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	 Gai	les	tin	ga	sis	ir	jaut	ru	sis	Die	ve,	ti	kė	da	mi	Ta	vo	be
ga	li	ne	mei	le	kiek	vie	nam	žmo	gui	krei	pia	mės	į	Ta	ve	ir	
Drau	gi	jos	Ka	ra	lie	nei	Ma	ri	jai	už	ta	riant	pra	šo	me	pa
lai	min	ti	mū	sų	bro	lių	jė	zui	tų	tar	nys	tę	bei	dar	bą	vi	sa	me	
pa	sau	ly	je.	Savo	dovanas	mumyse	atskleisdamas	stip	rink	
mus	silpnus	ir	pa	dėk	nuo	lan	kia	šir	di	mi	vi	sur	ir	vi	sa	da	

vyk	dy	ti	Ta	vo	va	lią.
	 Duok	mū	sų	Drau	gi	jai	ir	pro	vin	ci	jai	nau	jų	na	rių,	
kad	ga	lė	tu	me	geriau	tar	nau	ti	pa	sau	ly	je	ir	Baž	ny	čio	je.	
Padėk	mums	la	biau	mylėti	ir	būti	dosniems,	kad	lais	vai	
ir	pa	si	ti	kė	da	mi	Tavimi	dirb	tume	Vieš	pa	ties	vy	nuo	gy	ne,	

nešdami	ne	nyks	tan	čių	vai	sių.	
To	pra	šo	me	Jė	zaus	var	du.	Amen.

Viršelyje – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas 
t. Aldonas Gudaitis, SJ

T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.
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T. Al do nAs Gu dAi Tis, sJ

	 Tur	būt	kiek	vie	no	vai	ko	sva	jo	nė	–	grei
čiau	už	aug	ti,	tap	ti	di	de	liam	ir	sa	va	ran	kiš
kam.	Pa	aug	lį	pa	va	di	nęs	vai	ku	ar		pa	sa	kęs,	
kad	jis	dar	per	ma	žas,	tik	rai	jį	įžei	si.	Su
au	gu	siam	pa	sa	kius,	kad	jis	pa	si	el	gė	kaip	
vai	kas,	tai	ga	li	bū	ti	su	pras	ta	kaip	pa	že	mi	ni
mas.	Ta	čiau	Šven	ta	ja	me	Raš	te	Jė	zus	sa	ko,	
kad	no	rint	pa	tir	ti	Die	vo	ar	tu	mą	bū	ti	na	tap	ti	
vai	ku,	kad	tai	yra	sąly	ga	pa	tek	ti	į	dan	gaus	
ka	ra	lys	tę.	Jis	per	kei	čia	vi	sus	ste	re	o	ti	pus,	
ku	riuos	su	gal	vo	jo	žmo	nės.
	 Tap	ti	 vai	ku,	 tu	rė	ti	 vai	ko	dva	sią...	Ką	
Jė	zus	tuo	no	ri	pa	sa	ky	ti?	Pir	miau	sia	vai	kas	
yra	sil	pnas,	jam	nuo	lat	rei	kia	pa	gal	bos.	Jis	
ne	ga	li	be	ma	mos,	be	tė	tės,	be	ki	to	žmo	gaus.	
Kad	vai	kui	rei	kia	ap	lin	ki	nių	pa	gal	bos,	vi	siš
kai	su	pran	ta	ma	ir	nor	ma	lu.	Ta	čiau	tai	tu	rė	tų	
bū	ti	nor	ma	lu	kal	bant	apie	bet	ku	rio	am	žiaus	
žmo	gų,	nes	Die	vas	kiek	vie	ną	kvie	čia	iš	sau
go	ti	vai	ko	dva	sią.	
	 Tie,	ku	rie	at	lie	ka	me	iš	pa	žin	tį,	ži	no	me,	
kad	tuo	met	bū	na	me	la	bai	pa	na	šūs	į	vai	kus,	
nes	at	ve	ria	me	sa	vo	sie	lą,	pa	ro	do	me	sa	vo	
žaiz	das	ir	pra	šo	me	pa	gal	bos.	Evan	ge	li	jo	je	
to	ji	vai	ko	 lai	ky	se	na	nuo	sta	biai	 iš	reiš	kia
ma	sū	naus	pa	lai	dū	no	su	si	ti	ki	me	su	tė	vu.	
Vai	kas	su	grį	žo	pas	tė	vą,	jis	ne	ga	li	be	tė	vo	
na	mų,	be	jo	at	lei	di	mo.	Bū	ti	vai	ku	–	tai	pri
pa	žin	ti,	kad	su	kly	dau,	kad	bu	vau	silp	nas.	
Bū	ti	vai	ku	nė	ra	in	fan	ti	lu,	tai	–	ne	vi	sa	ver
tiš	ku	mo	 sto	ka.	 Pri	pa	žin	da	mas,	 kad	 esu	

Jei gu ne pa si da ry si te 
kaip vai kai... 
(Mt 18, 3)

sil	pnas,	ri	bo	tas,	pra	šy	da	mas	ki	to	pa	gal	bos,	
pri	pa	žįs	tu	tie	są	apie	sa	ve.	Bū	da	mas	toks,	
koks	esu	iš	tie	sų,	el	giuo	si	tar	si	vai	kas.	O	
pri	pa	žin	da	mas,	kad	esu	vai	kas,	lei	džiu	sau	
aug	ti.	
	 Su	au	gu	sie	siems	sun	ku	bū	ti	 sa	vi	mi.	 Jie	
sten	gia	si	ar	ba	yra	ver	čia	mi	ap	si	mes	ti	gud
res	niais,	rim	tes	niais,	svar	bes	niais.	O	vai	kas	
yra	toks,	koks	yra,	ir	ne	bi	jo	toks	bū	ti.	Tik	
iš	sau	go	da	mi	vai	ko	dva	sią	įsten	gia	me	su	pras
ti,	kur	bū	tent	mums	rei	kia	pa	gal	bos.	Di	dy	sis	
Die	vo	įsa	ky	mas	kal	ba	apie	mei	lę	sau.	Pra	šy	ti	
ki	tą	pa	gal	bos	–	tai	my	lė	ti	sa	ve.
	 Apaš	ta	las	 Pau	lius	 pri	si	pa	žįs	ta:	 „Tik	
bū	da	mas	sil	pnas	esu	stip	rus“.	Tad	ir	mes	
ne	bi	jo	ki	me	pra	šy	ti	 pa	gal	bos.	Net	gi	 kal
bė	da	mas	 su	 iš	ki	liais,	 aukš	tas	 pa	rei	gas	
už	iman	čiais	 žmo	nė	mis	 kar	tais	 pa	ste	bi,	
kad	jiems	ly	giai	taip	pat	rei	kia	žmo	giš	kos	
pa	gal	bos.	Jei	gu	toks	žmo	gus	ne	pra	ras	do
va	nos	 jos	 pra	šy	ti,	 iš	liks	 tik	ru	 žmo	gu	mi.	
Bū	ti	vai	ku	yra	žmo	giš	ka,	dėl	 to	Jė	zus	 ir	
kvie	čia	tap	ti	vai	kais.	
	 Vie	nas	stu	den	tas	man	pa	sa	ko	jo,	kad	iš
va	žia	vęs	į	sve	ti	mą	ša	lį	stu	di	juo	ti	iš	pra	džių	
steng	da	vo	si	bū	ti	ar	čiau	žmo	nių,	ku	rie	jam	
at	ro	dė	pa	pras	ti,	 gal	net	gi	 šiek	 tiek	 ri	bo	ti.	
Mes	ne	ju	čia	glau	džia	mės	prie	tų,	ku	rie	tu	ri	
vai	ko	dva	sią,	yra	pa	pras	ti	ir	ne	iš	di	dūs.	
	 Kar	tais	sa	ko	me,	kad	vy	res	nio	am	žiaus	
žmo	nės,	se	ne	liai	„su	vai	kė	jo“.	At	me	tę	ne
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ga	ty	vią	 šio	po	sa	kio	pras	mę,	 su	vo	kia	me,	
kad	 se	nas	 žmo	gus	 ir	gi	 tam	pa	pa	pras	tas,	
tik	ras,	nes	iš	ryš	kė	ja	jo	sil	pny	bės	ar	ri	bo
tu	mas	–	 jis	 toks,	 koks	yra	 iš	 tie	sų.	Kad	
ga	lė	tu	me	su	si	tik	ti	su	Die	vu,	ir	rei	kia	to	kio	
pa	pras	tu	mo	–	tu	ri	me	bū	ti	to	kie,	ko	kie	esa
me	iš	tik	rų	jų.
	 Lie	tu	vos	 is	to	ri	jo	je	 bu	vo	me	tas,	 kai	
ne	pa	kan	ka	mai	 sa	ve	 ver	ti	no	me.	Ta	čiau	
ki	ta	bė	da	yra	per	ne	lyg	pa	si	ti	kė	ti	sa	vi	mi,	
ma	ny	ti,	kad	esa	me	vi	sa	ga	liai.	Daž	nai	ži
niask	lai	da,	 Sei	mas	 ir	 po	li	ti	nės	 par	ti	jos	
skel	bia	si	vis	ką	iš	spręs	iančios.	Šiuo	at	ve	ju	
ne	no	ri	ma	pri	pa	žin	ti,	 kad	 vie	ni	 pa	tys	 ne	
vis	ką	pa	jė	gia	me,	kad	mums	rei	kia	veik	ti	
išvien.	Vai	ko	 įvaiz	dis	 ar	ba	 evan	ge	li	nis	
Jė	zaus	kvie	ti	mas	bū	ti	vai	ku	reiš	kia,	kad	
pra	šy	da	mi	pa	gal	bos	mes	esa	me	so	cia	lūs	
žmo	nės,	 nes	 ben	druo	me	nę	 ku	ria	me	vi	si	
kar	tu,	o	ne	po	vie	ną.
	 ...Prieš	akis	ne	ju	čia	iš	ky	la	kar	tą	ma	ty
tas	vaiz	das:	iš	par	duo	tu	vės	iš	ei	na	ma	ma	
su	pil	nais	krep	šiais	pir	ki	nių.	Gre	ta	–	du	
vai	kai,	 vie	nas	 gal	 ket	ve	rių,	 ki	tas	 dve	jų	
me	tų,	abu	stu	mia	ve	ži	mė	lį	ir	dar	po	ma	žą	
ry	šu	lė	lį	ne	ša	ran	ko	se	–	pa	de	da	ma	mai.	Jie	

vi	si	da	ro,	kiek	ku	ris	pa	jė	gia.	Ir	taip	drau	ge	
ju	da	į	prie	kį...	Bū	ti	vai	ku	–	tai	pa	dė	ti	ki	tam	
tiek,	kiek	ga	liu.	Bū	ti	vai	ku	–	tai	pri	im	ti	ir	
sa	vo	ri	bo	tu	mą,	ne	nu	si	min	ti,	kad	ne	įsten	giu	
pa	dė	ti	la	biau.	
	 Kai	mel	džia	mės	su	vok	da	mi	sa	vo	žmo
giš	ką	jį	ri	bo	tu	mą,	ne	kar	tą	pra	šo	me:	„Die	ve,	
pa	dėk“.	Tai	–	gra	ži	ti	kin	čio	žmo	gaus	lai
ky	se	na.	Kaip	čia	ne	pri	si	min	si	ano	naš	lės	
ska	ti	ko:	duo	du,	ką	ga	liu,	ką	tu	riu,	o	vi	sa	
ki	ta	pri	klau	so	nuo	Ta	vęs,	Vieš	pa	tie.	Tu	esi	
kū	rė	jas,	aš	tik	ben	dra	dar	bis...	Rei	kia	tie	siog	
pra	šy	ti	Die	vo	ma	lo	nės	sau	ir	vi	siems	ne	ap
si	me	ti	nė	ti	tuo,	kuo	ne	sa	me,	o	steng	tis	bū	ti	
tuo,	kas	esa	me	iš	tie	sų,	–	Die	vo	vai	kai.
	 Leng	viau	sia	 su	vok	ti,	 ką	 reiš	kia	 bū	ti	
vai	ku,	ste	bint	ma	žy	lį.	Koks	jis	kū	ry	bin	gas!	
Iš	kur	tas	ne	pa	pras	tas	jo	džiaugs	mas?	Kaip	
jis	ga	li	jaus	tis	toks	lais	vas?	O	juk	tai	ir	yra	
ta	dva	sios	bū	se	na,	ku	ria	Jė	zus	mus	kvie	čia	
gy	ven	ti.	
	 Iš	tie	sų	vai	ko	dva	sia	nuo	lat	yra	mu	my
se,	tik	leis	ki	me	jai	lais	vai	skleis	tis,	ne	slo
pin	ki	me	jos,	nes	tik	vai	kai	iš	tik	rų	jų	tam	pa	
su	au	gu	siai	siais...

VIEŠ PATS sau gos ta ve nuo vi so, kas pik ta, –
jis sau gos ta vo gy vas tį.
VIEŠ PATS sau gos ta ve iš ei nan tį ir grįž tan tį
ir da bar, ir am ži nai.   
                                                     Ps 120, 7–8
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	 Duo	nos	pa	dau	gi	ni	mo	ste	buk	las	žmo
nėms	bu	vo	aki	vaiz	dus	žen	klas,	kad	at	ėjo	
me	si	jo	lai	kai.	Kaip	tik	po	šio	ste	buk	lo	jie	
no	rė	jo	 Jė	zų	pa	skelb	ti	ka	ra	liu	mi,	Me	si	ju.	
Mi	nios	po	žiū	riu,	Jė	zus	bu	vo	ide	a	lus	val
do	vas:	pa	val	di	nius	ap	rū	pi	no	duo	na,	jiems	
pa	tiems	 ne	rei	kė	jo	 net	 steng	tis.	Duo	nos	
pa	dau	gi	ni	mo	 liu	di	nin	kams	 at	ro	dė,	 kad	
ka	ra	liau	jant	Jė	zui	jie	bū	tų	ga	lė	ję	grei	tai	ir	
leng	vai	grįž	ti	į	pra	ras	tą	ro	jų.
	 Duo	nos	pa	dau	gi	ni	mas	at	sklei	dė,	ko	kie	
skir	tin	gi	 bu	vo	mo	ki	nių	 ir	 pa	ties	 Jė	zaus	
troš	ki	mai	 bei	 lū	kes	čiai.	Kris	tus	 ži	no	jo,	
kad	su	grį	ži	mas	į	ro	jų	žmo	gui	bus	sun	kus	ir	
skaus	min	gas.	Juk	į	jį	ve	da	„siau	ras	ke	lias“	
ir	 „ankš	ti	 var	tai“.	 „Kas	die	nės	 duo	nos“	
gau	sa	 ir	 pa	si	so	ti	ni	mas	 ja	 tu	rė	jo	 bū	ti	 tik	
žen	klas,	kad	bus	pa	ten	kin	tas	ir	di	džiau	sias	
žmo	gaus	al	kis	–	Die	vo	al	kis.	Ste	buk	lin	gai	
pa	dau	gin	ta	duo	na	privalė	jo	tap	ti	„am	ži	ną	jį	
gy	ve	ni	mą	tei	kian	čios	duo	nos“	žen	klu,	nes	
Jė	zus	 ži	no	jo,	 kad	 žmo	gus	 že	mė	je	 ne	lai

Józef Au gus tyn, SJ

Tie sos 
va lan da 
(Jn 6, 22–71)

min	gas	ne	 to	dėl,	kad	ne	pa	ten	ki	na	mas	 jo	
kas	die	nės	 duo	nos	 po	rei	kis,	 o	 to	dėl,	 kad	
lie	ka	ne	nu	mal	šin	tas	Die	vo	al	kis.
	 Skir	tin	gas	Jė	zaus	ir	mi	nios	po	žiū	ris	į	
pa	grin	di	nį	žmo	gaus	po	rei	kį	ir	tai,	kaip	jį	
pa	ten	kin	ti,	 įžie	bė	 kon	flik	tą.	 Paskui	 Jė	zų	
se	kan	čių	 žmo	nių	 lau	kė	 sun	kus	 ti	kė	ji	mo	
iš	ban	dy	mas,	tu	rė	jęs	at	skleis	ti	slapčiau	sius	
mo	ty	vus,	ko	dėl	jie	ieš	ko	Jė	zaus,	ko	dėl	ei
na	pas	kui	jį	ir	ko	iš	jo	ti	ki	si.	Ta	čiau	Jė	zus	
pa	spru	ko	nuo	žmo	nių	ir	vie	nas	už	ko	pė	į	
kal	ną.	Čia	mels	da	ma	sis	ir	kal	bė	da	ma	sis	su	
Tė	vu	ren	gė	si	sun	kiai	mi	nios	prie	šiš	ku	mo	
va	lan	dai,	ku	ri	ne	tru	kus	tu	rė	jo	at	ei	ti.	Ta	čiau	
ne	no	rė	da	mas	ap	vil	ti	žmo	nių	pri	va	lė	jo	su
teik	ti	jiems	pro	gą	iš	ban	dy	ti	sa	vo	ti	kė	ji	mą.	
	 „Su	ži	no	ję,	kad	čia	nė	ra	nei	Jė	zaus,	nei	
jo	mo	ki	nių,	žmo	nės	li	po	į	val	tis	ir	plau	kė	
į	Ka	far	nau	mą,	ieš	ko	da	mi	Jė	zaus.	Su	ra	dę	
jį	 ki	ta	pus	 eže	ro,	 jie	 klau	si	nė	jo:	 „Ra	bi,	
ka	da	 su	spė	jai	 čio	nai	 at	vyk	ti?“	Žmo	nės	
pir	mi	už	kal	bi	na	 Jė	zų,	 ta	čiau	 jį	klau	si	nė

Tai,	kas	mums	slypi	po	Duonos	ir	Vyno	pavidalais,	
Šventasis	Tėvas	Jonas	Paulius	II	jau	regi	veidas	į	Veidą.	
Nuotr.	iš	žurnalo	Famille	chrétienne
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ja	vien	dėl	to,	kad	vė	liau	pa	tys	pri	mes	tų	
jam	sa	vo	po	žiū	rį	į	tik	ro	vę,	at	skleis	tų	sa	vą	
jos	su	pra	ti	mą.	Pa	teik	ta	me	klau	si	me	sly	pi	
gun	dy	mas.	 Ro	ju	je	 gun	dęs	 šė	to	nas	 ir	gi	
už	kal	bi	na	 pir	mas,	 kel	da	mas	 klau	si	mą.	
Tai	–	klas	tin	ga	tak	ti	ka,	lei	džian	ti	pa	slėp	ti	
svar	biau	sius	be	si	mez	gan	čio	po	kal	bio	mo
ty	vus	ir	tiks	lą.	Žmo	nės	ne	si	klau	so	Jė	zaus	ir	
jo	pa	mo	ky	mų,	o	no	ri,	kad	jis	pats	pra	dė	tų	
jų	 klau	sy	ti.	 Šias	 už	ma	čias	 jie	 pri	den	gia	
ne	kal	tu	 klau	si	mu:	„Ra	bi,	 ka	da	 su	spė	jai	
čio	nai	at	vyk	ti?“	
	 Ta	čiau	 Jė	zus	 ne	pa	si	duo	da	 šiam	 pa
slėp	tam	gun	dy	mui,	o	aiš	kiai	 ir	 ryž	tin	gai	
at	sklei	džia,	ko	dėl	mi	nia	jo	ieš	ko,	pa	sa	ko	
tai,	ko	jie	pa	tys	sau	ne	pri	pa	ži	no:	„Iš	tie
sų,	iš	tie	sų	sa	kau	jums:	jūs	ieš	ko	te	ma	nęs	
ne	 to	dėl,	kad	esa	te	ma	tę	žen	klų,	bet	kad	
pri	si	val	gė	te	duo	nos	lig	so	ties“.	Pra	dė	da
mas	iš	kil	min	gai	–	„Iš	tie	sų,	iš	tie	sų	sa	kau	
jums“	–	pa	pras	tiems	žo	džiams	Jė	zus	su
tei	kia	ga	lios	ir	jė	gos.	Jis	no	ri,	kad	žmo	nės	
su	vok	tų,	jog	šie	žo	džiai	la	bai	reikš	min	gi.
	 Ta	čiau	 tai	 ne	bu	vo	ma	lo	nūs	 žo	džiai.	
Dau	ge	liui	 klau	sy	to	jų	 jie	 skau	džiai	 rėžė	
au	sį.	Žmo	nės	 tu	rė	jo	 nu	si	vil	ti	 ne	ma	lo	niu	
Jė	zaus	 at	sa	ky	mu	 į	 jų	 „dai	liai	 su	suk	tą“	
klau	si	mą.	Gal	būt	 jie	 ste	bė	jo	si	 ir	 vie	nas	
ki	to	 klau	si	nė	jo,	 kur	 din	go	 tas	 ne	iš	pa	sa
ky	tas	Mo	ky	to	jo	prie	lan	ku	mas,	dar	va	kar	
ska	ti	nęs	jį	rū	pin	tis	al	ka	nai	siais.
	 „Ieš	ko	te	ma	nęs	 ne	 to	dėl,	 kad	 esa	te	
ma	tę	žen	klų,	bet	kad	pri	si	val	gė	te	duo	nos	
lig	so	ties“, –	šiais	žo	džiais	Jė	zus	mi	niai	
at	sklei	džia	 tie	są,	 nes	 tik	 ja	 –	 tie	sa	 apie	
žmo	gų	 ir	Tie	sa	apie	Die	vą	–	ga	li	 rem	tis	
ry	šys	su	Jė	zu	mi.	„Ieš	ko	da	mi	ma	nęs	nei
eš	ko	te	Die	vo,	klau	sy	da	mi	ma	nęs	ne	no	ri	te	
iš	girs	ti	Die	vo	Žo	džio“,	–	to	kią	tie	są	Jė	zus	
no	ri	pa	sa	ky	ti	žmo	nėms,	ku	rie	at	ėjo	pas	jį,	
su	ža	vė	ti	ste	buk	lin	go	duo	nos	pa	dau	gi	ni	mo.	
Jė	zus	no	ri	pa	ro	dy	ti,	kad	pas	kui	jį	se	kan	čių	
žmo	nių	sie	kiai	yra	veid	mai	niš	ki	ir	dvi	pras
miš	ki.	Jė	zui	ne	už	ten	ka,	kad	mo	ki	niai	tik	
fi	ziš	kai	bū	tų	kar	tu	su	juo.	Jis	trokš	ta	lai	mė	ti	
jų	šir	dis.

	 Da	ly	vau	da	mi	Eu	cha	ris	ti	jo	je	ir	mes	pri
va	lo	me	bū	ti	at	vi	ri	tie	sai	apie	mus	pa	čius	
ir	Tie	sai	 apie	Die	vą.	 Jė	zus	 trokš	ta,	 kad	
Eu	cha	ris	ti	ja	bū	tų	nuo	šir	du	mo,	„tie	sos	va
lan	da“.	Eu	cha	ris	ti	ja	tu	ri	gy	dy	ti	mū	sų	veid
mai	niš	ku	mą	 ir	 ne	nu	ošir	du	mą	bei	 pa	dė	ti	
su	vok	ti	sa	ve	–	at	skir	ti	kas	die	nės	duo	nos	ir	
Die	vo	bei	jo	va	lios	troš	ki	mą.	Eu	cha	ris	ti	ja	
rei	ka	lau	ja	są	ži	nin	gai	at	sa	ky	ti	į	klau	si	mą:	
„Ko	dėl	ei	nu	pas	kui	Jė	zų,	ko	dėl	jo	ieš	kau?“	
Ne	at	sa	kę	į	šį	klau	si	mą,	Eu	cha	ris	ti	jo	je	da
ly	vau	si	me	pa	vir	šu	ti	niš	kai,	todėl	gy	ve	ni	me	
ji	ne	tu	rės	es	mi	nio	po	vei	kio	mū	sų	troš	ki
mams,	nuo	sta	toms,	el	ge	siui	ir	veik	lai.
	 To	kia	keis	ta	ir	„kie	ta	kal	ba“	Jė	zus	ne
no	ri	at	bai	dy	ti	paskui	jį	se	kan	čių	mo	ki	nių,	
jis	trokš	ta	pa	ro	dy	ti,	ko	kia	tu	ri	bū	ti	gi	liau
sia	 jų	 žmo	giš	kų	 sie	kių	 ir	 tiks	lų	 pras	mė:	
„Plu	šė	ki	te	ne	dėl	žū	van	čio	mais	to,	bet	dėl	
iš	lie	kan	čio	am	ži	na	jam	gy	ve	ni	mui!	Jo	duos	
jums	Žmo	gaus	Sū	nus,	ku	rį	Tė	vas	–	Die	vas	
sa	vo	ant	spau	du	yra	pa	žy	mė	jęs“.	De	mas
kuo	da	mas	 per	dė	tą	mo	ki	nių	 rū	pes	tį	 kas
die	ne	duo	na,	žū	van	čiu	mais	tu,	Jė	zus	no	ri	
juo	se	pa	ža	din	ti	troš	ki	mą	ir	po	rei	kį	duo	nos,	
iš	lie	kan	čios	am	ži	na	jam	gy	ve	ni	mui,	–	pa
ska	tin	ti	 trokš	ti	 pa	ties	Die	vo	 ir	 jo	va	lios.	
Įsta	bus	„kas	die	nės	duo	nos“	pa	dau	gi	ni	mo	
ste	buk	las	tu	rė	jo	bū	ti	tik	pa	ža	das,	kad	Jė	zus	
juos	ga	li	pa	so	tin	ti	ne	tik	kas	die	ne	duo	na,	
bet	ly	giai	taip	pat	ga	li	pa	ten	kin	ti	ir	jų	dva
si	nius	lū	kes	čius	bei	troš	ki	mus.
	 „Ma	no	mais	tas	–	vyk	dy	ti	Tė	vo	va	lią“. 
Jė	zus	trokš	ta,	kad	jo	pa	grin	di	nis	rū	pes	tis	
ir	troš	ki	mas	tap	tų	ir	jo	mo	ki	nių	rū	pes	čiu	
bei	 troš	ki	mu.	Vi	sus	da	ly	vau	jan	čius	Eu
cha	ris	ti	jo	je	Jė	zus	ra	gi	na	tu	rė	ti	 to	kią	pat	
nuo	sta	tą	 –	 vi	sur	 ieš	ko	ti	 dan	gaus	 Tė	vo	
va	lios.
	 At	sa	ky	ti,	ko	mes	iš	tik	rų	jų	ieš	ko	me	Eu
cha	ris	ti	jo	je,	ga	li	bū	ti	sun	ku.	Daž	nai,	ge	rai	
ne	pa	žin	da	mi	pa	tys	sa	vęs,	ne	su	vok	da	mi	gi
liau	sios	sa	vo	mo	ty	va	ci	jos,	ne	at	pa	žin	da	mi,	
ko	kie	jaus	mai,	troš	ki	mai	ir	po	rei	kiai	da	ro	
mums	įta	ką,	ne	ga	li	me	aiš	kiai	įžvelg	ti	to,	
kas	yra	mu	my	se.	O	šis	at	sa	ky	mas	rei	ka	lau
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ja	vi	siš	ko	nuo	šir	du	mo,	skvar	baus	žvilgs	nio	
į	sa	vo	šir	dį	ir	kar	tu	–	at	vi	ru	mo	Jė	zaus	švie
sai.	Tik	Jė	zus,	mums	pa	tiems	uo	liai	ben
dra	dar	biau	jant,	ga	li	iš	tie	sų	ap	reikš	ti,	kas	
yra	mu	my	se.	Jam	vie	nam	ne	rei	kia,	„kad	
kas	pa	liu	dy	tų	apie	žmo	gų“.	Jis	pats	ži	no,	
kas	yra	žmo	gaus	vi	du	je	(plg.	Jn	2,	25).
	 Kai	Jė	zus	mi	niai	sa	ko,	kad	vi	sų	pir	ma	
rei	kia	rū	pin	tis	mais	tu,	iš	lie	kan	čiu	am	ži	na
jam	gy	ve	ni	mui,	vi	si,	at	ro	do,	su	tuo	su	tin	ka	
ir	 yra	 pa	si	ren	gę	 pri	im	ti	 Jė	zaus	 žo	džius:	
„Ką	mums	 veik	ti,	 kad	 da	ry	tu	me	Die	vo	
dar	bus?“	Ta	čiau	šis	žmo	nių	pa	si	ren	gi	mas	
tė	ra	iš	ori	nis	ir	ta	ria	mas,	nes	jie	ne	ti	ki,	kad	
Jė	zus	Kris	tus	yra	Me	si	jas.
	 Klaus	da	mi:	„Ką	mums	veik	ti,	kad	da
ry	tu	me	Die	vo	dar	bus?“	–	mes	el	gia	mės	
pa	na	šiai	kaip	anie	žmo	nės.	Mums	at	ro	do,	
kad	esa	me	pa	si	ren	gę	pa	da	ry	ti	vis	ką,	ko	
Die	vas	iš	mū	sų	pa	rei	ka	laus,	nors	 iš	 tie
sų	ke	ti	na	me	 atsirinkti	 tik	 tai,	 kas	 ati	tiks	
mū	sų	žmo	giš	kus	po	mė	gius	 ir	 troš	ki	mus.	
Kai	 da	ly	vau	da	mi	Eu	cha	ris	ti	jo	je	 nuo	šir
džiai	 klau	sia	me:	 „Ką	mums	 veik	ti,	 kad	
da	ry	tu	me	Die	vo	dar	bus?“	 –	 Jė	zus	 tik	rai	
mums	at	sa	ko.	Ta	čiau	tu	ri	me	su	pras	ti,	kad	
Jė	zaus	 at	sa	ky	mai	mums	 (pa	na	šiai	 kaip	
mi	niai)	ga	li	pa	si	ro	dy	ti	ne	lo	giš	ki,	ne	tu	rin
tys	pras	mės.	Tai,	ko	Die	vas	rei	ka	lau	ja	iš	
žmo	gaus,	kar	tais	ga	li	at	ro	dy	ti	ab	sur	diš	ka	
ar	net	pik	tin	ti.
	 Eu	cha	ris	ti	ja	mus	mo	ko	 bū	ti	 vi	siš	kai	
at	vi	rus	 ir	 pa	si	ren	gu	sius	 „da	ry	ti	 Die	vo	
dar	bus“,	su	da	bar	ti	nan	čius	Jė	zaus	troš	ki	mą	
vyk	dy	ti	Tė	vo	va	lią,	–	net	gi	ir	tą,	ku	ri,	at
ro	dy	tų,	at	si	su	ka	prieš	Jė	zų,	yra	ab	sur	diš	ka	
ir	prieš	ta	rau	jan	ti	žmo	giš	kai	lo	gi	kai.	Ko	kią	
pras	mę	ga	li	tu	rė	ti	bai	si	kan	čia	ir	tra	giš	ka	
mir	tis	 ant	 kry	žiaus,	 ku	riai	 pa	smerk	da	vo	
be	lais	vius	 ir	 pik	ta	da	rius?	Ko	kią	 pras	mę	
ga	lė	tu	me	 įžvelg	ti,	ma	ty	da	mi,	kaip	 Jė	zus	
pri	ima	vi	sus	 žy	dų	 ir	 pa	go	nių	 pa	nie	ki	ni
mus,	 pa	šai	pas,	 pik	tžo	džia	vi	mus?	Ta	čiau	
Eu	cha	ris	ti	ja	mus	mo	ko,	kad	Die	vo	dar	bai	
nė	ra	žmo	gaus	dar	bai,	o	Die	vo	min	tys	–	ne	
žmo	nių	min	tys	(plg.	Mt	16,	23).	Da	ly	vau

da	mi	Eu	cha	ris	ti	jo	je	 esa	me	ska	ti	na	mi	vi
siš	kai	at	si	duo	ti	Die	vui	kaip	Jė	zus	Kris	tus,	
be	są	ly	giš	kai	ati	da	vęs	sa	ve	į	Tė	vo	ran	kas.
	 Į	klau	si	mą:	„Ką	mums	veik	ti,	kad	da	ry
tu	me	Die	vo	dar	bus?“	–	Jė	zus	at	sa	ko:	„Tai	
ir	bus	Die	vo	dar	bas:	 ti	kė	ki	te	 tą,	ku	rį	 jis	
siun	tė“.	Ga	lu	ti	nis	Die	vo	„dar	bas“	že	mė	je	
yra	tai,	kad	jis	dėl	žmo	nių	pa	au	ko	jo	įsi	kū
ni	ju	sį	Die	vo	Sū	nų.	Žmo	gus	da	ro	„Die	vo	
dar	bus“,	kai	Jė	zų	Kris	tų	pri	ima	kaip	ga	lu
ti	nį	sa	vo	gy	ve	ni	mo	tiks	lą	ir	pras	mę.
	 Kai	Jė	zus	pa	kvie	tė	mi	nią	ti	kė	ti	jo	die
viš	ka	pa	siun	ti	ny	be,	žy	dai	pa	si	nau	do	jo	pro
ga	Jė	zui	iš	kel	ti	aiš	kią	są	ly	gą,	ku	rią	įvyk	dę	
jie	pa	ti	kė	tų,	kad	jis	yra	Me	si	jas.	„Tai	ko	kį	
pa	da	ry	si	žen	klą,	kad	pa	ma	ty	tu	me	ir	ta	ve	
įti	kė	tu	me?	Ką	nu	veik	si?	An	tai	mū	sų	tė	vai	
ty	ruo	se	val	gė	ma	ną,	kaip	pa	ra	šy	ta:	Jis	da
vė	jiems	val	gy	ti	duo	nos	iš	dan	gaus“.	Šiais	
žo	džiais	mi	nia	dar	kar	tą	ban	do	įteig	ti	Jė
zui,	kad	jis	pri	va	lo	pa	ten	kin	ti	jų	po	rei	kius	
ir	 troš	ki	mus.	 Jie	no	ri,	kad	 jų	„kas	die	nės	
duo	nos“	po	rei	kį	Jė	zus	pa	vers	tų	ne	tik	ti
kė	ji	mo	„žen	klu“,	bet	ir	ti	kė	ji	mo	į	jį	pras	me	
bei	Jė	zaus	me	si	ji	nės	pa	siun	ti	ny	bės	tiks	lu.	
Ta	čiau	Jė	zus	at	krei	pia	mi	nios	dė	me	sį,	kad	
ma	na,	Mo	zės	iš	mels	ta	duo	na,	bu	vo	lai	ki	na	
ir	pra	ei	nan	ti	do	va	na,	kaip	lai	ki	nas	bu	vo	ir	
duo	nos	pa	dau	gi	ni	mo	ste	buk	las.	„Iš	tie	sų,	
iš	tie	sų	sa	kau	jums:	tai	ne	Mo	zė	da	vė	jums	
duo	nos	iš	dan	gaus,	bet	ma	no	Tė	vas	duo	da	
jums	iš	dan	gaus	tik	ro	sios	duo	nos.	Die	vo	
duo	na	nu	žen	gia	iš	dan	gaus	ir	duo	da	pa
sau	liui	gy	vy	bę“.	
	 Žmo	nės	ne	su	pra	to	šių	Jė	zaus	žo	džių,	
jie	ma	nė,	 kad	 Jė	zus	 pri	ėmė	 jų	 są	ly	gą,	
lei	džian	čią	jį	pri	pa	žin	ti	Me	si	ju,	ir	kad	jis	
dar	 kar	tą	 duos	 „kas	die	nės	 duo	nos“,	 ku
rią	val	gė	va	kar.	To	dėl	taip	en	tu	zias	tin	gai	
šau	kia:	„Vieš	pa	tie,	duok	vi	suo	met	mums	
tos	duo	nos!“	Šie	žo	džiai	pri	me	na	prie	Jo
kū	bo	šu	li	nio	su	tik	tos	sa	ma	rie	tės	pra	šy	mą:	
„Vieš	pa	tie,	duok	man	to	van	dens,	kad	aš	
ne	be	trokš	čiau	ir	ne	be	vaikš	čio	čiau	sem	tis	
čio	nai“	(Jn	4,	15).	Ir	žmo	nių,	ir	sa	ma	rie
tės	pra	šy	mas	at	sklei	džia	troš	ki	mą	gy	ven	ti	
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leng	vai,	be	 jo	kių	pa	stan	gų,	be	var	go,	be	
rū	pes	čių.
	 Pra	šy	me	iš	sa	ky	ti	žo	džiai	„vi	suo	met“,	
„dau	giau	nie	ka	da“	 iš	duo	da	no	rą	kar	tą	 ir	
vi	siems	lai	kams	panaikinti	vi	sas	žmo	giš
kas	bė	das,	kad	dau	giau	ne	be	rei	kė	tų	dirb	ti	
ir	varg	ti.	Dau	ge	lis	ti	kin	čių	jų	sa	vo	ti	kė	ji	mą	
ir	gi	lai	ko	prie	mo	ne,	pa	de	dan	čia	iš	spręs	ti	
pro	ble	mas	 ir	 nu	ga	lė	ti	 sun	ku	mus,	 ku	rių	
ki	tais	bū	dais	įveik	ti	ne	įma	no	ma.	
	 Ir	mes,	pa	na	šiai	kaip	žy	dų	mi	nia	ar	sa
ma	rie	tė,	no	rė	tu	me	sa	vo	gy	ve	ni	mą	keis	ti	be	
pa	stan	gų,	be	ko	vos,	be	 au	kos.	No	rė	tu	me	
taip	 pa	keis	ti	 sa	vo	
gy	ve	ni	mą,	 kad	 jau	
„nie	ka	da“	ne	rei	kė
tų	 ko	vo	ti	 su	 sa	vo	
ir	ki	tų	sil	pny	bė	mis,	
kad	ne	rei	kė	tų	ken
tė	ti,	 –	 žo	džiu,	 kad	
bet	ko	kia	kai	na	 iš
veng	tu	me	kry	žiaus.	
Kar	tais	mes	pa	tys,	
pri	im	da	mi	 spren
di	mus,	 ne	ap	dai	riai	
var	to	ja	me	 jau	mi
nė	tus	žo	džius:	„vi
suo	met“,	 „dau	giau	
nie	ka	da“.	 To	kie	
„tvir	ti	pa	si	ry	ži	mai“	
vi	sų	 pir	ma	mums	
pa	tiems	pa	de	da	ge
riau	 jaus	tis	 ir	 už
tik	ri	na,	 kad	 „nuo	
šiol“	jau	tik	rai	„bus	
ge	riau“,	tai	yra	„leng	viau“.
	 Ta	čiau	Eu	cha	ris	ti	ja,	įves	da	ma	mus	į	ve
ly	ki	nį	Jė	zaus	mir	ties	ir	pri	si	kė	li	mo	slė	pi	nį,	
at	sklei	džia,	kad	Jė	zaus	gy	ve	ni	mas	že	mė	je	
ne	bu	vo	ro	jus.	Jis	pri	ėmė	dra	ma	tiš	ką	žmo
gaus,	gy	ve	nu	sio	po	pir	mo	sios	nuo	dė	mės,	
tik	ro	vę.	Nors	 pats	 nie	ka	da	 ne	nu	si	dė	jo,	
pri	si	ė	mė	mū	sų	nuo	dė	mę	su	vi	sais	jos	pa	da
ri	niais.	Tad	Eu	cha	ris	ti	ja	Jė	zaus	pa	vyz	džiu	
mus	 kvie	čia	 pri	im	ti	mū	sų	 žmo	giš	ko	sios	
eg	zis	ten	ci	jos	 tra	pu	mą.	 Su	da	bar	tin	da	ma	

Jė	zaus	kan	čią,	mir	tį	ir	pri	si	kė	li	mą,	Eu	cha
ris	ti	ja	mums	lei	džia	su	vok	ti,	kad	pri	imant	
sun	kų	žmo	gaus	 li	ki	mą	Jė	zui	 ir	gi	 rei	kė	jo	
pa	stan	gų,	kad	jis	ne	ven	gė	au	kos.	Eu	cha
ris	ti	ja	mus	kvie	čia	reng	tis	ko	vai,	ska	ti	na	
steng	tis,	dirb	ti	ir	au	ko	tis	taip	kaip	Jė	zus	
Kris	tus,	kar	tą	ir	vi	siems	lai	kams	pa	nai	ki
nęs	mū	sų	žmo	giš	ko	sios	 tik	ro	vės	 tra	giz
mą.	
			„O	štai	ši	duo	na	yra	nu	žen	gu	si	iš	dan	gaus,	
kad	kas	ją	val	gys,	ne	mir	tų.	Aš	esu	gy	vo	ji	
duo	na,	nu	žen	gu	si	 iš	dan	gaus.	Kas	val	gys	
šią	duo	ną	–	gy	vens	per	am	žius.	Duo	na,	ku

rią	aš	duo	siu,	yra	ma
no	kū	nas	už	pa	sau	lio	
gy	vy	bę“.	 Po	 šių	 žo
džių	Jė	zaus	klau	sy	to
jai	pa	ga	liau	su	pra	to,	
kad	 jis	 kal	ba	 apie	
sa	ve.	Tuo	met	„žy	dai	
ėmė	 tarp	 sa	vęs	 gin
čy	tis	 ir	 klau	si	nė	ti:	
„Kaip	jis	ga	li	mums	
duo	ti	 val	gy	ti	 sa	vo	
kū	ną?!“.	Tad	 Jė	zui	
at	ėjo	tin	ka	mas	me	tas	
aiš	kiai	pa	skelb	ti	vi	są	
tie	są	apie	sa	ve,	kaip	
apie	Gy	vą	ją	Duo	ną,	
tie	są	 apie	Eu	cha	ris
ti	jos	es	mę:	„Iš	tie	sų,	
iš	 tie	sų	 sa	kau	 jums:	
jei	ne	val	gy	si	te	Žmo
gaus	Sū	naus	kū	no	ir	
ne	ger	si	te	 jo	 krau	jo,	

ne	tu	rė	si	te	 sa	vy	je	 gy	vy	bės!	 Kas	 val	go	
ma	no	kū	ną	ir	ge	ria	ma	no	krau	ją,	tas	tu	ri	
am	ži	ną	jį	gy	ve	ni	mą,	ir	aš	jį	pri	kel	siu	pas
ku	ti	ni	ą	ją	die	ną“.	
	 Tačiau	Jė	zaus	ieš	ko	ju	si	mi	nia	ne	sie	kė	
„pas	ku	ti	nių	jų	da	ly	kų“,	jiems	rei	kė	jo,	kad	
bū	tų	iš	spręs	ta	lai	ki	na	„kas	die	nės	duo	nos“	
pro	ble	ma,	 to	dėl	 Jė	zaus	 kal	ba	 žmo	nėms	
at	ro	dė	ne	su	pran	ta	ma	ir	sun	ki.	„Tai	iš	gir	dę,	
dau	ge	lis	jo	mo	ki	nių	sa	kė:	„Kie	ti	jo	žo	džiai,	
kas	ga	li	jų	klau	sy	tis!“	<...>	Nuo	to	me	to	
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	 Įstei	gus	at	ski	rą	Jė	zaus	Drau	gi	jos	Lie
tu	vos	pro	vin	ci	ją,	Vil	niu	je	įkur	tas	ir	jė	zui	tų	
nau	jo	ky	nas,	tu	rė	jęs	reng	ti	žmo	nes	bū	si	mai	
apaš	ta	li	nei	 veik	lai	 šia	me	 kraš	te.	Ne	to
li	 jė	zui	tų	Aka	de	mi	jos	 bu	vo	 nu	pirk	tas	 ir	
su	re	mon	tuo	tas	 ap	leis	tas	mū	ri	nis	 na	mas,	
ku	ria	me	 1605	m.	 ap	si	gy	ve	no	 pir	mie	ji	
kan	di	da	tai	į	vie	nuo	li	ją:	30	nau	jo	kų	klie	ri
kų	ir	10	nau	jo	kų	bro	lių.	Ka	dan	gi	vie	na	me	
pa	sta	te	vi	siems	bu	vo	per	ankš	ta,	nu	pirk	tas	
ant	ras	na	mas.	Ir	jo	ne	pa	ka	ko.	Kiek	vie	nais	
me	tais	bu	vo	pri	ima	ma	nuo	dvi	de	šim	ties	iki	
dvi	de	šimt	pen	kių	kan	di	da	tų	 į	ku	ni	gus,	o	
pra	šė	si	dvi	gu	bai	dau	giau.	Bro	lių	vi	suo	met	
pri	im	ta	 po	 pen	kio	li	ka.	 Per	 168	Vil	niaus	
nau	jo	ky	no	gyvavimo	me	tus	pirmų	ir	antrų	
me	tų	nau	jo	kų	skai	čius	siek	da	vo	sep	ty	nias	
ar	net	de	vy	nias	de	šim	tis.
	 Vi	si	 nau	jo	kai	 iš	ei	da	vo	 „kie	tą“	 gy	ve
ni	mo	mo	kyk	lą.	Jie	bu	vo	ren	gia	mi	at	ei	ties	
dar	bams.	Skai	ty	da	vo	ne	tik	na	muo	se,	bet	
ir	 drau	ge	 val	gy	da	mi	 val	gyk	lo	je.	 Pa	kilę	
nuo	 sta	lų	 rū	pes	tin	gai	 su	rink	da	vo	 duo
nos	 tru	pi	nius,	 kad	 iš	mok	tų	gerb	ti	Die	vo	
do	va	nas	 ir	 at	si	min	tų,	 jog	 ne	tur	tin	guo	se	
na	muo	se	nie	kas	ne	ga	li	pra	žū	ti.	Pen	kio	se	
mies	to	aikš	tė	se	ka	te	ki	zuo	da	vo	at	si	tik	ti	nai	
su	si	bū	ru	sius	pra	ei	vius	ir	ap	lin	ki	nių	kai	mų	
gy	ven	to	jus.	Ti	kė	ji	mo	 tie	sas	 iš	dės	ty	da	vo	
spe	cia	liai	 tam	 su	kur	to	mis	 gies	mė	mis,	
ku	rias	klau	sy	to	jai	ga	lė	jo	leng	vai	įsi	min	ti.	
Slau	gy	da	vo	gu	lin	čius	li	go	ni	nė	je	ir	glo	bo
da	vo	varg	šus,	at	ei	nan	čius	prie	vie	nuo	ly	no.	
Mė	ne	sį	tu	rė	jo	ke	liau	ti	pra	šy	da	mi	iš	mal	dos.	
Dvie	se	ar	tri	se	nu	ei	da	vo	maž	daug	po	30	
ki	lo	met	rų	per	die	ną,	o	ap	si	sto	ję	mo	ky	da	vo	

ne	ma	ža	jo	mo	ki	nių	pa	si	trau	kė	ir	dau	giau	
su	 juo	 ne	be	vaikš	čio	jo“.	 Jė	zus	 ne	bu	ria	
ap	link	sa	ve	mo	ki	nių	bet	ko	kia	–	kom	pro
mi	sų	ir	da	li	nės	tie	sos,	vy	lin	gų	pa	ža	dų	ar	
„kas	die	nės	 duo	nos“	 –	 kai	na.	Var	gin	gai	
pelnoma	kas	die	nė	duo	na	ne	ga	li	tap	ti	pro
ga	gun	dy	ti	Die	vą,	tai	tu	ri	tap	ti	sti	mu	lu	jo	
ieš	ko	ti.
	 Vie	na	 ver	tus,	 iš	 sa	vo	mo	ki	nių	 Jė	zus	
rei	ka	lau	ja	 vi	siš	kai	 pa	si	ti	kė	ti	 juo	 ir	 jo	
moks	lu,	o	an	tra	ver	tus	–	steng	tis	ir	dir	bti,	
kad	pa	tys	pel	ny	tų	kas	die	nę	duo	ną.	Jė	zus	
nori,	kad	žmo	gus,	reng	da	ma	sis	am	ži	na	jam	
gy	ve	ni	mui,	vi	siš	kai	at	si	duo	tų	lai	ki	na	jam.	
Eu	cha	ris	ti	ja	 ne	ska	ti	na	 bėg	ti	 nuo	 kas
die	ny	bės	 var	go;	 prie	šin	gai,	 ji	 su	jun	gia	
am	ži	ną	jį	gy	ve	ni	mą	su	mū	sų	 lai	ki	nuo	ju,	
Die	vo	mei	lę	su	žmo	nių	mei	le.	Eu	cha	ris
ti	ja	tu	ri	su	ar	tin	ti	„dan	gų	su	že	me	ir	Die	vą	
su	žmo	ni	ja“	(Ve	ly	ki	nis	šlo	vi	ni	mas).	Juk	
pats	Die	vas	Jė	zu	je	do	va	no	ja	ir	lai	ki	ną	ją,	
ir	am	ži	ną	ją	tik	ro	vę.	
	 Šiuo	 dau	ge	liui	mo	ki	nių	 kri	tiš	ku	mo
men	tu	Jė	zus	iš	ban	do	ir	pa	čių	iš	ti	ki	miau	sių	
mo	ki	nių	–	Dvy	li	kos	–	ti	kė	ji	mą:	„Gal	ir	jūs	
no	ri	te	pa	si	trauk	ti?“	Vi	siš	ką	pa	si	ti	kė	ji	mą	
Dvy	li	kos	var	du	iš	sa	ko	Pet	ras:	„Vieš	pa	tie,	
pas	ką	mes	ei	si	me?!	Tu	tu	ri	am	ži	no	jo	gy	ve
ni	mo	žo	džius.	Mes	įti	kė	jo	me	ir	pa	ži	no	me,	
kad	 tu	 –	Die	vo	 Šven	ta	sis“.	 Eu	cha	ris	ti	ja	
mes	iš	reiš	kia	me	vi	siš	ką	pa	si	ti	kė	ji	mą	Jė	zu
mi,	kaip	jis	pa	si	ti	kė	jo	sa	vo	Tė	vu.	Eu	cha	ris
ti	ja	iš	sa	ko	me	sa	vo	troš	ki	mą,	kad	gy	ve	ni	me	
mus	ves	tų	Die	vas,	kaip	Jė	zų	ve	dė	Tė	vas.	
Da	ly	vau	da	mi	Eu	cha	ris	ti	jo	je	pa	tvir	ti	na	me,	
kad	jis	yra	mū	sų	vie	nin	te	lė	iš	ei	tis,	vie	nin
te	lis	mū	sų	gy	ve	ni	mo	spren	di	mas.

Iš kny gos „Życie i Eu cha rys tia“ 
ver tė t. Lion gi nas Vir ba las, SJ

Fe li c jan Pa luszkiewicz, SJ
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vai	kus	 ka	te	kiz	mo.	Mie	go	ti	 ga	lė	jo	 tik	tai	
ar	kli	dė	se	ir	klo	ji	muo	se.	
	 Vy	res	nie	ji	 bro	liai	 ro	dė	 ak	ty	vaus	 bei	
įvai	raus	tar	na	vi	mo	Kris	tui	Die	vo	tau	to	je	
pa	vyz	dį.	Vieš	pa	ties	 Jė	zaus	 per	 Pas	ku	ti
nę	 va	ka	rie	nę	 duo	to	 įsa	ky	mo	 „Aš	 jums	
da	viau	 pa	vyz	dį,	 kad	 ir	 jūs	 da	ry	tu	mė	te,	
kaip	aš	jums	da	riau“	vyk	dy	mas	1640	m.,	
mi	nint	Drau	gi	jos	šimt	me	tį,	bu	vo	įtrauk	tas	
į	šven	ti	nę	pro	gra	mą.	Tą	kart	Vil	niaus	jė	zui
tų	na	muo	se	aš	tuo	nias	die	nas	gy	ve	no	ke	li	
šim	tai	at	si	tik	ti	nai	su	rink	tų	el	ge	tų,	ku	riems	
jė	zui	tai	ku	ni	gai	pa	tar	nau	da	vo	prie	sta	lo.
	 Kaip	 ir	 vi	so	je	Drau	gi	jo	je,	 čia	 bu	vo	
ug	do	mas	pa	mal	du	mas	Ma	ri	jai.	Nau	jo	kai	
ypač	ger	bė	Lo	re	to	Die	vo	Mo	ti	nos	sta	tu
lė	lę,	ku	rią	at	si	ve	žė	Mi	ka	lo	jus	Lan	ci	ci	jus.	
Po	 jo	mir	ties	 1653	m.	 sta	tu	lė	lė	 at	si	dū	rė	
Vil	niaus	nau	jo	ky	ne	 ir	bu	vo	pa	dė	ta	as	ce
te	ri	ju	mi	 va	di	na	mos	 sa	lės,	 kur	 nau	jo	kai	
pra	leis	da	vo	di	des	nę	die	nos	da	lį	ir	at	lik	da
vo	dva	si	nes	pra	ty	bas,	al	to	rė	ly	je1 .
	 Vil	niaus	 nau	jo	ky	nas	 iš	lei	do	 ne	ma	žai	
Baž	ny	čiai	ir	vals	ty	bei	nu	si	pel	niu	sių	jė	zui
tų.	Jau	pir	mie	ji	pen	kias	de	šimt	nau	jo	ky	no	
me	tų	 su	bran	di	no	 tikrai	 iš	ki	lių	 žmo	nių,	

pvz.:	To	mą	El	ža	nov	skį,	 kuris	 rūpinosi	
uni	jos	 su	 ar	mė	nais	 su	da	ry	mu;	Šv.	Ka	zi
mie	ro	baž	ny	čios	pa	moks	li	nin	ką,	o	vė	liau	
mi	sio	nie	rių	Po	le	sė	je	ir	ti	kė	ji	mo	kan	ki	nį	šv.	
An	drie	jų	Bo	bo	lą;	Vil	niaus	 aka	de	mi	jos	
re	to	ri	kos	 dės	ty	to	ją,	 lo	ty	niš	kai	 ra	šiusį	
po	etą,	ba	ro	ko	pa	ži	bą,	po	pie	žiaus	Ur	bo	no	
VI	II	po	eto	lau	rais	ap	vai	ni	kuo	tą	Mo	tie	jų	
Sar	bie	vi	jų;	Aka	de	mi	jos	pro	fe	so	rių,	ver
tin	gų	re	to	ri	kos	ir	mu	zi	ko	lo	gi	jos	vei	ka	lų	
au	to	rių	Žy	gi	man	tą	Liauks	mi	ną;	Aka	de
mi	jos	ma	te	ma	ti	kos	pro	fe	so	rių	ir	ka	ri	nės	
in	ži	ne	ri	jos	spe	cia	lis	tą	Os	val	dą	Kriu	ge	rį;	
Aka	de	mi	jos	 pro	fe	so	rių,	 vei	ka	lų	 apie	
Lie	tu	vos	is	to	ri	ją	au	to	rių	Al	ber	tą	Vi	jū	ką	
Ko	ja	la	vi	čių;	 žy	mų	 Šv.	 Jo	no	 (dabar	 va
dinamos	Šv.	Jo	nų	–	red.	past.)	baž	ny	čios	
pa	moks	li	nin	ką	Ka	zi	mie	rą	Vi	jū	ką	Ko	ja	la
vi	čių;	Aka	de	mi	jos	ma	te	ma	ti	kos	dės	ty	to	ją,	
še	šias	de	šim	ties	vei	ka	lų	 įvai	rio	mis	 te	mo
mis	au	to	rių	Adal	ber	tą	Til	kov	skį.
	 Ir	 vė	liau	nau	jo	ky	nas	 ak	ty	viam	gy	ve
ni	mui	 Jė	zaus	Drau	gi	jo	je	 ren	gė	 bū	si	mus	
Vil	niaus	Al	ma	Ma	ter	 pro	fe	so	rius,	 ypač	
nu	si	pel	niu	sius	moks	lo	sri	ty	je.	Tai	–	ke	le
to	fi	lo	so	fi	jos	vei	ka	lų	au	to	rius,	pro	fe	so	rius	

Fe li c jan Pa luszkiewicz, SJ

Buvęs jėzuitų nau jo ky nas ir 
Šv. Ig na co baž ny čia  Vilniuje

1 Pa	nai	ki	nus	Drau	gi	ją,	sta	tu	lė	lė	nu	ke	lia	vo	į	Po	loc	ką,	iš	ten	–	į	Daug	pi	lį	(1809	m.),	Pu	šą	(1811	m.),	Uz	val	dą	(1819	
m.),	kol	ga	liau	siai	1823	m.	lie	pą	pa	sie	kė	Sta	ra	Wieś,	kur	iki	šiol	sto	vi	nau	jo	ky	no	kop	ly	čio	je.	Jos	ko	pi	ja,	pa	da	ry	ta	
br.	Alek	san	dro	Li	za	lio,	yra	nau	jo	ky	no	na	muo	se	Gdans	ke.Se
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Ste	po	nas	Pu	zi	nas;	Aka	de	mi	jos	rek	to	rius,	
mo	kyk	lų	re	for	ma	to	rius	Alek	san	dras	Dauk
ša;	Aka	de	mi	jos	 fi	lo	so	fi	jos	 pro	fe	so	rius,	
ra	šy	to	jas	 ir	 lei	dė	jas,	 po	le	mi	nių	 vei	ka	lų	
au	to	rius	Jo	nas	Pa	ša	kaus	kas;	ast	ro	no	mi	jos	
pro	fe	so	rius	 ir	 ga	bus	 ar	chi	tek	tas	To	mas	
Žeb	raus	kas;	Aka	de	mi	jos	 pa	moks	li	nin
kas	 ir	mo	ra	li	nės	 te	olo	gi	jos	 pro	fe	so	rius,	
fi	lo	so	fi	jos	 vei	ka	lų	 au	to	rius	 Sta	nis	lo	vas	
Ša	durs	kis;	ma	te	ma	ti	kas	ir	eu	ro	pi	nio	gar
so	 ast	ro	no	mas,	 ob	ser	va	to	ri	jos	 ve	dė	jas,	
Ka	ra	liš	ko	sios	 pran	cū	zų	 aka	de	mi	jos	 na
rys	ko	res	pon	den	tas	Mar	ty	nas	Po	čo	bu	tas;	
Aka	de	mi	jos	ma	te	ma	ti	kos	 pro	fe	so	rius,	
vė	liau	 –	Vil	niaus	 kil	min	gų	jų	 ko	le	gi	jos	
(Col	le	gium	no	bi	lium)	rek	to	rius	Ka	zi	mie
ras	Na	ru	še	vi	čius;	Kil	min	gų	jų	 ko	le	gi	jos	
ma	te	ma	ti	kos	 ir	fi	zi	kos	pro	fe	so	rius	Jo	nas	
Bo	ho	mo	le	cas.	Pran	ciš	kus	Pa	proc	kis	buvo	
Kil	min	gų	jų	 ko	le	gi	jos	 rek	to	rius,	 dės	tė	
is	to	ri	ją,	ge	og	ra	fi	ją	ir	pran	cū	zų	kal	bą,	re
da	ga	vo	 pir	muo	sius	Lie	tu	vos	 laik	raš	čius	
„Ku	rier	 li	tew	ski“	 („Lie	tu	vos	 kur	je	ris“),	
„Wia	do	mości	 li	te	rac	kie“	 („Li	te	ra	tū	ri	nės	
nau	jie	nos“)	 ir	 „Ka	len	darz	 po	li	tyc	zny“	
(„Po	li	ti	nis	ka	len	do	rius“);	vysk.	Do	vy	das	
Pil	chov	skis	–	Kil	min	gų	jų	ko	le	gi	jos	re	to
ri	kos	 pro	fe	so	rius;	 vysk.	 Jo	nas	Be	nis	lav
skis	–	Aka	de	mi	jos	fi	zi	kos,	ge	o	met	ri	jos	ir	
op	ti	kos	pro	fe	so	rius.
	 Tarp	tų,	ku	rie	pa	gar	sė	jo,	nors	ir	ne	bu
vo	at	si	da	vę	vien	moks	li	niam	dar	bui,	ver	ta	
pa	mi	nė	ti	Jo	ną	Drev	są,	ra	šiu	sį	kny	gas	apie	
as	ke	ti	ką,	ir	Juo	za	pą	Ba	ką	–	pui	kų	kal	bė	to
ją,	di	dį	liau	dies	mi	sio	nie	rių,	be	to,	ir	po	etą.
	 Vil	niaus	nau	jo	ky	nas	taip	pat	iš	auk	lė	jo	
žy	mių	jė	zui	tų,	pa	si	žy	mė	ju	sių	už	Lie	tu	vos	
ri	bų.	Prie	jų	pri	skir	ti	nas	An	drie	jus	Ru	da
mi	na	–	mi	sio	nie	rius	Ki	ni	jo	je,	ki	nų	kal	ba	
pa	ra	šęs	 du	 as	ke	ti	nius	 dar	bus;	Ado	mas	
Ko	chans	kis	 –	 pa	sau	li	nio	 gar	so	ma	te	ma
ti	kas,	 dės	tęs	Vo	kie	ti	jos,	 Ita	li	jos,	Če	ki	jos	
uni	ver	si	te	tuo	se;	Ka	ro	lis	Vir	vi	čius	 –	 ge
og	ra	fi	jos	pro	fe	so	rius,	va	do	vė	lių	pran	cū	zų	
kal	ba	au	to	rius;	Pran	ciš	kus	Bo	ho	mo	le	cas	
–	Vil	niaus	aka	de	mi	jos	re	to	ri	kos	pro	fe	so

rius,	vė	liau	Var	šu	vo	je	ypač	pri	si	dė	jęs	prie	
te	at	ro	 vys	ty	mo;	 Ig	na	cas	Na	gur	čev	skis	
dės	tė	li	te	ra	tū	rą	ir	is	to	ri	ją	Var	šu	vos	ba	jo	rų	
mo	kyk	lo	je;	Ste	po	nas	Lus	ki	na	–	ma	te	ma
ti	kas	ir	ast	ro	no	mas,	„Ga	ze	ta	Wars	zaw	ska“	
re	dak	to	rius;	Gab	rie	lius	Len	ke	vi	čius	–	Po
loc	ko	 aka	de	mi	jos	ma	te	ma	ti	kos	 pro	fe	so
rius;	vysk.	Jo	nas	Al	ber	tran	dis	–	is	to	ri	kas	
ir	ar	chy	va	ras,	Ita	li	jos	ir	Švei	ca	ri	jos	ar	chy
vuo	se	su	ra	šęs	šim	tą	aš	tuo	nias	de	šimt	to	mų	
įdo	mių	is	to	ri	nių	do	ku	men	tų	nuo	ra	šų;	vysk.	
Ado	mas	Na	ru	še	vi	čius	–	žy	mus	is	to	ri	kas,	
pro	fe	so	ria	vęs	Var	šu	vos	kil	min	gų	jų	ko	le
gi	jo	je	 ir	Ba	jo	rų	mo	kyk	lo	je;	 Pran	ciš	kus	
Ka	reu	–	jė	zui	tų	mo	kyk	lų	Sankt	Pe	ter	bur	ge	
stei	gė	jas;	Jo	kū	bas	De	der	ka,	po	jė	zui	tų	or
di	no	pa	nai	ki	ni	mo	ta	pęs	pir	muo	ju	Mins	ko	
vys	ku	pu,	bu	vu	sią	jė	zui	tų	baž	ny	čią	pa	da	rė	
ka	ted	ra,	o	1811	m.	įstei	gė	Lab	da	ros	drau
gi	ją.
	 Nors	Die	vas	lai	mi	no	Drau	gi	ją	gau	siais	
ir	ver	tin	gais	pa	šau	ki	mais,	Vil	niaus	nau	jo
ky	no	na	mams	 li	ki	mas	ne	bu	vo	pa	lan	kus.	
Nau	jo	ky	no	pa	sta	tus	pen	kis	kar	tus	siau	bė	
gais	ras.
	 Pir	mą	kar	tą	ug	nis	nau	jo	kus	pa	li	ko	be	
sto	go	virš	gal	vos	1610	metais.	Tuo	me	tu	
jie	 bu	vo	 per	kel	ti	 į	Aka	de	mi	jos	 kor	pu	są	
prie	Šv.	Jo	no	baž	ny	čios,	o	se	nų	lai	ki	nų	ir	
ne	pa	to	gių	mū	rų	vie	to	je	pa	sta	ty	tas	erd	vus	
pa	sta	tas,	 vi	siš	kai	 pri	tai	ky	tas	 ben	druo
me	nės	 po	rei	kiams.	Bran	giems	 sta	ty	bos	
dar	bams	ap	mo	kė	ti	nau	do	tos	lė	šos,	gau	tos	
iš	ke	le	to	jė	zui	tų	tė	viš	kių.	Vė	liau	pa	rė	mė	
ka	ra	lius	Zig	man	tas	III	Va	za,	Lie	tu	vos	di
dy	sis	mar	šal	ka	Alek	san	dras	Pa	lu	bins	kis,	
Vil	niaus	 vai	va	da	My	ko	las	Ka	zi	mie	ras	
Pa	cas	ir	ke	le	tas	ki	tų	di	di	kų.
	 Kar	tu	su	na	mu	bu	vo	sta	to	ma	ir	Šv.	Ig
na	co	baž	ny	čia.	Pa	si	au	ko	ja	mai	darbavosi	
nau	jo	kai	 –	 bro	liai.	Va	len	ti	nas	Bu	da	kas,	
To	mas	 Jur	kov	skis,	Kris	tu	pas	Ste	po	na	vi
čius,	Mo	tie	jus	Bi	ta	na	vi	čius,	Vai	tie	kus	Ja
ro	še	vi	čius	ir	An	drie	jus	Kau	nec	kas	pa	ro	dė	
di	džiu	lius	su	ge	bė	ji	mus	ir	va	do	vau	jant	bro
liui	Sta	nis	lo	vui	Bog	dze	vi	čiui	ta	po	pui	kiais	
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sta	ty	bi	nin	kais.
	 Mū	ro	 dar	bai	 vy
ko	 grei	tai.	 1622	m.	
pra	dė	ti	 kas	ti	 baž	ny
čios	 pa	ma	tai,	 o	 jau	
1625	 m.	 jo	je	 vy	ko	
pir	mo	sios	 pa	mal	dos.	
Tuo	tar	pu	bai	gia	mie	ji	
puo	šy	bos	 dar	bai	 už
tru	ko	 dvi	de	šimt	me
tų.	Skulp	tū	ras	išdrožė	
meist	rai	Bal	tra	mie	jus	
Sle	dzi	jev	skis	ir	Jo	nas	
Go	lev	skis.	 Vi	siš	kai	
su	tvar	ky	tą	 šven	to	vę	
kon	sek	ra	vo	Vil	niaus	suf	ra	ga	nas	vysk.	Je
ro	ni	mas	San	guš	ka.
	 Ne	il	gai	te	pa	si	džiau	gė	jė	zui	tai	nau	juo	ju	
sta	ti	niu.	1655	m.	Vil	nių	už	ėmė	Mask	vos	
ka	riuo	me	nė.	Ka	rei	viai,	 ant	 Šv.	 Ig	na	co	
baž	ny	čios	 pa	ma	tę	 tris	 pa	auk	suo	tus	 kry
žius,	ma	nė,	kad	jie	nulieti	iš	šio	bran	gaus	
me	ta	lo	ir	ban	dė	juos	pa	grob	ti.	Ant	vie	no	
jų	 už	me	tė	 kil	pą,	 bet	 vir	vę	 trau	kęs	 vy	ras	
stai	ga	 kri	to	 ne	gy	vas.	 Pa	gau	ti	 prie	ta	rin
gos	 bai	mės,	 plė	ši	kai	 pa	bė	go,	 ir	 sau	lė	je	
spin	din	tys	krikš	čio	ny	bės	sim	bo	liai	iš	li	ko.	
Ta	čiau	ne	tru	kus	tiek	na	mai,	tiek	šven	to	vė	
vis	dėl	to	bu	vo	nu	siaub	ti.	Ne	ga	na	to,	1656	
m.	mies	te	ki	lęs	gais	ras	kar	tu	nu	nio	ko	jo	ir	
nau	jo	ky	no	na	mus	bei	baž	ny	čią.	Ta	čiau	Šv.	
Ig	na	co	gy	ve	ni	mą	vaiz	duo	jan	čios	fres	kos	
jo	je	iš	li	ko.
	 Ka	ro	 ir	 ug	nies	 pa	da	ry	tą	 ža	lą	 pa	ma
žu	 ėmė	si	 ati	tai	sy	ti	 bū	rys	 bro	lių	 jėzuitų,	
iš	ma	niu	sių	 sta	ty	bos	 dar	bus.	Nau	jo	ky	no	
na	muo	se	įreng	tos	ama	ti	nin	kų	ir	me	ni	nin	kų	
dirb	tu	vės.	Jos	pa	si	tar	na	vo	ne	tik	at	lie	kant	
įvai	rius	 sta	ty	bos	 dar	bus	 prie	 nau	jo	ky	no,	
bet	 ir	 ki	tuo	se	Drau	gi	jos	 sta	ti	niuo	se	Vil
niu	je2 .
	 Bro	lis	My	ko	las	Ši	kas	 įkū	rė	me	ni	nių	
dro	ži	nių	 dirb	tu	vę,	 ku	rio	je	 iš	ug	dė	 sa	vo	

ben	dra	dar	bius	Jo	kū	bą	Gri	mą	ir	Pran	ciš	kų	
Priš	čins	kį.	 Sta	lių	 dirb	tu	vė	je	 dar	ba	vo	si	
bro	liai	 Lau	ry	nas	 Sad	kaus	kas,	Kris	ti	jo
nas	Ger	gen	sas,	 Jur	gis	Her	te	lis	 ir	 Jo	nas	
Bok	lav	skis,	 ku	rie	 pa	da	rė	 spin	tas	 nau	jai	
zak	ris	ti	jai,	sa	kyk	lą	ir	bal	ko	ną	prie	di	džio	jo	
al	to	riaus.	Jo	nas	Še	fe	ris	pa	dir	bo	nau	jus	bal
dus	na	mams.	Po	jo	de	ko	ra	ty	vi	nių	sta	liaus	
dar	bų	ėmė	si	An	drius	Tvar	kaus	kas	ir	Pet	ras	
Šal	čins	kis.	Bal	ta	za	ras	Šin	ki	ne	ris	va	do	va
vo	nau	jo	ky	no	na	mų	iš	plė	ti	mo	bei	ūki	nių	
pa	sta	tų	 sta	ty	bai.	 Jo	kū	bas	Ma	la	kaus	kas	
na	mams	nu	ta	pė	dau	gy	bę	pa	veiks	lų,	nau	jo
ky	no	sa	lę	pa	puo	šė	fres	ka,	o	lu	bas	–	stiu	ko	
lip	di	niais.
	 1710	m.	Lie	tu	vos	mies	tus	ėmė	siaub	ti	
ma	ras.	Kas	 tik	 ga	lė	jo,	 bė	go	 į	 sau	ges	nes	
vie	tas.	 Jė	zui	tai	 pa	si	li	ko	 sa	vo	 na	muo	se	
tar	nau	ti	kaip	sa	ma	rie	čiai.	Vil	niu	je	prie	jė
zui	tų	baž	ny	čių	kas	dien	mai	ti	no	si	dau	giau	
kaip	ke	tu	ri	šim	tai	žmo	nių.	Ke	lios	de	šim
tys	jė	zui	tų	už	mo	kė	jo	už	tai	sa	vo	gy	vy	be:	
nau	jo	ky	ne	–	ku	ni	gas	Jo	nas	Bo	les	ta,	bro	liai	
Jur	gis	Her	te	lis	 ir	An	drie	jus	Nar	ke	vi	čius	
bei	 trys	 nau	jo	kai	 –	 Pet	ras	Hur	ke	vi	čius,	
Si	mo	nas	 Po	nia	tov	skis,	An	drie	jus	 Štolt
zen	ta	le	ris.
	 Po	sep	ty	ne	rių	me	tų	nau	jo	ky	no	pa	sta	tus	
vėl	 nu	siau	bė	 gais	ras.	 Su	de	gė	 da	lis	 nau

 2 Apie	jė	zui	tų	dirb	tu	vių	ver	tę	daug	pa	sa	ko	to	ks	įvykis:	kai	1705	m.	į	Vil	nių	at	vy	ko	ca	ras	Pet	ras	I,	jis,	kaip	ama
ti	nin	kas	mė	gė	jas,	su	si	do	mė	jo	prie	Šv.	Ig	na	co	baž	ny	čios	esan	čio	mis	dirb	tu	vė	mis.	Jo	se	ypač	pa	ti	ku	sios	br.	Jur	gio	
Her	ber	to	su	konst	ruo	tos	te	ki	ni	mo	stak	lės.	Pa	pra	šė,	kad	pa	na	šias	pa	da	ry	tų	ir	jam.

Juo	do	jo	je	sa	lė	je,	 iš	ku	rios	anks	čiau	bu	vo	ap	šil	do	mas	nau	jo	ky	nas,	da	bar	vyks	ta	
iš	kil	min	gi	Kraš	to	ap	sau	gos	mi	nis	te	ri	jos	ren	gi	niai
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jo	ky	no	na	mo.	Ati	tai	sy	ti	 ug	nies	 pa	da	ry	tą	
ža	lą	vėl	su	si	rin	ko	mi	nė	ti	bro	liai	meist	rai,	
sak	ra	li	nės	 puo	šy	bos	 spe	cia	lis	tai.	Bro	lis	
Ma	tas	Be	it	ni	kas	 nau	jo	ky	no	 na	mų	 ko	ri
do	rių	 pa	puošė	 žy	mių	 jė	zui	tų	 gy	ve	ni	mo	
sce	nas	vaiz	duo	jan	čiais	pa	veiks	lais.
	 1737	m.	bir	že	lio	2	d.	įvy	ko	ket	vir	ta	sis	
nau	jo	ky	no	na	mų	gais	ras,	 su	nai	ki	nęs	 pa
sta	tą	ir	baž	ny	čios	sto	gą.	Lai	mei,	Ap	vaiz
da	 tuo	me	tu	at	siun	tė	ki	tą	bū	rį	 ta	len	tin	gų	
bro	lių.	Me	džio	 dar	bus	 at	li	ko	 Si	mo	nas	
Su	li	ka	vi	čius,	Ig	na	cas	ir	An	ta	nas	Bart	šai,	
Jo	nas	Švi	las,	Po	vi	las	Štur	ma	nas	ir	An	ta
nas	La	zu	ra	vi	čius.	Na	gin	gas	kal	vis	Pet	ras	
An	druš	ke	vi	čius	kar	tu	su	Jur	giu	Bir	še	mu	
pa	rū	pi	no	ge	le	ži	nius	lan	gų	rė	mus	ir	at	li	ko	
ki	tus	ge	le	žies	dar	bus.	Bro	liai	M.	Ši	kas	ir	
J.	Gri	mas	su	mū	ri	jo	al	to	rius	šo	ni	nė	se	kop
ly	čio	se	ir	pa	puo	šė	juos	stiu	ko	lip	di	niais,	iš	
stiu	ko	pa	da	rė	sa	kyk	lą,	o	di	džio	jo	al	to	riaus	
stiu	ki	nį	 ta	ber	na	ku	lį	 pa	da	bi	no	 si	dab	ru	 ir	
Ve	ne	ci	jos	 stik	lu.	Bro	lis	 P.	 Priš	čins	kis	 iš	
stiu	ko	pa	ga	mi	no	dirb	ti	nio	mar	mu	ro	men	są	
di	džia	jam	al	to	riui,	pa	puo	ši	mus	pres	bi	te	ri
jo	je	prie	du	rų	į	zak	ris	ti	ją	ir	virš	bal	ko	nų.	
At	sta	čius	baž	ny	čią,	tė	vas	Ig	na	cas	Do	re	tis	
kaip	 fo	ną	 di	džia	jam	 al	to	riui	 ant	 sie	nos	
nu	ta	pė	 per	spek	ty	vi	nę	 po	lich	ro	mi	ją,	 tuo	
su	da	ry	da	mas	erd	vės	iliu	zi	ją.	Be	to,	vie	toj	
su	de	gu	sio	Die	vo	Mo	ti	nos	pa	veiks	lo	pa	gal	
se	no	jo	 pa	vyz	dį	 bu	vo	 nu	ta	py	tas	 nau	jas.	
Bro	lis	 Pi	ly	pas	Lo	ras	 at	li	ko	 vi	sus	 va	rio	
dar	bus.
	 Vos	po	vie	nuo	li	kos	me	tų,	1748	m.	bir
že	lio	11	d.,	ki	lo	penk	ta	sis	gais	ras.	Šį	kart	
baž	ny	čios	 at	sta	ty	mo	dar	bams	 va	do	va	vo	
t.	 To	mas	 Žeb	raus	kas.	 Jis	 ne	ap	si	ri	bo	jo	
su	de	gu	sių	sie	nų	at	sta	ty	mu,	bet	iš	pa	grin
dų	pa	kei	tė	 ir	 at	nau	ji	no	 šven	to	vės	 sto	gą.	
Pa	aukš	ti	no	 šo	ni	nes	 kop	ly	čias,	 pa	di	di	no	
lan	gus,	 skliau	tus	 iš	gra	ži	no	 dro	ži	niais	 ir	
ta	py	ba,	pa	sta	tė	nau	ją,	dai	les	nės	iš	vaiz	dos	
cho	rą.	Be	 to,	 iš	mū	ri	jo	še	šis	al	to	rius:	So
pu	lin	go	sios	Die	vo	Mo	ti	nos,	šv.	Juo	za	po,	
šv.	Alo	y	zo,	šv.	Pran	ciš	kaus	Bor	gi	jos,	šv.	
Mar	ty	no	ir	šv.	My	ko	lo.	Di	dį	jį	al	to	rių	puo	šė	

dai	li	nin	ko	S.	Če	ka	vi	čiaus	nu	ta	py	tas	šv.	
Ig	na	co	 pa	veiks	las.	Nau	jo	ky	no	 na	muo	se	
bu	vo	pa	sta	ty	ta	nau	ja	pa	tal	pa	bib	lio	te	kai.	
Br.	 Priš	čins	kis	 stiu	ku	 pa	den	gė	 na	vos	 ir	
kop	ly	čių	 skliau	tus	 bei	mi	nė	tus	 al	to	rius,	
o	bib	lio	te	ko	je	pa	da	rė	stiu	ki	nius	nu	ta	py	tų	
vaiz	dų	ap	vadus;	Jo	nas	Sal	ma	nas	fres	ko	mis	
pa	puo	šė	baž	ny	čios	sie	nas	ir	cho	rą;	An	ta	nas	
Dat	zra	tas	išdro	žė	bal	ko	nų	pa	puo	ši	mus	ir	
al	to	rių	fi	gū	ras;	My	ko	las	Te	šne	ris	pa	ga	mi
no	še	šias	di	de	les	ala	vi	nes	žva	ki	des	di	džia
jam	al	to	riui	ir	dvy	li	ka	ma	žes	nių	šo	ni	niams	
al	to	riams;	To	mas	Ka	čins	kis	dir	bo	me	džio,	
o	My	ko	las	Dud	kaus	kas	šalt	kal	vio	dar	bus.
	 Dau	ge	lis	 nau	jo	ky	no	 bro	lių	 sa	vo	 su
ge	bė	ji	mais	pa	si	tar	na	vo	ir	ki	tiems	jė	zui	tų	
na	mams	Vil	niu	je.	Pvz.,	br.	J.	Gri	mas	iš	de
ko	ra	vo	ob	ser	va	to	ri	jos	ir	ki	tų	Aka	de	mi	jos	
pa	tal	pų	vi	dų,	Pran	ciš	kus	Bar	kaus	kas	dau
ge	liui	na	mų	pa	da	rė	va	ri	nius	in	dus.
	 1773	m.	lap	kri	čio	12	d.	vysk.	Ig	no	tas	
Ma	sals	kis	į	di	dži	ą	ją	Aka	de	mi	jos	sa	lę	su
rin	ko	vi	sų	Vil	niaus	na	mų	jė	zui	tus	ir	jiems	
per	skai	tė	po	pie	žiaus	Kle	men	so	XIV	bre	vę,	
ku	ria	pa	nai	ki	na	mas	 jė	zui	tų	or	di	nas.	Tuo	
me	tu	Jė	zaus	Drau	gi	ja	Vil	niu	je	tu	rė	jo	pen
kis	na	mų	kom	plek	sus:	Aka	de	mi	ją	su	Šv.	
Jo	no	baž	ny	čia	(nuo	1569	m.),	nau	jo	ky	no	
na	mus	su	Šv.	Ig	na	co	baž	ny	čia	(nuo	1604	
m.),	pro	fe	sų	na	mus	(pro	vin	ci	jos	cen	tras)	
su	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čia	(nuo	1615	m.),	
ter	cia	to	 na	mus	 su	 Šv.	Ra	po	lo	 baž	ny	čia	
(nuo	1724	m.),	Kil	min	gų	jų	ko	le	gi	ją	(nuo	
1742	m.).
	 1774–1798	m.	bu	vu	sio	jė	zui	tų	nau	jo
ky	no	pa	tal	po	se	vei	kė	Vil	niaus	vys	ku	pi	jos	
se	mi	na	ri	ja.	1798	m.	nau	jo	ky	no	na	mai	ta	po	
ca	ro	ar	mi	jos	ka	rei	vi	nė	mis,	XIX	a.	pa	bai
go	je,	 pa	kei	tus	 jų	 vi	dų	 ir	 iš	orę,	 pa	vers	ti	
ru	sų	 ka	ri	nin	kų	 klu	bu.	Baž	ny	čio	je	 bu	vo	
nu	dau	žy	tas	tin	kas	ir	su	nai	kin	tos	fres	kos.
Po	I	pa	sau	li	nio	ka	ro	jė	zui	tams	no	rė	ta	su
grą	žin	ti	jų	na	mus	ir	Šv.	Ig	na	co	baž	ny	čią.	
Ka	dan	gi	pa	sta	tai	bu	vo	la	bai	nu	siaub	ti,	o	
jė	zui	tai	ne	tu	rė	jo	lė	šų	re	mon	tui,	tad	atsi
ė	mė	 tik	tai	 Šv.	Ka	zi	mie	ro	 baž	ny	čią.	 Šv.	
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Ig	na	co	 baž	ny	čia	 bu	vo	 ati	duo	ta	 gar	ni	zo
no	 sie	lo	va	dos	 rei	ka	lams.	 1925–1926	m.	
pa	gal	ar	chi	tek	tų	Ju	li	jaus	Klo	so	ir	Pa	ve	lo	
Ven	dzia	gols	kio	pro	jek	tus	baž	ny	čia	at	nau
jin	ta.	1929	m.	pa	gal	dai	li	nin	ko	Sta	nis	la	vo	
Ma	tu	sia	ko	es	ki	zus	de	ko	ruo	ta	pres	bi	te	ri	ja.	
Ta	py	ba	ir	da	bar	iš	li	ku	si,	ta	čiau	ge	ro	kai	nu
nio	ko	ta	so	viet	me	čiu	da	rant	lu	bų	per	dan	gą,	
kai	Šv.	Ig	na	co	baž	ny	čia,	kaip	ir	dau	ge	lis	
sak	ra	li	nių	pa	sta	tų	SSRS	už	grob	to	se	te	ri
to	ri	jo	se,	vėl	bu	vo	iš	nie	kin	ta	ir	nu	siaub	ta.	
Paskutiniu	metu	čia	repetuodavo	orkestras.	
Nau	jo	ky	no	na	mų	kop	ly	čio	je	buvo	įsi	kū	ręs	
res	to	ra	nas...
	 XX	 a.	 devintame	dešimtme	ty	je	 nau
jo	ky	no	 pa	sta	tas	 at	nau	jin	tas,	 ten	 įreng	ta	
Tech	ni	kos	bib	lio	te	ka.	Se	no	ji	val	gyk	la	pri
tai	ky	ta	 skai	tyk	lai.	Ta	pro	ga	 ati	deng	tos	 ir	
nu	va	ly	tos	kadai	se	
už	da	žy	tos	 fres	kos.	
Skliau	to	 vi	du	ry
je	ma	ty	ti	 di	džiu	lė	
Die	vo	Mo	ti	nos,	
Jė	zaus	Drau	gi	jos	
Ka	ra	lie	nės,	 fres	ka,	
o	 pa	skliau	tė	se	 –	
ko	le	gi	jos	fun	da	to
rių	pa	veiks	lai,	tarp	
jų	–	Žy	gi	man	to	III	
Va	zos	 ir	 jė	zui	tų	
An	drie	jaus	Ru	da
mi	nos	bei	Si	mo	no	
Ma	fo	no	 at	vaiz
dai.	Drau	gi	jos	Ka	ra	lie	nės	fres	ka	
tik	riau	siai	nu	ta	py	ta	1728	metais.	
Tuo	me	tu	vie	nin	te	lis	nau	jo	ky	no	
na	mų	 dai	li	nin	kas	 bu	vo	 bro	lis	
Ma	tas	Be	it	ni	kas	 (vė	les	nių	 fres
kų	Šven	to	sios	Lie	pos	šven	to	vė	je	
au	to	rius).	 Fres	kas	 ant	 šo	ni	nių	
sie	nų	 1739	m.	 tik	riau	siai	 nu	ta
pė	t.	Do	re	tis,	nors	ga	li	būti,	kad	
ben	dra	dar	bia	vo	ir	br.	Fridrychas	

Iš lenkų kalbos vertė 
t. Lionginas Virbalas, SJ

 2004	m.	 lap	kri	čio	 23	 d.	 Šv.	 Ig	na	co	
baž	ny	čio	je	(da	bar	va	di	na	mo	je	Šv.	Ig	no	to	
–	red.	past.),	re	konst	ruo	to	je	pa	gal	ar	chi
tek	tų	Eval	do	Pur	lio,	Da	liaus	 Striu	ko	 ir	
Edi	tos	Žar	kov	skie	nės	pro	jek	tus,	dau	giau	
kaip	po	50	me	tų	per	trau	kos	vėl	iš	kil	min
gai	au	ko	tos	šv.	Mi	šios.	Tą	die	ną	baž	ny	čia	
bu	vo	de	di	kuo	ta	 pa	grin	di	ne	Lie	tu	vos	 ka
riuo	me	nės	 or	di	na	ria	to	 baž	ny	čia	 ir	 ta	po	
ka	rių	 dva	si	niu	 cen	tru.	 Jos	 di	dį	jį	 al	to	rių	
pa	puo	šė	Lie	tu	vos	dai	lės	mu	zie	ju	je	iš	likęs	
baž	ny	čiai	pri	klau	sęs	šv.	Ig	na	co	pa	veiks	las,	
vaiz	duo	jan	tis	va	di	na	mą	La	Stor	tos	vi	zi	ją,	
kai	su	ben	dra	žy	giais	trauk	da	mas	į	Ro	mą	
Ig	na	cas	re	gė	jo	Kris	tų,	sa	kiu	sį:	„Ro	mo	je	aš	
bū	siu	jums	pa	lan	kus“.	Tai	–	vie	nas	po	pu
lia	riau	sių	šv.	Ig	na	co	iko	nog	ra	fi	nių	siu	že	tų.
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Šv.	Ignaco	bažnyčia	
2004	m.	lapkričio	23	d.
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Istorija ir mes

	 Dau	gu	ma	jė	zui	tų,	ku	rie	iki	XIX	a.	vei
kė	Lat	vi	jo	je,	bu	vo	sve	tim	tau	čiai,	nes	tuo	
me	tu	 didžioji	 dalis	 lat	vių	 vals	tie	čių	 dar	
bu	vo	 bau	džiau	nin	kai.	Yra	 ži	no	ma,	 kad	
jė	zui	tus	iš	va	rius	iš	Ru	si	jos	į	or	di	ną	įsto	jo	
ir	ke	le	tas	lat	vių,	bet	jie	nie	ka	da	ne	be	grį	žo	
į	tėvynę.	Ta	čiau	Lat	vi	jai	at	ga	vus	vals	ty
bi	nę	ne	pri	klau	so	my	bę	ir	re	li	gi	nę	lais	vę,	
lat	vių	 jė	zui	tų	 veik	lai	 ne	pri	klau	so	mo	je	
vals	ty	bė	je	dau	giau	ne	be	bu	vo	truk	do	ma.	
Po	pie	žius	Be	ne	dik	tas	XV	jau	1918	m.	lap
kri	čio	29	d.,	dar	prieš	ofi	cia	liai	pa	skel	biant	
Lat	vi	jos	Res	pub	li	ką,	at	nau	ji	no	1186	m.	
įkur	tą	Ry	gos	 vys	ku	pi	ją.	Ta	čiau	 rei	kė	jo	
lauk	ti	dar	ke	le	tą	me	tų,	kol	bu	vo	iš	ug	dy	ti	
pir	mie	ji	 jė	zui	tai	 lat	viai	 ir	Ka	ta	li	kų	Baž
ny	čia	Lat	vi	jo	je	 iš	drį	so	 at	nau	jin	ti	 or	di	no	
veik	lą.	
	 Kar	di	no	las	 J.	Vai	vodas	vienuolių	or
di	nams	 ne	pa	lan	kią	 si	tu	a	ci	ją	 pir	mai	siais	
Lat	vi	jos	ne	pri	klau	so	my	bės	me	tais	 api	bū
di	no	taip:	„Mū	sų	ša	ly	je	šimt	me	čiais	bu	vo	
kurs	to	ma	 ne	apy	kan	ta	 prieš	 vienuolijas.	
To	dėl	ne	 tik	 liu	te	ro	niš	ka	 lat	vių	 tau	ta,	bet	
ir	iš	jos	su	da	ry	ta	val	džia	de	gė	ne	apy	kan	ta	
vie	nuo	liams.	Tai	bu	vo	su	sie	ta	su	pa	niš	ka	jų	
veik	los	bai	me	Lat	vi	jo	je.	Rei	kė	jo	di	džiu	lio	
tak	to	ir	už	si	spy	ri	mo,	kad	iš	nyk	tų	šie	ne	pa
grįs	ti	 ir	pa	se	nę	prie	ta	rai	 tiek	 tau	to	je,	 tiek	
tarp	val	džios	vy	rų.	Tuo	ga	li	ma	bū	tų	pa	aiš
kin	ti,	ko	dėl	Ka	ta	li	kų	Baž	ny	čios	va	do	vy	bė	
Lat	vi	jo	je	vie	nuo	ly	nų	steig	ti	ne	sku	bė	jo“.
	 Pir	ma	sis	 jė	zui	tas,	 1922	m.	 pra	dė	jęs	
dirb	ti	ne	pri	klau	so	mo	je	Lat	vi	jo	je,	bu	vo	A.	

Kārlis Frei bergs, SJ

Jė zui tų veik la Lat vi jo je 
XX am žiu je

Zec	chi	nis.	Pra	džio	je	jis	bu	vo	po	pie	žiaus	
de	le	ga	tas,	vė	liau	in	ter	nun	ci	jus,	o	1928	m.	
pa	skir	tas	 nun	ci	ju	mi	Bal	ti	jos	 vals	ty	bė	se.	
Po	pie	žiaus	Pi	jaus	XI	re	mia	mas,	rū	pi	no	si	
grei	tes	niu	 vienuolijų	 veik	los	 at	nau	ji	ni
mu	Lat	vi	jo	je.	 La	bai	 ne	si	rek	la	muo	da	mi,	
pir	mie	ji	Vi	la	nuo	se	ėmė	veik	ti	ma	ri	jo	nai,	
paskui	sa	vo	veik	lą	Skaist	kal	nė	je	pra	dė	jo	
ka	pu	ci	nai,	o	Jau	nag	lo	no	je	–	Ne	tur	tin	go	jo	
Kū	di	kė	lio	 Jė	zaus	 kon	gre	ga	ci	jos	 se	se	rys.	
1937	m.	 gruo	džio	 4	 d.	 į	Lat	vi	ją	 at	vy	ko	
pir	mie	ji	iš	si	la	vi	ni	mą	ga	vę	lat	vių	jė	zui	tai,	
ku	rie	taip	pat	sten	gė	si	ne	pa	brėž	ti	sa	vo	pri
klau	so	my	bės	or	di	nui.
	 Ži	no	ma,	 kad	 jau	 XX	 a.	 antrame	
dešimtmetyje	yra	bu	vę	lat	vių,	įsto	ju	sių	į	
Jė	zaus	Drau	gi	ją	ir	pasiųs	tų	į	nau	jo	ky	nus	
užsienyje.	Ta	čiau	pa	tik	ri	nę	sa	vo	pa	šau	ki
mą	jie	or	di	ną	pa	li	ko.	Dėl	to	ypač	svar	bia	
jė	zui	tų	 veik	los	 at	nau	ji	ni	mo	XX	 a.	 da	ta	
lai	ko	mi	1933	metai,	kai	net	7	kan	di	da	tai	
latviai	iš	vy	ko	į	nau	jo	ky	ną	Len	ki	jo	je	(iš	jų	
vė	liau	or	di	ną	pa	li	ko	tik	vie	nas).	Tai	bu	vo	
Ry	gos	 ar	ki	vys	ku	pi	jos	 ku	ni	gai	 Jāzepas	
Pudānas,	Vla	dis	lavas	Treib	šo,	Lon	ginas	
Lap	kov	skis	 ir	ke	tu	ri	Ry	gos	dva	si	nės	 se
mi	na	ri	jos	auk	lė	ti	niai:	Ju	lijānas	Umb	raš	ko,	
Staņis	lavas	La	dusānas,	 Pāvilas	Bečas	 ir	
Staņis	lavas	Ku	čins	kis.	Ry	gos	ar	ki	vys	ku
pas	An	to	nijus	Sprin	go	vičius	 jiems	bu	vo	
da	vęs	lei	di	mą	sto	ti	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	
	 Apie	Jė	zaus	Drau	gi	ją	pir	ma	sis	iš	pa	mi
nė	tų	jų	pra	dė	jo	mąs	ty	ti	Jāzepas	Pudānas,	
ku	ris	jau	1926	m.	bu	vo	įšven	tin	tas	ku	ni	gu.	
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Į	Ag	lo	nos	dva	si	nę	se	mi	na	ri	ją	įsto	ti	jam	pa
dė	jo	Ka	lu	pės	pa	ra	pi	jos	kle	bo	nas	Vitālijus	
Treib	šo,	ra	gi	nęs	Pudāną	sa	viš	vie	tos	bū	du	
įgy	ti	rei	kia	mą	iš	si	la	vi	ni	mą,	nes	Pe	ter	bur	go	
šv.	Kot	ry	nos	gim	na	zi	jo	je	jis	bu	vo	bai	gęs	
tik	ke	tu	rias	kla	ses.	Jau	tre	čia	ja	me	se	mi	na
ri	jos	kur	se	J.	Pudānas	kar	tu	su	Aloi	zi	ju	mi	
Ans	po	ku	dėl	sa	vo	iš	ki	lių	ge	bė	ji	mų	bu	vo	
numatyti	aka	de	mi	nei	kar	je	rai	ir	ne	tru	kus	
(iš	lai	kę	te	olo	gi	jos	eg	za	mi	nus	ir	įšven	tin	ti)	
nu	siųs	ti	stu	di	juo	ti	į	Stras	bū	ro	uni	ver	si	te	tą.	
Dak	ta	ro	laips	niui	pa	siek	ti	Pudānui	rei	kė	jo	
tre	jų	me	tų.	Ta	čiau	 ar	ki	vysk.	A.	 Sprin
go	vičius	 jam	 da	vė	 tik	 dve	jus.	 Pudānui	
pri	trū	ko	tik	ke	lių	mė	ne	sių,	kad	sėk	min	gai	
ap	si	gin	tų	dak	ta	ro	laips	nį.	Be	to,	stu	di	juo
da	mas	per	si	tem	pė	 ir	 su	sir	go,	vi	sam	 to	li
mes	niam	gy	ve	ni	mui	be	veik	pra	ras	da	mas	
bal	są.	Dėl	ty	laus	bal	so	jis	be	veik	ne	ga	lė	jo	
kal	bė	ti	di	de	lei	au	di	to	ri	jai,	o	mik	ro	fo	nų	ta

da	dar	ne	bu	vo.	1929	m.	Pudānas	pra	dė	jo	
dar	bą	Ag	lo	nos	gim	na	zi	jo	je,	kur	 iki	1933	
m.	dir	bo	ka	pe	lio	nu.	Apie	sto	ji	mą	į	jė	zui	tų	
or	di	ną	J.	Pudānas	bu	vo	mąs	tęs	jau	anks
čiau:	gal	būt	ta	da,	kai	su	si	pa	ži	no	su	tė	vais	
jė	zui	tais	Stras	bū	re,	ar	vė	liau,	su	si	ti	kęs	su	
olan	du	t.	Kleij	ntjen	su,	kai	tas	ke	lis	kar	tus	
lan	kė	si	Lat	vi	jo	je.	1931	m.	J.	Pudānas	ban
dė	į	jė	zui	tų	or	di	ną	sto	ti	Lie	tu	vo	je,	ta	čiau	
ne	ga	vo	ar	ki	vys	ku	po	lei	di	mo	ir	bu	vo	pri
vers	tas	pa	si	lik	ti	Ag	lo	no	je.
	 Nuo	1930	m.	Ag	lo	nos	gim	na	zi	jo	je	 ir	
pa	ra	pi	jo	je	pra	dė	jo	dirb	ti	Vla	dis	lavas	Treib

šo,	ku	ris	bu	vo	bai	gęs	se	mi	na	ri	ją	ir	ku	ni	gu	
įšven	tin	tas	1927	me	tais.	Jo	dė	dė,	jau	mi
nė	tas	Vitālijus	Treib	šo,	il	gus	me	tus	prieš	I	
pa	sau	li	nį	ka	rą	va	do	va	vo	Lyvanų	pa	ra	pi	jai,	
ten	ak	ty	viai	ug	dy	da	mas	lat	vių	tau	ti	nę	sa
vi	mo	nę,	o	po	ka	ro	dir	bo	Ka	lu	pė	je.	Jis	ir	gi	
rė	mė	Vla	dis	la	vo	 no	rą	 tap	ti	 dva	si	nin	ku.	
Tre	čia	sis	ku	ni	gas	iš	mi	nė	to	sios	kan	di	da	tų	
gru	pės	–	Lon	ginas	Lap	kov	skis	–	taip	pat	
bu	vo	bai	gęs	Ry	gos	dva	si	nę	se	mi	na	ri	ją	ir	
1931	m.	įšven	tin	tas	ku	ni	gu.	Prieš	iš	vyk
da	mas	 į	 nau	jo	ky	ną,	 dir	bo	 vi	ka	ru	Ry	gos	
So	pu	lin	go	sios	Die	vo	Mo	ti	nos	pa	ra	pi	jo	je	
ir	mo	kyk	lų	 ka	pe	lio	nu.	Ma	no	ma,	 kad	V.	
Treib	šo	ir	L.	Lap	kov	skis	jė	zui	tais	pra	dė	jo	
do	mė	tis	paveikti	J.	Pudāno.	
	 Ne	tru	kus	prie	jų	pri	si	dė	jo	dar	4	se	mi
na	ri	jos	auk	lė	ti	niai.	Du	iš	jų	t.	Pudāną	pa
ži	nojo	dar	mo	ky	damie	si	Ag	lo	nos	gim	na	zi
jo	je.	Tai	bu	vo	Pāvilas	Bečas	ir	Staņis	lavas	
Ku	čins	kis,	 ku	rie	 gim	na	zi	ją	 bai	gė	 1932	
me	tais.	Tuo	pat	me	tu,	ne	pri	klau	so	mai	vie
nas	nuo	ki	to,	apie	sto	ji	mą	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	
svars	tė	se	mi	na	ris	tai	Ju	li	jānas	Umb	raš	ko	ir	
Staņis	lavas	La	dusānas.	Ki	tais	moks	lo	me
tais,	kai	mi	nė	ti	Ag	lo	nos	gim	na	zis	tai	ta	po	
Ry	gos	dva	si	nės	 se	mi	na	ri	jos	auk	lė	ti	niais,	
La	dusānas,	Umb	raš	ko	 ir	Ku	čins	kis	 jau	
tar	pu	sa	vy	je	 kal	bė	jo	 apie	 ga	li	mą	 sto	ji	mą	
pas	 jė	zui	tus.	Ka	dan	gi	Ku	čins	kis	 ži	no	jo	
ir	apie	t.	Pudāno	ke	ti	ni	mus	tap	ti	 jė	zui	tu,	
tad	už	mez	gus	 tar	pu	sa	vio	ry	šius	su	si	bū	rė	
jė	zui	tais	be	si	do	min	ti	ku	ni	gų	ir	se	mi	na	ris
tų	gru	pė.	Tar	tis	 su	 ar	ki	vys	ku	pu	ap	si	ė	mė	
Umb	raš	ko,	ku	riam,	kaip	ra	šo	Ku	čins	kis,	

T.	J.	Pudāns,	SJ

T.	V.	Treibšo,	SJ
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ta	sai	bu	vęs	kaip	tė	vas.	Ar	ki	vys	ku	pas	mie
lai	da	vęs	sa	vo	su	ti	ki	mą	ir	to	li	mes	nį	rei	ka	lų	
tvar	ky	mą	 pa	ti	kė	jęs	 t.	 Pudānui.	Or	di	no	
ge	ne	ro	las	Vla	di	mi	ras	Ledóchow	skis	juos	
nu	siun	tė	į	Pie	tų	Len	ki	jos	pro	vin	ci	jos	nau
jo	ky	ną,	vei	ku	sį	Sta	ra	Wieś,	kad	tuo	gal	būt	
sim	bo	liš	kai	 at	nau	jin	tų	 ry	šį	 su	 1820	m.	
už	da	ry	tu	nau	jo	ky	nu	Pu	šo	je,	iš	kur	į	Sta	ra	
Wieś	bu	vo	per	vež	tos	 lat	viš	kos	kny	gos	 ir	
de	vo	cio	na	li	jos.	Ar	ki	vys	ku	po	 duo	tas	 lei
di	mas	se	mi	na	ri	jo	je	su	kė	lė	tik	rą	sen	sa	ci	ją.	
Prie	kan	di	da	tų	pri	si	dė	ti	iš	kar	to	pa	no	ro	ir	
P.	Bečas.	Jam	ir	gi	bu	vo	leis	ta.	Po	sėk	min	gų	
po	kal	bių	su	or	di	no	at	sto	vais	1933	m.	vi	si	
kar	tu	iš	vy	ko	į	nau	jo	ky	ną.	Štai	to	kia	is	to
ri	ja,	ku	rią	su	džiaugs	mu	ir	gal	būt	nos	tal
gi	ja,	įžiū	rė	da	mi	net	gi	tam	tik	rą	pa	na	šu	mą	
su	Ig	na	cu	Lo	jo	la	ir	jo	pir	mai	siais	še	šiais	
drau	gais,	vė	liau	pri	si	mi	nė	kiek	vie	nas	iš	jų.	
	 Jei	gu	nau	jo	kas	 jau	yra	ku	ni	gas,	nau
jo	ky	ne	 pa	pras	tai	 jis	 pri	va	lo	 pra	leis	ti	 tik	
vie	ne	rius	me	tus;	 ant	rai	siais	me	tais,	 ir	
to	liau	lik	da	mas	nau	jo	ku,	jis	tu	ri	įsi	trauk	ti	
į	 or	di	no	 veik	lą	 ar	ba	 tęs	ti	 stu	di	jas.	 Taip	
bu	vo	J.	Pudāno,	V.	Treib	šo	ir	L.	Lap	kov
skio	 at	ve	ju.	 Po	 ant	rų	jų	 nau	jo	ky	no	me	tų	

vi	si	7	da	vė	pir	muo	sius	am	ži	nuo	sius	įža	dus.	
Bu	vę	 4	 se	mi	na	ris	tai	 pra	dė	jo	 fi	lo	so	fi	jos	
stu	di	jas	Kro	ku	vo	je,	ta	čiau	po	me	tų	(1936	
m.)	 dėl	Lat	vi	jo	je	 vy	ra	vu	sių	 an	ti	len	kiš	kų	
nuo	tai	kų	bu	vo	per	ves	ti	 į	Gri	ga	liaus	uni
ver	si	te	tą	Ro	mo	je.	Tais	 pa	čiais	me	tais	 J.	
Umb	raš	ko	pa	li	ko	or	di	ną	ir	grį	žo	į	Lat	vi	ją.	
J.	Pudānas	Liub	li	ne	tę	sė	Baž	ny	čios	tei	sės	

stu	di	jas	dak	ta	ro	laips	niui	gau	ti.	V.	Treib	šo	
li	ko	Len	ki	jo	je,	ta	čiau	ne	tru	kus,	ar	ki	vysk.	
Sprin	go	vi	čiui	pa	rei	ka	la	vus,	jie	abu	tu	rė	jo	
nu	trauk	ti	moks	lus	 ir	 dar	 prieš	 1937	m.	
Ka	lė	das	sku	biai	grįž	ti	 į	Tė	vy	nę.	L.	Lap
kov	skis	Kro	ku	vo	je	stu	di	ja	vo	fi	lo	so	fi	ją	 ir	
ga	vo	li	cen	cia	to	laips	nį.	1936	m.	ir	jis	bu	vo	

nu	siųs	tas	į	Gri	ga	liaus	uni	ver	si	te	tą	Ro	mo	je	
to	li	mes	nėms	te	olo	gi	jos	stu	di	joms,	ta	čiau	
ne	pra	ėjus	nė	me	tams	dėl	plau	čių	li	gos	tu
rė	jo	nu	trauk	ti	moks	lus	ir	vyk	ti	į	Len	ki	jos	
ku	ror	tą	Za	ko	pa	nę.	Į	Ry	gą	grį	žo	1938	m.
	 Or	di	no	 ge	ne	ro	las	V.	 Ledóchow	skis	
ati	džiai	 ste	bė	jo,	 kur	 su	ka	 jau	nų	jų	 lat	vių	
jė	zui	tų	 ke	liai,	 pa	lai	kė	 ry	šius	 ir	 su	 ar	ki
vysk.	A.	Sprin	go	vi	čiu	mi.	 1936	m.	 ko	vo	
12	 d.	 Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	ja	 ta	po	
ne	pri	klau	so	ma	 –	 tai	 yra	 ne	pri	klau	so	ma	
nuo	ki	tos	pro	vin	ci	jos,	o	tie	sio	giai	pa	val	di	
ge	ne	ro	lui.	Šiai	pro	vin	ci	jai	pri	klau	sė	vi	so	se	
tri	jo	se	Bal	ti	jos	 vals	ty	bė	se	 gi	mę	 jė	zui	tai.	
Ta	čiau	1938	m.	gruo	džio	20	d.	šis	spren
di	mas	 bu	vo	 pa	keis	tas,	 Lat	vi	ją	 ir	 Es	ti	ją	
su	jun	giant	 į	vie	ną	ne	pri	klau	so	mą	or	di	no	
mi	si	ją.	Pir	muo	ju	Lat	vi	jos	ir	Es	ti	jos	mi	si
jos	vy	res	niuo	ju	ta	po	olan	das	Cons	tantas	
Kolf	scho	tenas,	ir	Olan	di	jos	pro	vin	ci	ja	tu
rė	jo	pa	si	rū	pin	ti	vis	kuo,	ko	rei	kėjo	mi	si	jai.	
To	kį	spren	di	mą,	at	si	žvel	giant	į	Lat	vi	jo	je	
vy	ra	vu	sias	an	ti	len	kiš	kas	nuo	tai	kas,	grei
čiau	siai	bus	pa	dik	ta	vę	po	li	ti	niai	mo	ty	vai.	
	 Nau	jie	siems	lat	vių	jė	zui	tams	grį	žus	į	
Ry	gą,	jiems	bu	vo	ati	duo	ta	Šv.	Pran	ciš	kaus	

T.	L.	Lapkovskis,	SJ

T.	C.	Kolfschoten,	SJ



17

Istorija ir mes

baž	ny	čia,	 kurioje	 per	 1937	m.	Ka	lė	das	
jie	 šven	tė	pir	mą	sias	 iš	kil	min	gas	 šv.	Mi	
šias.	1938	m.	pra	džio	je	J.	Pudānas	ta	po	
Šv.	 Pran	ciš	kaus	 pa	ra	pi	jos	 kle	bo	nu,	 o	
V.	Treib	šo	–	vi	ka	ru.	Re	zi	den	ci	ja	 įsikūrė	
pa	ra	pi	jos	na	muo	se,	ku	rie	bu	vo	su	re	mon
tuo	ti,	at	nau	jin	ti	vit	ra	žai,	įreng	tas	cen	tri	nis	
šil	dy	mas	ir	pa	šven	tin	ta	kop	ly	čia.	Po	pus
an	trų	me	tų	J.	Pudānas	pa	pra	šy	tas	per	im	ti	
va	do	va	vi	mą	Ilūks	tės	pa	ra	pi	jai	ir	rū	pin	tis	I	
pa	sau	li	nio	ka	ro	me	tais	su	griau	tos	jė	zui	tų	
baž	ny	čios	 bei	 bu	vu	sio	 ko	le	gi	jos	 pa	sta
to	 at	sta	ty	mu.	 Šv.	 Pran	ciš	kaus	 pa	ra	pi	jos	
kle	bo	no	pa	rei	gas	pe	rė	mė	V.	Treib	šo	ir	jas	
stro	piai	vyk	dė	iki	pat	1982	m.	ge	gu	žės,	o	
L.	Lap	kov	skis	jam	talkino	iki	1941	m.,	kai	
po	Pudāno	su	ėmi	mo	ta	po	kle	bo	nu	Ilūks
tė	je.																								
	 Ga	li	bū	ti,	kad	Šv.	Pran	ciš	kaus	pa	ra	pi
jos	pa	ti	kė	ji	mas	jė	zui	tams	ir	re	zi	den	ci	jos	
ati	da	ry	mas	Ry	go	je	1938	m.	bu	vo	su	si	jęs	
su	tuo,	kad	Dva	si	nė	se	mi	na	ri	ja	ta	po	Ka
ta	li	kų	te	olo	gi	jos	fa	kul	te	tu,	ku	riam	rei	kė	jo	
nau	jų	 dės	ty	to	jų.	Lat	vi	jos	 jė	zui	tų	 vy	res
ny	sis	 C.	 Kolf	scho	tenas	 pro	fe	so	riu	mi	
se	mi	na	ri	jo	je	 pra	dė	jo	 dirb	ti	 jau	 1937	m.	
pa	bai	go	je.	L.	Lap	kov	skis	ta	po	fi	lo	so	fi	jos	
lek	to	riu	mi	ir	nuo	1941	m.	iki	1944	m.	šį	
dar	bą	sėk	min	gai	de	ri	no	su	kle	bo	no	pa	rei
go	mis	Ilūks	tė	je.	Į	Ry	gą	at	vy	ko	ir	ke	le	tas	

ki	tų	 jė	zui	tų	 iš	Olan	di	jos	 ir	Vo	kie	ti	jos:	V.	
Ble	sas,	 J.	 Pe	e	per	kornas	 ir	E.	Schmitzas,	
ku	rie	pra	dė	jo	mo	ky	tis	lat	vių	kal	bos	ir	pa	dė
jo	pa	ra	pi	jos	dar	be.	Kar	tu	su	J.	Kleij	ntjen	su,	
ku	ris	Lat	vi	jo	je	būdavo	ne	ištisai,	iki	so	vie	tų	
oku	pa	ci	jos	Lat	vi	jo	je	nuo	lat	dir	bo	8	jė	zui
tai,	 iš	lai	ky	da	mi	 or	di	no	 na	mus	Ry	go	je	 ir	
Ilūks	tė	je.	
	 Kal	bė	da	mi	apie	pas	ku	ti	niuo	sius	me	tus	
prieš	Lat	vi	jos	oku	pa	ci	ją	ir	II	pa	sau	li	nio	ka
ro	pra	džią,	tu	ri	me	pri	si	min	ti,	kad	tai	bu	vo	
la	bai	trum	pas	lai	kas	prieš	la	bai	il	gą	ir	tra
giš	ką	lat	vių	tau	tos	lai	ko	tar	pį.	To	nederėtų	
	pa	miršti,	 te	gul	 šian	dien	 tai	 ska	ti	na	mus	
tobulėti	ir	ak	ty	viai	veik	ti,	kvie	čia	pri	si	im	ti	
at	sa	ko	my	bę	už	bū	si	mas	Lat	vi	jos	kar	tas	ir	
te	lei	džia	mums	su	džiaugs	mu	ir	dė	kin	gu	mu	
Die	vui	pa	svei	kin	ti	kiek	vie	ną	nau	ją	die	ną	
ne	pri	klau	so	mo	je	Lat	vi	jo	je!	
	 Kal	bant	apie	jė	zui	tų	veik	lą	prieš	40ųjų	
įvy	kius,	rei	kia	pa	žy	mė	ti,	kad	per	tre	jus	me
tus	 jė	zui	tų	va	do	vau	ja	ma	Šv.	Pran	ciš	kaus	
pa	ra	pi	ja	 sukles	tė	jo.	 Ilūks	tė	je	 J.	 Pudānas,	
ku	riam	 vė	liau	 pa	dė	da	vo	 ir	 J.	 Pe	e	per
kornas,	ir	gi	da	rė	vis	ką,	kas	įma	no	ma,	kad	
vėl	su	tai	ky	tų	ir	su	vie	ny	tų	anks	čiau	lat	vių	
ir	len	kų	gin	čų	su	skal	dy	tą	pa	ra	pi	ją,	spręs	tų	
prak	ti	nius	 klau	si	mus,	 at	nau	jin	tų	 pu	siau	
su	griu	vu	sį	ko	le	gi	jos	pa	sta	tą	ir	ieš	ko	tų	lė	šų	
jėzuitų	baž	ny	čiai	at	sta	ty	ti.	J.	Kleij	ntjen	sas	

Ilūkstės	jėzuitų	bažnyčia	ir	kolegijos	pastatai	1930	m.			



18

 

Istorija ir mes

Olan	di	jo	je	jau	bu	vo	ra	dęs	ge	ra	da	rį,	pa	ža
dė	ju	sį	 skir	ti	 tam	vi	sas	 rei	ka	lin	gas	 lė	šas.	
Lie	po	jos	vys	ku	pas	Urbšas	buvusios	ko	le
gi	jos	pa	sta	te	dar	su	spė	jo	įsteig	ti	va	di	na	mą	
Ma	žą	ją	 se	mi	na	ri	ją,	 ku	ri	 pra	dė	jo	 veik	ti	
kaip	mo	ki	nių	ben	dra	bu	tis	su	intensy	ves
niu	dva	si	niu	gy	ve	ni	mu.	De	ja,	vi	sus	šiuos	
dar	bus	nu	trau	kė	Lat	vi	jos	oku	pa	ci	ja.	XX	a.	
60ai	siais	me	tais	baž	ny	čios	griu	vė	siai	bu
vo	ga	lu	ti	nai	nu	griau	ti,	o	70ųjų	pra	džio	je	
net	iš	sprog	din	ti	jos	pa	ma	tai,	kad	jų	vie	to	je	
bū	tų	ga	li	ma	sta	ty	ti	dau	gia	bu	čius	na	mus.
	 1940	m.	 jė	zui	tai	 už	sie	nie	čiai	 tu	rė	jo	
pa	lik	ti	Lat	vi	ją.	Kle	bo	nas	J.	Pudānas	bu	vo	
areš	tuo	tas	vi	sai	lat	vių	tau	tai	lem	tin	gą	1941	
m.	 bir	že	lio	 14	 d.	Če	kis	tai	 pa	si	nau	do	jo	
tuo,	kad	jis	bu	vo	Ilūks	tės	aiz	sar	gų	(šaulių	
or	ga	ni	za	ci	ja)	pul	ko	5osios	kuo	pos	ka	pe
lio	nas,	kas	tie	sio	giai	įė	jo	į	jo,	kaip	Ilūks	tės	
pa	ra	pi	jos	 kle	bo	no,	 pa	rei	gas.	Kal	ti	ni	mo	
raš	te	ga	li	ma	per	skai	ty	ti	ir	ki	tas	bol	še	vi	kų	
pa	pras	tai	 var	to	ja	mas	 fra	zes	 apie	 an	ti	so

vie	ti	nę	 agi	ta	ci	ją	 ir	 fa	šis	ti	nės	Vo	kie	ti	jos	
ne	nu	ga	li	mu	mo	pro	paga	vi	mą,	vi	lian	tis,	kad	
SSRS	bus	nu	ga	lė	ta,	nors	tuo	me	tu	ka	ras	dar	
net	ne	bu	vo	pra	si	dė	jęs!	Pa	tei	kęs	šį	kal	ti	ni
mą	be	jo	kių	įro	dy	mų,	tar	dy	to	jas	pa	rei	ka
la	vo	aukš	čiau	sio	s	baus	mės	–	su	šau	dy	ti.	J.	
Pudānas	bu	vo	iš	siųs	tas	į	va	di	na	mą	pa	tai	sos	
dar	bų	sto	vyk	lą	Viat	ke,	Ki	ro	vo	ra	jo	ne,	kur	
be	lauk	da	mas	baus	mės	įvyk	dy	mo	1942	m.	
birželio	15	d.	esą	mi	rė	nuo	plau	čių	už	de
gi	mo.	
	 Po	ka	ro	Lat	vi	jo	je	bu	vo	li	kę	tik	du	jė
zui	tai:	Vla	dis	lavas	Treib	šo	 ir	 Lon	ginas	
Lap	kov	skis.	 So	vie	tų	 val	džios	me	tais	 Jė
zaus	Draugija	sa	vo	veik	lą	ga	lė	jo	tęs	ti	tik	
po	grin	dy	je,	 kaip	 tai	 bu	vo	 ir	 Lie	tu	vo	je,	
ta	čiau	ka	dan	gi	Lat	vi	jo	je	dar	ba	vo	si	tik	du	
or	di	no	na	riai,	jos	veik	la	čia	bu	vo	nu	trauk	ta.	
V.	Treib	šo	to	liau	ėjo	Šv.	Pran	ciš	kaus	pa	ra
pi	jos	kle	bo	no	pa	rei	gas	(iki	1982	m.),	kar	tu	
ap	tar	nau	da	mas	ir	Bol	de	ra	jos	pa	ra	pi	ją	(iki	
1960	m.).	Iki	sa	vo	mir	ties	1995	m.	gruo	džio	
31	 d.	 jis,	 kaip	 pen	si	nin	kas,	 gy	ve	no	 prie	
Šv.	Pran	ciš	kaus	baž	ny	čios	ir	kiek	išgalėjo	
pa	dė	jo	pa	ra	pi	jos	dar	be.	L.	Lap	kov	skis	po	
Pudāno	areš	to	pe	rė	mė	va	do	va	vi	mą	Ilūks
tės	pa	ra	pi	jai,	ta	čiau	po	10	me	tų	ir	jį	iš	ti	ko	
pa	na	šus	li	ki	mas.	1951	m.	lap	kri	čio	14	d.	
bu	vo	areš	tuo	tas,	už	„an	ti	so	vie	ti	nę	agi	ta	ci	ją	
ir	pro	pa	gan	dą“	jam	skir	ta	10	me	tų	lais	vės	
at	ėmi	mo.	Ka	lė	jo	Baš	ki	ri	jo	je,	 Iš	im	ba	jos	
sto	vyk	lo	je.	 1956	m.	 iš	lais	vin	tas.	 Pas	kui	
trum	pą	lai	ką	bu	vo	vi	ce	kle	bo	nu	Ilūks	tė	je,	
o	vė	liau	–	iki	sa	vo	mir	ties	1995	m.	va	sa	rio	
4	d.	–	Me	du	mų	pa	ra	pi	jos	kle	bo	nu.	
	 Tad	šiais	me	tais	su	kan	ka	10	me	tų	nuo	
pas	ku	ti	nių	jų	Lat	vi	jo	je	 li	ku	sių	 prieš	ka	rio		
jė	zui	tų	mir	ties.

(Tę	si	nys	ki	ta	me	nu	me	ry	je)

Iš lat vių kal bos ver tė 
ses. Lin da Cep le, SJE

Tėvai	S.	Ladusāns,	V.	Treibšo	ir	L.	Lapkovskis	
Rygos	dvasinės	seminarijos	kieme	1992	m.	
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 Vieš	pa	tie,	 mąs	ty	da	mas	 apie	 mū	sų	
vei	ki	mo	 bū	dą	 su	pra	tau,	 kad	 jo	 ide	a	las	
yra	Ta	vo	vei	ki	mo	bū	das.	To	dėl	 ti	kė	ji	mo	
aki	mis	 žvel	giu	 į	Ta	ve	 ir	 kon	tem	pliuo	ju	
švie	sų	jį	Ta	vo	vei	dą,	at	si	sklei	džian	tį	Evan
ge	li	jo	je.	Esu	vie	nas	iš	tų,	apie	ku	riuos	šv.	
Pet	ras	sa	ko:	„Jūs	my	li	te	jį,	nors	ir	ne	sa	te	
jo	ma	tę;	ti	kė	da	mi	jį,	nors	ir	ne	re	gė	da	mi,	
džiū	gau	ja	te	ne	ap	sa	ko	mu	ir	šlo	vin	giau	siu	
džiaugs	mu...“	
	 Vieš	pa	tie,	Tu	pats	mums	pa	sa	kei:	„Aš	
jums	da	viau	pa	vyz	dį,	kad	ir	jūs	da	ry	tu	mė
te,	kaip	aš	jums	da	riau“.	Todėl	no	riu	sek	ti	
Ta	vi	mi	taip,	kad	ga	lė	čiau	ki	tiems	iš	tar	ti:	
„Se	ki	te	ma	no	pa	vyz	džiu,	kaip	ir	aš	se	ku	
Kris	tu	mi!“	Aš	ne	ga	liu	kal	bė	ti	taip	kon	kre
čiai	kaip	šv.	Jo	nas,	ta	čiau	pasikliaudamas	
jė	ga	ir	iš	min	ti	mi,	ku	rią	man	duo	di,	no	rė
čiau	įsteng	ti	skelb	ti	bent	tai,	ką	gir	dė	jau,	ką	
re	gė	jau	sa	vo	aki	mis	ir	ką	ma	no	ran	kos	lie	tė	
–	bū	tent	Gy	ve	ni	mo	Žo	dį,	nes	„Gy	ve	ni	mas	
pa	si	ro	dė,	ir	mes	re	gė	jo	me	ir	liu	di	ja	me,	ir	
skel	bia	me	jums	am	ži	ną	jį	gy	ve	ni	mą...“
	 Svar	biau	sia,	su	teik	man	sen	sus	Chris	ti, 
ku	rį	tu	rė	jo	Pau	lius,	kad	ga	lė	čiau	jaus	ti	taip	
kaip	Tu	–	Ta	vo	Šir	dies,	ku	ria	my	li	Tė	vą	ir	

Mal da į Kris tų, mū sų pa vyz dį

žmo	nes,	jaus	mais.	Nie	kas	nie	ka	da	ne	pa	ro
dė	di	des	nės	mei	lės	–	Tu	ati	da	vei	gy	vy	bę	
už	 drau	gus,	 vi	siš	kai	 sa	ve	 api	plė	šdamas,	
at	si	da	vei	 jiems	nuo	 įsi	kū	ni	ji	mo	 iki	 kry
žiaus	mir	ties.	Trokš	tu	sek	ti	Ta	vi	mi	ir	šio	je	
aukš	čiau	sio	je	 sa	vęs	ati	da	vi	mo	au	ko	je,	 ir	
kas	die	ny	bė	je,	kiek	įma	no	ma,	elg	da	ma	sis	
taip	kaip	Tu.
	 Mo	kyk	ma	ne	elg	tis	taip,	kaip	Tu	el	gei	si	
su	mo	ki	niais,	su	nu	si	dė	jė	liais,	su	vai	kais,	
su	fa	ri	zie	jais,	su	pi	lo	tais	ir	ero	dais,	su	Jo	nu	
Krikš	ty	to	ju	–	dar	prieš	jam	gims	tant	ir	vė
liau,	su	si	ti	kęs	jį	prie	Jor	da	no.	Mo	kyk	ma	ne	
elg	tis,	kaip	Tu	el	gei	si	su	pa	čiais	ar	ti	miau
siais	sa	vo	mo	ki	niais	–	Pet	ru	ir	Jo	nu	–	bei	
su	iš	da	vi	ku	Ju	du.	Per	teik	man	tą	švel	nu	mą,	
ku	rio	ska	ti	na	mas	plo	vei	mo	ki	niams	ko	jas	
ir	ruo	šei	jiems	val	gį	ant	Ti	be	ria	dos	eže	ro	
kran	to.	 Ir	 aš,	 kaip	 šv.	 Ig	na	cas,	 no	riu	 iš	
Ta	vęs	mo	ky	tis	val	gy	ti	 ir	ger	ti,	da	ly	vau	ti	
po	ky	liuo	se,	kaip	tai	da	ry	da	vai	Tu.	No	riu	
elg	tis	taip,	kaip	Tu	el	gei	si,	bū	da	mas	iš	al	kęs	
ir	iš	troš	kęs,	pa	var	gęs	po	ke	lio	nių,	kai	Tau	
sti	gdavo	po	il	sio	ir	mie	go.
	 Mo	kyk	ma	ne	 at	jaus	ti	 ken	čian	čius:	
varg	šus,	 raup	suo	tuo	sius,	 neregius,	 paT.

	V
.	Š
im
kū
no
	n
uo
tr.



20

Tikëjimo gyvenimas

ra	ly	žiuo	tuo	sius.	At	skleisk	man,	 kaip	Tu	
iš	reiš	kei	gi	liau	sius	sa	vo	jaus	mus	siel	var
tau	da	mas	ar	prieš	sa	vo	kan	čią	pa	tir	da	mas	
mir	ti	ną	 bai	mę,	 dėl	 ku	rios	 pra	kai	ta	vai	
krau	ju	 ir	Tau	 rei	kė	jo	 an	ge	lo	 pa	stip	ri	ni
mo.	La	biau	siai	 trokš	tu	 iš	mok	ti	 to,	 kaip	
Tu	iš	reiš	kei	sa	vo	di	džiau	sią	skaus	mą	ant	
kry	žiaus,	jaus	da	ma	sis	ap	leis	tas	Tė	vo.
	 Kaip	 tik	 to	kį	 kon	tem	pliuo	ju	 Ta	ve	
Evan	ge	li	jo	je.	Esi	 kil	nus,	 nuo	sta	bus,	 pa
vyz	din	gas	as	muo;	as	muo,	at	sklei	džian	tis	
to	bu	lą	sa	vo	gy	ve	ni	mo	ir	mo	ky	mo	darną;	
as	muo,	 pri	ver	čian	tis	 sa	vo	prie	šus	 pri	pa
žin	ti:	„Esi	tie	sia	kal	bis,	mo	kai	tik	ro	Die	vo	
ke	lio	 ir	nie	kam	ne	pa	tai	kau	ji,	nes	ne	žiū	ri	
žmo	nių	po	aukš	čių“.	Esi	tik	rai	reik	lus	sau,	
pa	si	ren	gęs	 ne	pri	tek	liams	 ir	 nuo	var	giui,	
ta	čiau	ki	tiems	–	ku	pi	nas	ge	ru	mo,	mei	lės	
ir	troš	ki	mo	jiems	pa	tar	nau	ti.
	 Su	pran	ta	ma,	 blo	gos	 va	lios	 žmo	nėms	
Tu	bu	vai	griež	tas,	 ta	čiau	žmo	nių	mi	nias	
pri	trauk	da	vo	Ta	vo	 švel	nu	mas	 –	 jie	 net	
pa	mirš	da	vo	apie	val	gį,	–	o	li	go	niai	ge	rai	
ži	no	jo,	kad	juos	už	jau	si.	Ka	dan	gi	pa	ži	nai	
žmo	nių	 gy	ve	ni	mą,	 tai	 lei	do	Tau	 kal	bė	ti	
pa	pras	tiems	 ir	 var	ga	niems	žmo	nėms	 su
pran	ta	mais	pa	ly	gi	ni	mais.	Tu	bu	vai	drau
giškas	vi	siems,	ta	čiau	kai	ku	riems	–	Jo	nui,	
Lo	zo	riui,	Mor	tai	 ir	Ma	ri	jai	 –	 ypač;	Tu	
su	ge	bė	da	vai	 į	 šei	mos	šven	tę,	kaip,	pvz.,	
Ka	no	je,	įneš	ti	ty	ro	džiaugs	mo.
	 Nuo	la	ti	nis	ry	šys	su	Tė	vu,	kai	dar	ne
iš	au	šus	ar	ta	da,	kai	ki	ti	mie	go	da	vo,	mels
da	vai	si,	Tau	su	teik	da	vo	pa	guo	dos	ir	jė	gų	
skelb	ti	Ka	ra	lys	tę.
	 Mo	kyk	ma	ne	žvelg	ti	taip,	kaip	Tu	žvel
gei	į	Pet	rą,	kvies	da	mas	jį	sek	ti	pas	kui	Ta	ve	
ar	pa	kel	da	mas	po	nuo	puo	lio,	kaip	žvel	gei	
į	tur	tin	gą	Ta	vo	kvietimui	neatsiliepu	sį	jau
nuo	lį	ar	į	ap	link	Ta	ve	su	si	bū	ru	sias	mi	nias;	
žvelg	ti	taip,	kaip	Tu	žvel	gei	į	kie	ta	šir	džius.	
	 No	riu	pa	žin	ti	Ta	ve	to	kį,	koks	bu	vai	–	
prieš	ma	ne	iš	ki	lu	sio	Ta	vo	at	vaiz	do	pa	kak
tų,	kad	bū	čiau	per	keis	tas.	Jo	nas	Krikš	ty	to
jas	bu	vo	pa	verg	tas	pir	mo	jo	su	si	ti	ki	mo	su	
Ta	vi	mi,	Ka	far	nau	mo	šim	ti	nin	kas	su	gru	do	

nuo	Ta	vo	 ge	ru	mo,	 nuo	sta	bos	 ir	 su	si	ža
vė	ji	mo	 jaus	mas	 ap	im	da	vo	Ta	vo	 ženk	lų	
di	dy	bės	 liu	di	nin	kus	 –	mo	ki	niai	 dažnai	
ap	stulbsta,	iš	si	gan	dę	ka	rei	viai	Aly	vų	so	de	
par	puo	la	ant	že	mės,	Pi	lo	tas	ne	tenka	ryž	to,	
o	jo	žmo	na	pra	randa	ra	my	bę,	re	gė	da	mas	
Ta	ve	mirš	tan	tį,	šim	ti	nin	kas	iš	pa	žįs	ta	Ta	vo	
die	vys	tę.
	 No	rė	čiau	pa	žin	ti	Ta	ve	kaip	šv.	Pet	ras,	
iš	gy	ve	nęs	nuo	sta	bą	dėl	dau	gy	bės	ste	buk
lin	gai	 pa	gau	tų	 žu	vų	 ir	Ta	vo	 aki	vaiz	do	je	
su	vo	kęs	 esąs	 nu	si	dė	jė	lis.	No	rė	čiau	 gir
dė	ti	Ta	vo	bal	są	Ka	far	nau	mo	si	na	go	go	je,	
ant	 Pa	lai	mi	ni	mų	 kal	no	 ar		 kur	 ki	tur,	 ka	i	
kreip	da	vai	si	į	mi	nias,	mo	ky	da	mas	jas	kaip	
tu	rin	tis	ga	lią,	ky	lan	čią	tik	iš	Tė	vo.
	 Pa	da	ryk,	kad	mo	ky	tu	mė	mės	iš	Ta	vęs	
di	džių	 ir	ma	žų	 da	ly	kų,	 sek	da	mi	Ta	vo	
vi	siš	ko	 at	si	da	vi	mo	 bei	mei	lės	Tė	vui	 ir	
žmo	nėms,	mū	sų	bro	liams	ir	se	se	rims,	pa
vyz	džiu,	jaus	da	mie	si	esą	la	bai	Tau	ar	ti	mi	
–	 juk	Tu	pa	si	len	kei	prie	mū	sų	–	ir	kar	tu	
to	kie	to	li	mi	Tau,	be	ga	li	nis	Die	ve.
	 Su	teik	vi	są	mū	sų	gy	ve	ni	mą	gai	vi	nan	čią	
ma	lo	nę	–	jaus	ti	taip	kaip	Tu,	mo	kyk	mus	
vi	sur	veik	ti	iš	vien	su	Ta	vo	Dva	sia.
	 Mo	kyk	mus	sa	vo	vei	ki	mo	bū	do,	kad	
nuo	šian	dien	jis	tap	tų	mū	sų	vei	ki	mo	bū	du	
ir	kad	mes	siek	tu	me	to,	ko	sie	kė	Ig	na	cas	–	
bū	ti	Ta	vo	bi	čiu	liais	ir	Ta	vo	ben	dra	dar	biais	
at	pir	ki	mo	dar	be.
	 Pra	šau	Ma	ri	jos,	Ta	vo	Šven	čiau	sio	sios	
Mo	ti	nos,	 iš	 ku	rios	 ga	vai	 gy	ve	ni	mą,	 su	
ku	ria	 drau	ge	 pra	lei	dai	 tris	de	šimt	 tre	jus	
me	tus	ir	ku	ri	tiek	daug	pri	si	dė	jo	prie	Ta	vo	
bu	vi	mo	bei	vei	ki	mo	bū	do,	kad	ji	ma	ny	je	
ir	vi	suo	se	Drau	gi	jos	sū	nuo	se	ug	dytų	to	kį	
pat	Jė	zų	kaip	Tu.

T. Ped ro Arup pe,
Jė zaus Drau gi jos ge ne ro las 

 1965–1983 m.

Parengė t. Ar vy das Ja ku šo vas, SJ
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	 Tė	vų	jė	zui	tų	įka	li	ni	mas	ir	jų	iš	trė	mi	mas	
pokario	metais	bu	vo,	be	abe	jo,	skau	dūs	įvy
kiai.	Ta	čiau	su	jais	sie	jo	si	ir	kil	nūs	dar	bai,	
švie	siais	pra	gied	ru	liais	 su	spin	din	tys	 tam
sia	me	trem	ties	fo	ne.	Ne	ma	ža	jė	zui	tų,	at	li	kę	
jiems	skir	tą	baus	mę,	li	ko	Si	bi	re,	steng	da
mie	si	 pa	dė	ti	 vie	tos	 ti	kin	tie	siems.	Grau	du	
ir	sy	kiu	džiu	gu	skai	ty	ti	laiš	kus,	ku	riuo	se	jie	
ap	ra	šo	sa	vo	apaš	ta	la	vi	mo	są	ly	gas.
	 Pa	tar	nau	jant	Si	bi	re	gy	ve	nan	tiems	trem	
ti	niams,	šv.	Mi	šias	lai	ky	ti,	iš	pa	žin	čių	klau
sy	ti,	 vi	sos	 apy	lin	kės	 kū	di	kius	 krikš	ty	ti,	
san	tuo	kas	 lai	min	ti	 tek	da	vo	 pa	pras	ta	me,	
ke	lių	kam	ba	rių	gy	ve	na	ma	me	na	me,	pri	si
kim	šu	sia	me	su	si	rin	ku	sių	mal	di	nin	kų.	Vi	sa	
tai	kar	tais	rei	kė	da	vo	at	lik	ti	per	vie	ną	nak	tį,	
nes	pa	si	lik	ti	ki	tai	die	nai	daž	nai	bū	da	vo	ne
sau	gu:	ne	sti	go	šni	pų,	ku	rie	apie	at	vy	ku	sį	
ku	ni	gą	pra	neš	da	vo	vie	tos	val	džiai	ar	mi	li
ci	jai.	Nak	tį	pa	tar	na	vus	ti	kin	tie	siems,	die	ną	
tek	da	vo	 spruk	ti	 už	 šim	to	 ki	to	 ki	lo	met	rų	
to	lyn,	kur	ta	vęs	nie	kas	ne	pa	žįs	ta,	kur	ga
lė	si	pa	kar	to	ti	tai,	ką	at	li	kai	pra	ėju	sią	nak	tį.	
Ir	 taip	 –	me	tus,	 ki	tus,	 tre	čius!	To	kio	mis	
są	ly	go	mis	 t.	 Jur	giui	 Smil	ge	vi	čiui	 te	ko	
dirb	ti	Va	ka	rų	Si	bi	re,	t.	Jo	nui	Paukš	čiui	
–	Šiau	rės	Si	bi	re,	t.	Pet	rui	Lyg	nu	ga	riui	–	
Ry	tų	Si	bi	re.

T. Leonardas Jagminas, SJ

Jė zui tai oku puo to je Lie tu vo je
(1940–1990)
(Tę	si	nys)

 T. Jur gis Smil ge vi čius	bu	vo	su	im	tas	
1950	m.	ba	lan	džio	5	d.	ir	iš	trem	tas	į	Si	bi	rą.	
1956	m.	lie	pos	10	d.	iš	ėjęs	į	lais	vę	Si	bi	re	
pa	si	li	ko.	Lan	kė	 lie	tu	vių	 ir	 ki	tų	 tau	ty	bių	
trem	ti	nius	Toms	ke	 ir	 ki	to	se	 vie	to	vė	se.	
1957	m.	Toms	ko	 val	džia	 įsa	kė	 jam	per	
de	šimt	die	nų	 iš	vyk	ti	 iš	mies	to.	T.	 Jur	gis	
slap	ta	 dar	ba	vo	si	Si	bi	re	 iki	 1959	metų.	 Į	
Lie	tu	vą	 grį	žo	 1959	m.	
ge	gu	žės	mė	ne	sį.
 T. Jo nas Paukš tys,	
Du	bi	čių	 kle	bo	nas,	 1950	
m.	spa	lio	25	d.	bu	vo	areš
tuo	tas	ir	nu	teis	tas	10	me
tų	 ka	lė	ti.	Bausmę	 atliko	
Vor	ku	tos	 la	ge	riuo	se.	 Po	
Sta	li	no	mir	ties,	 1955	m.	
rug	sė	jo	 24	 d.,	 iš	 Si	bi	ro	
la	ge	rio	pa	leis	tas.
	 Su	grį	žęs	 į	Lie	tu	vą,	 ap	lan	kęs	gi	mi	nes	
ir	tru	pu	tį	pail	sė	jęs,	t.	Jo	nas	po	ke	lių	mė
ne	sių	 sa	vo	no	ru	vėl	 iš	vy	ko	 į	Si	bi	rą,	 kur	
sėk	min	gai	apaš	ta	la	vo.	Nu	vy	kęs	į	di	des	nes	
trem	ti	nių	ko	lo	ni	jas,	pri	va	čiuo	se	na	muo	se	
įreng	da	vo	kop	ly	čias,	au	ko	da	vo	šv.	Mi	šias,	
krikš	ti	jo,	 tuo	kė,	klau	sė	 iš	pa	žin	čių.	 Ja	ku
ti	jo	je	pa	tar	nau	da	vo	ne	tik	trem	ti	niams	iš	
Lie	tu	vos,	bet	ir	ki	tų	tau	ty	bių	ka	ta	li	kams.	
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So	vie	ti	nė	 Ja	ku	ti	jos	 val	džia,	 pa	ste	bė	ju	si	
ak	ty	vią	t.	Jo	no	veik	lą,	1958	m.	už	drau	dė	
jam	gy	ven	ti	ir	dirb	ti	Ja	ku	ti	jo	je.	Te	ko	grįž	ti	
at	gal	į	Lie	tu	vą.

 T. Pet ras Lyg nu ga ris,	Gir	džių	 kle
bo	nas,	 bu	vo	 su	im	tas	 1950	m.	 spa	lio	 9	
dieną.	 1951	m.	va	sa	rio	3	d.	 už	 agi	ta	ci	ją	
prieš	 so	vie	tų	 val	džią	 nu	teis	tas	 10	me	tų	
la	ge	rio.	 Iš	vež	tas	 į	 Sol	na	 la	ge	rį	 Šiau	rės	
Ura	le,	Sverd	lov	sko	sri	ty	je.	1956	m.	lie	pos	
2	d.	iš	leis	tas	į	lais	vę.	
	 Grį	žęs	 į	Lie	tu	vą,	 ne	il	gai	 čia	 il	sė	jo	si.	
Ne	tru	kus	vėl	sa	vo	no	ru	iš	vy	ko	į	Si	bi	rą	pa
tar	nau	ti	trem	ti	niams.	Laiš	ke	sa	vo	se	se	riai	
Bar	bo	rai	 ra	šė:	 „No	rė	jau	bū	ti	 tarp	vargs
tan	čių.	Ga	vau	laiš	kų	iš	Si	bi	ro.	Varg	die	niai	
trem	ti	niai	kvie	čia	ap	si	lan	ky	ti.	Rei	kia	jiems	
pa	dė	ti,	pa	tar	nau	ti	sie	lų	iš	ga	ny	mui“.	Trem
ti	nių	bu	vo	lau	kia	mas	ir	su	di	džiu	le	mei	le	
su	tin	ka	mas,	pa	ly	di	mas	iš	kai	mo	į	kai	mą,	iš	
mies	to	į	mies	tą.	Apie	jo	nu	veik	tus	dar	bus	
by	lo	ja	tūks	tan	čiai	pa	krikš	ty	tų	vai	kų,	šim	tai	
pa	lai	min	tų	san	tuo	kų.	Jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	
ar	chy	ve	Vil	niu	je	yra	sau	go	mos	1958–1962	
m.	krikš	tų	ir	san	tuo	kų,	lai	do	tu	vių	pa	žy	mė
ji	mų	ko	pi	jos.	Kar	tais	t.	Pet	ras	par	vyk	da	vo	į	
Lie	tu	vą	ir	tuos	do	ku	men	tus	par	ga	ben	da	vo,	
o	iš	Lie	tu	vos	vež	da	vo	re	li	gi	nius	pa	veiks
lė	lius,	ro	ži	nius,	mal	dak	ny	ges.
	 Po	li	ti	nis	ka	li	nys	ir	trem	ti	nys	An	ta	nas	
Ruš	kys	sa	vo	at	si	mi	ni	mų	kny	go	je	„En	drie
ja	vo	že	mė.	Kan	čių	ir	vil	ties	is	to	ri	ja“	apie	t.	
Lyg	nu	ga	rį	ra	šo:	„Ku	ni	gas	bu	vo	nuo	sta	biai	
pa	pras	tas,	ma	lo	nus	ir	at	si	da	vęs	sa	vo	tar	ny

bai,	 šven	tas	 ir	 vi	sų	ger	bia	mas	 žmo	gus...	
Jo	ke	liai	bu	vo	ne	pa	pras	ti.	Tai	–	 sa	ky	tum	
paukš	čio	 skry	džiai.	 Iš	 kraš	to	 į	 kraš	tą	
nu	va	žiuo	ta	 tūks	tan	čiai	 ki	lo	met	rų	 trau	ki
niais,	 ar	kliais,	 lai	vais,	 nu	ei	ta	 pės	tu	te	 per	
pus	ny	nus,	per	kai	mus,	miš	ko	kir	ta	vie	tes.	
Vi	sur	lau	kia	mas	–	ato	kiau	siuo	se	trem	ti	nių	
kam	pe	liuo	se	nuo	Al	ta	jaus	iki	Ir	kut	sko,	nuo	
šiau	ri	nio	Ura	lo	iki	An	ga	ros	upės,	ap	lan	kė	
Bal	tu	ri	no,	Kež	mos,	Mi	nu	sins	ko	 ra	jo	nus,	
Je	ni	se	jaus	pa	kran	tes.	Ke	lia	vo	ne	bo	da	mas	
pa	vo	jų	ir	val	džios	per	se	kio	ji	mų...“
	 Kras	no	jars	ko	mies	te	 t.	 Lyg	nu	ga	ris	
lan	ky	da	vo	si	po	rą	tre	je	tą	kar	tų	per	me	tus.	
Pail	sė	jęs,	su	tvar	kęs	rei	ka	lus	vėl	vyk	da	vo	–	
tai	į	No	vo	si	birs	ką,	tai	į	Toms	ką.	Su	ži	no	ję,	
kad	at	vy	ko	ku	ni	gas	Pet	ras,	į	jo	au	ko	ja	mas	
Mi	šias	 kas	kart	 su	si	rink	da	vo	vis	 dau	giau	
lie	tu	vių.	 Jis	 bu	vo	 jun	gia	mo	ji	 tau	tie	čių	
gran	dis,	ne	nu	trūks	ta	mas	ben	dra	vi	mo,	mal
dos	ir	vil	ties	ry	šys	su	tė	vy	ne...
	 Po	pa	mal	dų	da	ly	da	vo	si	pri	si	mi	ni	mais.	
T.	Pet	ras	pasako	da	vo,	kaip	An	ga	ros	miš	kų	
pus	ny	ne	vos	ne	žu	vo.	Kaž	kur	prie	Si	mos	
ža	dė	jo	 jį	 ar	kliu	 nu	vež	ti	 pas	 lau	kian	čius	
pa	mal	dų	 lie	tu	vius,	 bet	 val	džia	 ar	klį	 at
ėmė.	Dau	giau	kaip	de	šimt	ki	lo	met	rų	 ry
žo	si	įveik	ti	pės	čias.	Iš	ėjus	ėmė	snig	ti.	Juo	
to	lyn,	juo	smar	kyn.	Pra	dė	jo	siaus	ti	pū	ga.	
Be	klam	po	jant	už	sni	go	ke	lius.	Ma	tyt,	pa
su	ko	ne	į	tą	pu	sę,	nes	pa	gal	ei	tą	lai	ką	jau	
tu	rė	jo	 bū	ti	 vie	to	je.	 Pra	dė	jo	 tem	ti.	Ke	lio	
ne	ma	ty	ti	nei	prie	ky	je,	nei	už	nu	ga	ros	–	vis
kas	snie	go	už	ly	gin	ta.	Iš	si	gan	do...	O	su	sto	ti	
ne	ga	li	ma,	 rei	kia	 ju	dė	ti,	 nes	 ant	raip	 ga	li	
mir	ti	nai	su	šal	ti.	Bet	vėl	pa	dė	jo	Die	vas.	Pū
gos	už	klup	ti	na	mo	klam	po	jo	ir	me	džio	to	jai	
su	šu	ni	mis.	Šie	ap	ti	ko	ku	ni	gą,	iš	gel	bė	jo...	
Tik	ry	te	vos	gy	vi	par	si	kaps	tė.
	 Už	ak	ty	vią	pa	sto	ra	ci	nę	veik	lą	t.	Lyg	nu
ga	ris	vėl	bu	vo	su	im	tas	ir	nu	teis	tas	pen	ke
rius	me	tus	ka	lė	ti	sun	kaus	re	ži	mo	ka	lė	ji	me,	
dar	 tre	ji	me	tai	 –	 trem	ties.	 Pas	ku	ti	nių	jų		
nebe	iš	bu	vo.	 1970	m.	ko	vo	17	d.	 grį	žo	 į	
Lie	tu	vą	pa	lauž	ta	svei	ka	ta.	Mi	rė	1985	m.	
lie	pos	4	d.	Že	mai	čių	Kal	va	ri	jo	je.
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 T. An ta nas Šeš ke vi čius,	Ry	liš	kių	kle
bo	nas,	1949	m.	bir	že	lio	3	d.	bu	vo	su	im	tas	
ir	nu	teis	tas	25	me	tams	 lais	vės	at	ėmi	mo,	
ap	kal	ti	nus	jį	„an	ti	sovieti	nės“	or	ga	ni	za	ci	jos	
„Švč.	Jė	zaus	Šir	dies	gar	bės	sar	gy	ba“	įkū	ri
mu	Šiau	liuo	se.	Iš	siųs	tas	į	Vor	ku	tos	la	ge	rį,	
dir	bo	an	glių	ka	syk	lo	je.	1955	m.	už	slap	tą	
pa	sto	ra	ci	nę	veik	lą	tarp	ka	li	nių	bu	vo	per	kel
tas	į	In	tos	la	ge	rį.	1956	m.	iš	leis	tas	į	lais	vę.	
Ka	dan	gi	grį	žęs	į	Lie	tu	vą	sie	lo	va	dos	dar	bo	
ofi	cia	liai	dirb	ti	ne	ga	lė	jo,	ne	tru	kus	iš	vy	ko	į	
Al	ta	jaus	kraš	tą	pa	tar	nau	ti	iš	trem	tiems	vo
kie	čių	ka	ta	li	kams.	Ap	si	sto	jo	Slav	go	ro	de,	
kur	 gy	ve	no	 apie	 40	 tūkst.	 vo	kie	čių.	Čia	
jiems	slap	ta	tei	kė	re	li	gi	nius	pa	tar	na	vi	mus.	
Dar	ba	vo	si	me	tus	ir	aš	tuo	nis	mė	ne	sius.	Vie
tos	val	džiai	pra	dė	jus	te	ro	ri	zuo	ti,	per	si	kė	lė	
į	Kir	gi	zi	ją.	Ap	si	gy	ve	no	Kan	to	mies	te	ly	je	
ne	to	li	Frun	zės	(dabar	Biškeko	–	red.	past.).	
Čia	 jam	pa	vy	ko	ne	ofi	cia	liai	 įreng	ti	kop
ly	čią	 vo	kie	čiams	 trem	ti	niams.	 Į	 tal	ką	 iš	
Lie	tu	vos	at	vy	ko	bro	lis	jė	zui	tas	Anas	ta	zas	
Ja	nu	lis,	ku	ris	šio	je	kop	ly	čio	je	ėjo	var	go
ni	nin	ko	pa	rei	gas.	T.	An	ta	nas	ne	ap	si	ri	bo	jo	
dar	bu	Kan	to	apy	lin	kė	se.	Lan	ky	da	vo	trem
ti	nius	Ak	tiu	bins	ke,	Bar	nau	le,	Ščer	bak	te,	
No	vo	si	birs	ke	ir	ki	to	se	vie	to	vė	se.	Su	se	ku	si	
jo	re	li	gi	nę	veik	lą,	1961	m.	vie	ti	nė	val	džia	
su	ren	gė	„pa	ro	do	mą	jį	teis	mą“	ir	še	še	riems	
me	tams	iš	trė	mė	į	Kir	gi	zi	jos	gi	lu	mą	–	sun
kiems	dar	bams	med	vil	nės	 lau	kuo	se	Ošo	

sri	ty	je.	Ir	čia	jis	užsiėmė	sielovada.	Tuo	met	
so	vie	tų	val	džia	 su	fab	ri	ka	vo	by	lą,	kaltin
dama	 jį	 de	vo	cio	na	li	jų	 par	da	vi	nė	ji	mu,	
spe	ku	lia	ci	ja.	Teis	ti	at	ve	žė	 į	Vil	nių.	1963	
m.	ba	lan	džio	28	d.	nu	tei	sė	sep	ty	ne	riems	
me	tams	 lais	vės	at	ėmi	mo.	Baus	mę	at	li	ko	
Pra	vie	niš	kių	 ka	lė	ji	me	kartu	 su	 kri	mi	na
li	niais	nu	si	kal	tė	liais.	Čia	ir	gi	au	ko	jo	šv.	
Mi	šias,	klau	sė	iš	pa	žin	čių.	Nors	vis	ką	da	rė	
slap	ta,	 ši	 jo	veik	la	pa	ga	liau	 iš	aiš	kė	jo.	T.	
Antanas	bu	vo	per	kel	tas	 į	 Per	mės	 la	ge	rį.	
Te	ko	dirb	ti	miš	kuo	se.
	 1968	m.	grį	žo	į	Lie	tu	vą.	Ku	rį	lai	ką	ku
ni	gu	dirb	ti	ofi	cia	liai	ne	ga	lė	jo.	Tik	1969	m.	
pa	bai	go	je	bu	vo	pa	skir	tas	Mo	lė	tų	baž	ny	čios	
al	ta	ris	tu,	o	1970	m.	ge	gu	žės	mė	ne	sį	–	Vy
tau	ta	vos	pa	ra	pi	jos	kle	bo	nu.	Tų	pa	čių	me	tų	
bir	že	lį	pa	skir	tas	Du	bin	gių	pa	ra	pi	jos	ad	mi
nist	ra	to	riu	mi.	1970	m.	rug	sė	jo	9	d.	Mo	lė	tų	
ra	jo	no	teis	mas	pa	sky	rė	t.	An	ta	nui	vie	ne	rių	
me	tų	 lais	vės	 at	ėmi	mo	baus	mę	už	 vai	kų	
ka	te	ki	za	vi	mą.	Ją	at	li	ko	Aly	taus	ka	lė	ji	me.	
Iš	ėjęs	 į	 lais	vę,	 vėl	 su	si	dū	rė	 su	 val	džios	
truk	dy	mais	dirb	ti	sie	lo	va	dos	dar	bą.	Vė	liau	
bu	vo	pa	skir	tas	į	Ši	la	lę,	o	1975	m.	bir	že	lio	
15	d.	–	į	Gargž	dus	vi	ka	ru.	Čia	dirbda	mas	
or	ga	ni	za	vo	po	grin	di	nės	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	jos	
veik	lą.	1980	m.	sau	sio	7	d.	jam	bu	vo	pa
ves	ta	ap	tar	nau	ti	Mi	ko	liš	kių	baž	ny	čią.	1989	
m.	pa	skir	tas	į	Nau	ją	ją	Ak	me	nę,	vė	liau	per
kel	tas	į	Ei	gir	džius.	1992	m.	ta	po	Klai	pė	dos	
šv.	 Juo	za	po	Dar	bi	nin	ko	pa	ra	pi	jos	vi	ka	ru.	
Su	sil	pnė	jus	svei	ka	tai,	2000	m.	pa	va	sa	rį	at
vy	ko	gy	dy	tis	į	Kau	ną	ir	ap	si	gy	ve	no	jė	zui	tų	
na	muo	se.	2002	m.	sau	sio	25	d.	mi	rė.	Pa
lai	do	tas	Kau	no	Pet	ra	šiū	nų	ka	pi	nė	se	ša	lia	
ki	tų	jė	zui	tų.
 
	 Ke	le	tas	tė	vų	jė	zui	tų	iš	Lie	tu	vos	į	Ry	tus	
dirb	ti	vy	ko	sa	va	no	riš	kai.
 T. Al bi nas Dum bliaus kas,	 1961	m.	
ne	te	kęs	 kul	to	 tar	nau	to	jo	 re	gist	ra	ci	jos	
pa	žy	mė	ji	mo	už	uo	lų	dar	bą	Pa	par	čių	pa	ra
pi	jo	je,	at	vy	ko	į	Kau	ną	ir	čia	dir	bo	įvai	rų	
dar	bą:	vai	ruo	to	ju	Kau	no	res	pub	li	ki	nia	me	
tu	ber	ku	lio	zės	dis	pan	se	ry	je,	Kau	no	grei	to

T.	A.	Šeškevičius	Kante	su	vokiečių	katalikėmis	
1959	m.
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sios	me	di	ci	nos	pa	gal	bos	sto	ty	je,	sa	ni	ta	ru	
Kau	no	psi	chiat	ri	nė	je	li	go	ni	nė	je.
	 1962	m.	rug	sė	jo	mėn.,	per	atos	to	gas,	t.	
Al	bi	nas	pir	mą	kar	tą	 iš	vy	ko	 į	Si	bi	rą	pa	tar
nau	ti	 trem	ti	niams.	Ap	lan	kė	Kras	no	jars	ką,	
Tai	še	tą,	Ir	kut	ską,	Ulan	Udę,	No	vo	si	birs	ką	
ir	ki	tas	vie	to	ves.	Ki	tais	me	tais	vėl	ke	lia	vo	į	
Si	bi	rą.	Iš	vi	so	ten	bu	vo	nu	vy	kęs	33	kar	tus.	

	 1968	m.	sau	sio	mėn.	at	vy	ko	į	Kus	ta	na
jų	Ka	zach	sta	ne.	Po	še	šių	mė	ne	sių	vie	tos	
val	džia	už	drau	dė	dirb	ti	pa	sto	ra	ci	nį	dar	bą.	
Ta	da	jis	įsi	dar	bi	no	vai	ruo	to	ju,	o	po	dar	bo	
ap	tar	nau	da	vo	Kus	ta	na	jaus	 ir	 ap	lin	ki	nių	
vie	to	vių	ti	kin	čiuo	sius.	Darbą	ke	lis	kar	tus	
te	ko	keis	ti.	Dir	bo	kū	ri	ku,	sar	gu,	vėl	vai
ruo	to	ju.
	 1975	m.	bir	že	lio	mėn.	t.	Al	bi	nas	per
va	žia	vo	 į	Ka	ra	gan	dą.	 Įsi	dar	bi	no	mies	to	
Grei	to	sios	me	di	ci	nos	 pa	gal	bos	 sto	ty	je	
vai	ruo	to	ju,	 slap	ta	 pa	tar	na	udamas	 ti	kin
tie	siems.	1977	m.	sau	sio	28	d.	di	de	lių	jo	
pa	stan	gų	dė	ka	bu	vo	įre	gist	ruo	ta	ka	ta	li	kų	
re	li	gi	nė	ben	druo	me	nė.	Bet	jis	pats	dar	ku	rį	
lai	ką	tu	rė	jo	dirb	ti	vai	ruo	to	ju.	Tik	1977	m.	
ko	vo	19	d.	že	mi	nė	je	ofi	cia	liai	bu	vo	au	ko
ja	mos	pir	mo	sios	šv.	Mi	šios.
	 1977	m.	lap	kri	čio	20	d.	bu	vo	pa	šven
tin	ti	da	bar	ti	nės	baž	ny	čios	pa	ma	tai.	1978	
m.	rug	sė	jo	7	d.	jo	je	jau	au	ko	tos	pir	mo	sios	
šv.	Mi	šios.	1980	m.	bir	že	lio	29	d.	baž	ny	čią	
kon	sek	ra	vo	grai	kų	ka	ta	li	kų	(uni	tų)	vys	ku

pas	Alek	san	dras	Chi	ra.
	 Di	džiau	sią	dar	bą	t.	Al	bi	nas	at	li	ko	
lan	ky	da	mas	ti	kin	čiuo	sius	Vor	ku	to
je,	Kras	no	jars	ke,	Oms	ke,	Toms	ke,	
Slo	vian	ko	je,	 Frun	zė	je,	Taš	ken	te,	
Du	šan	bė	je,	Ce	li	nog	ra	de,	Pa	vlo	da
re,	No	vo	si	birs	ke,	Ir	kuts	ke,	Če	lia
bins	ke,	Tbi	li	sy	je,	Ke	me	ro	ve,	Ulan	
Udė	je,	 Sverd	lov	ske,	Oren	bur	ge,	
Pet	ro	pav	lov	ske,	Ak	tiu	bins	ke	 ir	
ki	to	se	vie	to	vė	se.	Dir	bo	vi	siš	kai	be	
po	il	sio.	Pats	 t.	Al	bi	nas	 pasakojo,	

T.	A.	Dumbliauskas	pas	popiežių	Joną	
Paulių	II

Karagandos	bažnyčia.	
Dabar	–	vyskupijos	katedra
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kad	 žmo	nės	 kar	tais	 tie	siog	 klau	syk	lo	je	
jam	 leis	da	vo	de	šimt	mi	nu	čių	 nu	mig	ti	 ir	
vėl	bu	din	da	vo	klau	sy	ti	iš	pa	žin	čių.	Dau	ge	lį	
kar	tų	per	pa	mal	das	jis	bu	vo	su	im	tas,	įso
din	tas	į	trau	ki	nį,	kad	iš	vyk	tų	iš	to	ra	jo	no,	
bet	nu	va	žia	vęs	iki	ar	ti	miau	sios	sto	te	lės	vėl	
grįž	da	vo	at	gal.
	 Vi	du	ri	nės	Azi	jos	ir	Si	bi	ro	dy	ky	nė	se	t.	
Al	bi	nas	 iš	ug	dė	 (tu	rė	jo	 spe	cia	lius	 kam
ba	rius	be	si	ren	gian	tiems	ku	ni	gys	tei,	jiems	
skai	tė	pa	skai	tas)	 ir	pa	ren	gė	de	šimt	bū	si
mų	jų	 ku	ni	gų,	 ku	rie	 stu	di	juo	ti	 pa	pras	tai	
bu	vo	siun	čia	mi	į	Ry	gos	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	
Tris	de	šimt	jo	auk	lė	tų	vie	ti	nių	vo	kie	tai	čių	
pa	si	rin	ko	vie	nuo	li	nį	gy	ve	ni	mą.
	 Pir	mą	kar	tą	Vi	du	ri	nės	Azi	jos	is	to	ri	jo	je	
nuo	1982	m.	Ka	ra	gan	do	je	t.	Al	bi	nas	pra	dė
jo	reng	ti	ku	ni	gų	re	ko	lek	ci	jas	ir	pats	joms	
va	do	va	vo.	Kar	tą	KGB	už	puo	lė	be	si	mel
džian	čius	 ku	ni	gus	 ir	 įsa	kė	 iš	si	skirs	ty	ti.	
T.	Al	bi	nas	 jiems	iš	dės	tė:	„Jei	da	bar	mus	
iš	vai	ky	si	te,	va	žiuo	si	me	į	Bal	ti	jos	res	pub
li	kas.	 Pa	sa	ky	si	me,	 kad	 čia	 drau	džia,	 ir	
ten	re	ko	lek	ci	jos	bus	dar	ge	res	nės“.	Ta	da	
at	ly	žo,	kad	tik	jie	ne	vyk	tų	į	Pa	bal	ti	jį.	
	 Pir	mai	siais	me	tais	Ka	ra	gan	do	s	baž	ny
čio	je	bu	vo	iš	da	ly	ta	12	tūkst.	šv.	Ko	mu	ni	jų,	
o	de	vin	tai	siais	(pas	ku	ti	niais	t.	An	ta	no	dar
bo)	me	tais	–	net	970	tūks	tan	čių.	Šv.	Mi	šioms	
pa	tar	nau	ti	pa	kvies	ta	apie	60	jau	nuo	lių,	130	
mer	gai	čių	–	ado	ruo	ti	Švč.	Sak	ra	men	tą.
	 1988	m.	t.	A.	Dum	bliaus	kas	nu	vy	ko	į	
Ro	mą,	su	si	ti	ko	su	Šven	tuo	ju	Tė	vu.	1990	
m.	po	šv.	Ka	lė	dų	 la	bai	nu	sil	po.	Gruo	džio	
28	d.	 iš	vež	tas	 li	go	ni	nėn.	T.	 Jo	nas	Zub	rus	
su	tei	kė	Li	go	nių	pa	te	pi	mo	sak	ra	men	tą.	1991	
m.	sau	sio	10	d.	mi	rė.	Pa	lai	do	tas	šven	to	riu	je	
prie	sa	vo	my	li	mos	baž	ny	čios,	kurią	pastatė,	
sie	nos.	Jo	ku	ni	gys	tės	de	vi	zas	bu	vo	apaš	ta	lo	
Pau	liaus	žo	džiai:	„Vi	sa	ga	liu	Ta	me,	ku	ris	
ma	ne	stip	ri	na“	(Fil	4,	13).
 T. vy tau tas Mer kys,	 stu	di	juo	da	mas	
Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	jo	je,	slap	ta	įsto	jo	
į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	1959	m.	rug	pjū	čio	12	d.,	
so	vie	ti	nei	val	džiai	spau	džiant,	pa	ša	lin	tas	
iš	pas	ku	ti	nio	kur	so.	Mo	kė	si	in	di	vi	du	a	liai,	

eg	za	mi	nus	pas	se	mi	na	ri	jos	dės	ty	to	jus	lai	kė	
pri	va	čiai.	Ap	si	gy	ve	no	Dau	gė	liš	ky	je	pas	
t.	Ro	mu	al	dą	Bla	žį,	čia	dir	bo	zak	ris	ti	jo	nu.	
1960	m.	lie	pos	26	d.	tuo	met	jau	trem	ty	je	
bu	vęs	vys	k.	Vin	cen	tas	Slad	ke	vi	čius,	asis
tuo	jant	t.	Ro	mu	al	dui	Bla	žiui,	Dau	gė	liš	ky	je	
su	tei	kė	 ku	ni	gys	tės	 šven	ti	mus.	 Sau	gu	mo	
or	ga	nų	iš	va	ry	tas	iš	Dau	gė	liš	kio,	t.	Vy	tau	tas	
1961	m.	įsi	dar	bi	no	Bui	vy	diš	kių	ta	ry	bi	nia
me	ūky	je,	mo	kė	si	Bui	vy	diš	kių	že	mės	ūkio	
tech	ni	ku	me,	 įgi	jo	 ag	ro	no	mo	 so	di	nin	ko	
spe	cia	ly	bę.	Čia	dir	bo	iki	1973	me	tų.	Ka
dan	gi	ku	ni	gu	bu	vo	įšven	tin	tas	po	grin	dy	je,	
ofi	cia	liai	pa	rei	gų	ei	ti	ne	ga	lė	jo.
	 1973	m.	iš	Uk	rai	nos	at	vy	ku	si	ti	kin	čių	jų	
de	le	ga	ci	ja	krei	pė	si	į	t.	Mer	kį,	pra	šy	da	ma	
vyk	ti	dirb	ti	į	Gre	čia	nų	pa	ra	pi	ją	Chmel	nic
kio	mies	te.	Vie	ti	nė	val	džia	da	vė	 lei	di	mą	
jam	ei	ti	 ku	ni	go	pa	rei	gas,	 ta	čiau	 griež	tai	
kon	tro	lia	vo.	T.	Vy	tau	tui	 te	ko	 ap	tar	nau	ti	
de	šim	tis	be	ku	ni	gų	li	ku	sių	pa	ra	pi	jų.	Tuo	
me	tu	vi	so	je	Chmel	nic	kio	sri	ty	je	bu	vo	tik	
du	 ka	ta	li	kų	 ku	ni	gai,	 o	 vi	so	je	Uk	rai	no
je	–	ke	tu	ri.	Vė	liau	 jų	at	vy	ko	dau	giau.	 Iš	
Lie	tu	vos	bu	vo	nu	va	žia	vęs	t.	Jo	nas	Zub	rus,	
dir	bo	Podolės	Ka	me	necke.	Į	Vi	ni	cą	1978	
m.	at	vy	ko	t.	Ka	zi	mie	ras	Ži	lys,	Uk	rai	no	je	
ban	dė	įsi	dar	bin	ti	t.	Mer	kiui	į	pa	gal	bą	at	vy
kęs	t.	Jo	nas	Bo	ru	ta,	bet	po	mė	ne	sio	val	džia	
jam	 lie	pė	 iš	vyk	ti.	To	dėl	 t.	Vytautui	 te	ko	
pa	kel	ti	di	džiu	lį	pa	sto	ra	ci	nio	dar	bo	krū	vį.	
Į	Gre	čia	nų	baž	ny	tė	lę	–	ka	pų	kop	ly	čią	–	su

Parvykęs	į	Kauną	
t.	Vytautas	nuoširdžiai	
talkina	remontuojant	
Studentų	bažnyčią
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va	žiuo	da	vo	dau	gy	bė	žmo	nių	iš	vi	sos	sri
ties.	Vie	nam	ku	ni	gui	bu	vo	tie	siog	ne	įma
no	ma	iš	klau	sy	ti	šim	tų	žmo	nių	asmeninės	
iš	pa	žin	ties,	to	dėl	vė	liau	iš	si	rū	pi	no	lei	di	mą	
ben	drai	 iš	pa	žin	čiai,	 ku	riai	mal	di	nin	kus	
ge	rai	pa	reng	da	vo.
	 To	kio	mis	sun	kio	mis	dar	bo	ir	gy	ve	ni	mo	
są	ly	go	mis,	kai	net	baž	ny	čios	ko	mi	te	to	na
riai	–	„dvi	de	šim	tu	kas“	–	bu	vo	pa	klus	nus	
sovietinio	sau	gu	mo	or	ga	nams	ar	net	jiems	
tar	na	vo,	 rei	kė	jo	 iš	min	ties,	 su	ma	nu	mo	 ir	
at	sar	gu	mo,	didžios	kan	try	bės	ir	at	lai	du	mo.	
Po	dve	jų	me	tų	 įtam	pa	 šiek	 tiek	 atslūgo.	
Vie	ti	nė	val	džia	įsi	ti	ki	no,	kad	t.	Mer	kys	nė
ra	toks	pa	vo	jin	gas	as	muo,	kaip	iš	pra	džių	
ma	nė.	Vė	liau	 jis	 su	si	lau	kė	 pa	gal	bi	nin	ko	
iš	Len	ki	jos.	Ku	ni	gų	 iš	Len	ki	jos	 at	vy	ko	
ir	į	ki	tas	Chmel	nic	kio	sri	ties	pa	ra	pi	jas.	T.	
Mer	kys	ėmėsi	sta	ty	ti	nau	ją	baž	ny	čią.	Tuo	
me	tu	 ki	lus	 įvai	riems	 nesu	si	pra	ti	mams,	
t.	Vy	tau	tas	ban	dė	grįž	ti	 į	Lie	tu	vą,	 ta	čiau	
ti	kin	tie	ji	 bu	vo	 taip	 prie	 jo	 pri	si	ri	šę,	 kad	
ne	be	iš	lei	do.	Iš	Uk	rai	nos	į	Lie	tu	vą	iš	vy	ko	
tik	pro	vin	ci	jo	lui	pa	gei	dau	jant.	Po	23	me
tų	uo	laus	ir	įtemp	to	dar	bo,	ku	rį	at	li	ko	su	
di	de	liu	pa	si	au	ko	ji	mu,	ne	gai	lė	da	mas	sa	vęs,	
sa	vo	 svei	ka	tos	 ir	 lai	ko,	 šioje	 parapijoje	
išugdęs	 pen	kis	 ku	ni	gus	 ir	 du	 klie	ri	kus,	
1997	m.	 ko	vo	mė	ne	sį	 slap	ta	 nak	tį	 (kad	
ne	su	lai	ky	tų	pa	ra	pi	jie	čiai),	grei	to	sios	me
di	ci	nos	pa	gal	bos	au	to	mo	bi	liu,	į	Gre	čia	nus	
at	siųstu	iš	Lie	tu	vos,	su	leng	vai	į	jį	til	pu	sia	

kuk	lia	man	ta	 iš	vy	ko	 į	Vil	nių.	Ga	lu	ti	nai	
ap	si	gy	ve	no	Kau	no	jė	zui	tų	na	muo	se.
 T. Bo les lo vas Bab raus kas,	Krin	či	no	
kle	bo	nas,	Ka	zach	sta	no	Pa	vol	gio	 vo	kie
čiams	pra	šant	 ka	ta	li	kų	 ku	ni	go,	 1980	m.	
va	sa	rio	mėn.	 at	vy	ko	 į	Ce	li	nog	ra	dą.	Vi
du	ri	nė	je	Azi	jo	je	jam	pri	klau	sė	dvi	de	šimt	
vie	na	 pa	ra	pi	ja	 (plo	tu	 pri	lygs	tan	ti	 dviem	
Lie	tu	voms).	Ce	li	nog	ra	do	is	to	ri	jo	je	jis	bu
vo	pir	mas	ka	ta	li	kų	ku	ni	gas.	Čia	dirb	da	mas	
pra	dė	jo	 dau	gin	ti	 ir	 pla	tin	ti	 re	li	gi	nę	 li	te
ra	tū	rą.	Vie	tos	 gy	ven	to	jams	pats	 pa	ren	gė	
ka	te	kiz	mą,	mal	dak	ny	ges,	 ti	kė	ji	mo	 tie	sų	
ži	ny	ną.	Su	pa	gal	bi	nin	kais	di	džiu	les	re	li	gi
nės	li	te	ra	tū	ros	siun	tas	ga	ben	da	vo	į	Si	bi	ro	
pla	ty	bes.	Jo	apaš	ta	linę	veik	lą	aky	lai	se	kė	
val	džios	at	sto	vai,	daž	nai	iš	si	kvie	tę	įspė
da	vo,	bar	da	vo,	gra	sin	da	vo.	Pa	ga	liau	1984	
m.	ko	vo	8	d.	per	24	va	lan	das	įsa	kė	iš	vyk	ti	
iš	Ce	li	nog	ra	do	 ir	Ka	zach	sta	no.	Grį	žęs	 į	
Lie	tu	vą,	tu	rė	jo	daug	var	go,	kol	iš	Re	li	gi
jos	 rei	ka	lų	 įga	lio	ti	nio	 ga	vo	 re	gist	ra	ci	jos	
pa	žy	mė	ji	mą.
 T. Jo nas Zub rus	1979	m.	at	vy	ko	dirb	ti	
į	Podolės	Ka	me	necą	Uk	rai	no	je.	Tai	–	bu	vęs	

vys	ku	pi	jos	cen	tras.	Seniau	čia	vei	kė	sep
ty	nios	 baž	ny	čios.	 So	vie	tų	 val	džia	 vie	ną	
jų	 nu	grio	vė,	 ki	tas	 pa	ver	tė	 san	dė	liais,	 o	
ka	ted	rą	 –	 ate	iz	mo	mu	zie	ju	mi.	Ti	kin	tie	ji	
mels	da	vo	si	ka	pi	nė	se	ar	ba	 jiems	 tek	da	vo	
vyk	ti	 į	ki	tas,	dar	vei	kian	čias,	baž	ny	čias.	
Tik	po	1975	m.	bu	vo	įre	gist	ruo	ta	ka	ta	li
kų	ben	druo	me	nė	ir	ti	kin	tie	siems	ati	duo	ta	
ka	pi	nė	se	 sto	vė	ju	si	 ap	griu	vu	si	 cerk	ve	lė,	
ku	rią	 jie	 pa	tys	 sa	vo	 lė	šo	mis	 ir	 jėgomis	

T.	K.	Žilys	(kairėje)	ir	t.	B.	Babrauskas
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su	re	mon	ta	vo.	 Į	 šią	baž	ny	tė	lę	 au	ko	ti	Mi
šių	sek	ma	die	niais	at	vyk	da	vo	ki	tų	pa	ra	pi	jų	
ku	ni	gai.	Pa	ga	liau	val	džia	su	ti	ko,	kad	čia	
nuo	lat	dirb	tų	iš	sve	tur	at	vy	kęs	ku	ni	gas.	T.	
Zub	rui	 ap	si	gy	ve	nus	 Podolės	Ka	me	nece,	
re	li	gi	nis	gy	ve	ni	mas	su	ak	ty	vė	jo.	Šio	kia	die
niais	į	baž	ny	čią	at	ei	da	vo	apie	50	ti	kin	čių
jų,	o	 sek	ma	die	niais	–	dau	giau	kaip	500.	
Pir	mą	jį	mė	ne	sio	 penk	ta	die	nį	 vyk	da	vo	 į	
Ki	tai	go	ro	dą.	Be	šių	dvie	jų	pa	ra	pi	jų	apie	
de	šimt	mė	ne	sių	te	ko	ap	tar	nau	ti	dar	dvi.	
	 Po	po	ros	me	tų	pa	ra	pi	ją	per	da	vė	iš	Lie
tu	vos	at	vy	ku	siam	kun.	Juo	zui	Bud	re	vi	čiui,	
o	 pats	 iš	vy	ko	 į	Lie	tu	vą.	Bu	vo	 pa	skir	tas	
Vy	tau	ta	vos	kle	bo	nu,	o	po	me	tų	–	Ži	li	nų	
pa	ra	pi	jos	kle	bo	nu.	Tuo	me	tu	į	Lie	tu	vą	iš	
Ru	si	jos	at	vy	kęs	ku	n.	Swid	nic	kis	 ieš	ko	jo	
kan	di	da	tų	 pa	sto	ra	ci	niam	 dar	bui.	Vyk	ti	
nu	spren	dė	t.	Zub	rus.	Ap	si	sto	jo	Pa	vlo	da	re,	
ta	čiau	Kul	to	rei	ka	lų	įga	lio	ti	nis	da	vė	lei	di
mą	dirb	ti	ne	il	giau	kaip	tris	mė	ne	sius.	T.	
Jo	nas	kar	tą	per	mė	ne	sį	nu	vyk	da	vo	į	Slav
go	ro	dą,	kur	anks	čiau	dar	ba	vo	si	t.	An	ta	nas	
Šeš	ke	vi	čius.
	 Po	ke	lių	mė	ne	sių	iš	vy	ko	į	Ak	tiu	bins	ką	
–	vo	kie	čių	 trem	ti	nių	mies	tą	Kazachijoje.	
Anks	čiau	 jo	 ti	kin	tie	siems	pa	tar	nau	da	vo	 t.	
Josephas	Werthas	(da	bar		vys	ku	pas	No	vo
si	birs	ke).	Ak	tiu	bins	ke	 t.	Zub	rus	dar	ba	vo	si	
tre	jus	me	tus,	be	veik	kas	mė	ne	sį	nu	vyk	da	mas	
pas	ti	kin	čiuo	sius	į	ki	tas	vie	to	ves.	1992	m.	
grį	žo	į	Lie	tu	vą.	1997	m.	vėl	iš	vy	ko	į	Si	bi
rą,	 į	Sar	gos	ką,	pa	va	duo	ti	 ser	gan	čio	 kun.	
Bum	bu	lio.	Vė	liau	nu	ka	ko	į	No	vo	si	birs	ką.	
Ten	va	do	va	vo	ku	ni	gų	 re	ko	lek	ci	joms.	Po	
sep	ty	nių	mė	ne	sių	grį	žo	į	Lie	tu	vą.
	 Iš	 šios	 apy	brai	žos	 ga	li	ma	 su	si	da	ry	ti	
ben	drą	vaiz	dą,	kaip	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro
vin	ci	jos	na	riai	po	ka	rio	me	tais	įsi	trau	kė	į	
pa	sto	ra	ci	nę	veik	lą	Ry	tuo	se.	Ti	ki	mės,	kad	
at	ei	ty	je	su	lauk	si	me	iš	sa	mios	stu	di	jos	apie	
įvai	rių	Lie	tu	vos	vie	nuo	li	jų	veik	lą	po	ka	rio	
me	tais	Ru	si	jo	je.

(Tę	si	nys	ki	ta	me	nu	me	ry	je)
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 Kol yra žmo nių, ken čian
čių al kį ir troš ku lį, kol juos 
slegia proto tamsa ir li gos, 
kol ka rai tebeke lia siau bą, 
kol Die vo že mė je iš lie ka ne
tei sy bė, aš esu sa vo bro lio 
sar gas ir ne tu riu tei sės to 
atsisakyti. 

J. Fer gu son
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Vie no 
pa šau ki mo 
is to ri ja

Su t. LEONU ZAREMBA, SJ, 
kal bė jo si Jū ra tė Gra by tė.

 – Anks čiau Lie tu vo je, kai šei mos bu vo 
ge ro kai gau ses nės, „į ku ni gus leis da vo“ 
pirm gi mį ar ba jau nė lį. Gal tai, kad jūs – 
vi du ri ny sis ir vie nin te lis ke tu rių se se rų 
bro lis, ir gi nu lė mė jū sų ke lią į ku ni gys tę?
	 –	To	kį	no	rą	tu	rė	jau	vi	sa	da,	nes	pa	tar
nau	jant	Mi	šioms	 na	tū	ra	liai	 ky	la	min	tis	
tap	ti	 ku	ni	gu.	Nors	mo	kan	tis	 gim	na	zi	jo	je	
ma	ne	ža	vė	jo	ast	ro	no	mi	ja,	tuo	met	va	di	na	ma	
kos	mog	ra	fi	ja.	La	bai	do	mė	jau	si	dan	gaus	kū
nais,	at	min	ti	nai	ži	no	jau,	kaip	iš	si	dės	čiu	sios	
pla	ne	tos	ir	žvaigž	dy	nai.	Ma	no	abi	tū	ra	su
ta	po	su	pir	muo	ju	bol	še	vik	me	čiu	Lie	tu	vo	je	
–	Pa	ne	vė	žio	ber	niu	kų	gim	na	zi	ją	 bai	giau	
1941	me	tais.	Ke	ti	nau	stu	di	juo	ti	ast	ro	no	mi
ją,	ta	čiau	pra	si	dė	jus	ka	rui	vo	kie	čiai	už	da	rė	
uni	ver	si	te	tą.	Ta	da	Pa	ne	vė	žio	ku	ni	gai	per	
pa	žin	tis	man	 pa	rū	pi	no	 dar	bą	Pa	ne	vė	žio	
alaus	da	ryk	lo	je	„Kal	na	pi	lis“.	Ma	no	ma	ma	
jau	tė	pa	vo	jų,	kad	ten	ga	liu	pra	dė	ti	iš	gė	ri	nė	ti,	
nes	mums	kas	sa	vai	tę	duo	da	vo	par	si	neš	ti	
na	mo	net	14	bu	te	lių	alaus.	Bet	ma	mai	pa
ža	dė	jau,	kad	bra	vo	re	ne	iš	ger	siu	nė	stik	li	nės	
to	 alaus,	 ir	 sa	vo	pa	ža	dą	 te	sė	jau.	O	gau	tu	
alu	mi	 vai	šin	da	vau	 ją	 pa	čią,	 nu	neš	da	vau	
pa	žįs	ta	miems.	
	 Dirb	da	mas	„Kal	na	pi	ly	je“	ma	čiau,	kaip	
pa	šėlu	siai	ten	žmo	nės	ge	ria,	ir	tik	rai	ga	liu	
pa	sa	ky	ti,	 kad	 ga	lu	ti	nai	 ap	si	spren	džiau	
rink	tis	 ku	ni	gys	tę	 alaus	 bra	vo	re.	Čia	 dir
bau	me	tus,	pas	kui	įsto	jau	į	Kau	no	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	ją,	kur	bai	giau	pir	muo	sius	du	fi

lo	so	fi	jos	kur	sus.	1944	m.	ru	de	nį	pa	ju	dė	jo	
fron	tas,	 ir	su	ki	tais	klie	ri	kais	per	Tel	šius	
pa	trau	kiau	į	Vo	kie	ti	ją.	Ke	lio	nė	bu	vo	il	ga,	
sun	ki,	ku	pi	na	įvai	riau	sių	nuo	ty	kių.
 – Ar su tuo me ti niais klie ri kais jė
zui tais, pvz., t. Ta mo šai čiu, ku ris ir gi 
trau kė si per Tel šius ir bu vo pri sig lau dęs 
te nykš tė je se mi na ri jo je, ne te ko su si tik ti?
	 –	Ta	da	la	bai	trum	pai	ma	tė	mės.	Ten	bu	vo	
ir	dau	giau	jė	zui	tų	–	P.	Ra	bi	kaus	kas,	P.	Dau	
gin	tis,	dar	ke	le	tas.	
	 Pa	sie	kęs	Vo	kie	ti	ją,	me	tus	mo	kiau	si	
Eichstätto	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	jo	je.	Ten	pa	ma
žu	su	si	rin	ko	apie	80	lie	tu	vių	klie	ri	kų.	Nors	
vo	kie	čių	klie	ri	kų		bu	vo	tik	16,	mokėmės	ir	
mel	dė	mės	vo	kiš	kai.	Aš	tuo	met	jau	bu	vau	I	
te	olo	gi	jos	kur	so	klie	ri	kas,	o	vi	sur	–	ir	Lie
tu	vo	je	–	te	olo	gi	ja	bu	vo	dės	to	ma	lo	ty	niš	kai.	
Lo	ty	nų	kal	bos	bu	vau	ne	blo	gai	pra	mo	kęs,	
kas	vė	liau	la	bai	pra	ver	tė	iš	vy	kus	tęs	ti	stu
di	jų	į	Ro	mą.
	 Iš	tų	80	klie	ri	kų	da	lis	nu	by	rė	jo	vos	ka
rui	pa	si	bai	gus.	Tą	bu	vo	ga	li	ma	nu	ma	ty	ti,	
nes	kai	ku	rie	iki	tol	se	mi	na	ri	jos	ne	pa	li	ko	
vien	dėl	to,	kad	jau	niems	vy	rams	ji	tei	kė	
tam	 tik	rą	 sau	gu	mą	 –	 klie	ri	kų	 vo	kie	čiai	
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nei	į	dar	bo	tar	ny	bą,	nei	į	ka	riuo	me	nę	ne
im	da	vo.	Po	me	tų	 20	 iš	 įvai	rių	 die	ce	zi	jų	
čia	at	kly	du	sių	klie	ri	kų	pa	siun	tė	mo	ky	tis	į	
Ro	mą.	Nors	ne	tu	rė	jo	me	nei	vi	sų	rei	kia	mų	
do	ku	men	tų,	nei	pi	ni	gų,	nei	kal	bos	ne	mo
kė	jo	me,	bet	įsi	mai	šę	tarp	ita	lų	ka	ro	be	lais
vių,	grįž	tan	čių	iš	An	gli	jos	ar	net	So	vie	tų	
Są	jun	gos,	 lai	min	gai	 per	ėjo	me	Aust	ri	jos,	
vė	liau	–	Ita	li	jos	sie	ną	ir	vargais	negalais	
atvykome	į	Ro	mą.	Da	bar	jau	mi	rę	prel.	An
tanas	Rub	šys,	ku	ni	gai	Pranas	Geis	čiū	nas,	
Bronius	Liu	bi	nas	 ir	aš	bu	vo	me	pir	mie	ji,	
ban	dę	pa	siek	ti	Ro	mą,	ir	mums	pa	si	se	kė.
	 Čia	 –	 tre	ji	 stu	di	jų	me	tai	 ir	 1948	m.	
va	sa	rio	21	d.	su	teik	ti	ku	ni	gys	tės	šven	ti
mai	su	vi	somis	pri	va	lo	momis	Šv.	Sos	to	
dis	pen	somis,	 nes	 ne	tu	rė	jo	me	 ry	šių	 su	
sa	vo	 vys	ku	pais.	 Ro	mo	je	 gy	ve	nau	 Šv.	
Ka	zi	mie	ro	 lie	tu	vių	 ko	le	gi	jo	je,	 ku	ri	 tuo	
me	tu	ir	įsi	stei	gė,	o	stu	di	ja	vau	Gri	ga	liaus	
uni	ver	si	te	te,	 kur	 ap	si	gy	niau	 te	olo	gi	jos	
li	cen	cia	to	laips	nį.
	 Tapęs	kunigu,	ta	čiau	ne	ga	lė	da	mas	grįž
ti	 į	Lie	tu	vą	 ir	bū	da	mas	ge	ro	kai	 iš	var	gęs	
nuo	stu	di	jų,	gal	vo	jau,	ką	da	ry	ti	to	liau.	Kol	
lie	tu	viai	ne	tu	rė	jo	sa	vų	pa	tal	pų,	gy	ve	no	me	
Pio	La	ti	no Ame	ri	ca	no	ko	le	gi	jo	je.	Tai	bu	vo	
di	džiu	lis,	 da	bar	 jau	 nu	griau	tas,	 pa	sta	tas	
mies	to	 cen	tre.	Tuo	me	tu	 vy	ko	 pir	mo	ji	
po	pie	žiaus	Pi	jaus	XII	kar	di	no	lų	kon	sis	to
ri	ja.	Kar	di	no	las	iš	Či	lės,	ma	ty	da	mas	to	je	
ko	le	gi	jo	je	daug	ku	ni	gų	 ir	 su	ži	no	jęs,	kad	
jie	 yra	 lie	tu	viai,	 pra	dė	jo	 vi	sus	 no	rin	čius	
kvies	ti	vyk	ti	į	Či	lę,	ža	dė	da	mas	net	gi	ap
mo	kė	ti	ke	lio	nę	į	Sant	ja	gą.	Gal	6	ku	ni	gai	
tą	pa	kvie	ti	mą	pri	ėmė,	tarp	jų	–	ir	aš.	Či	lė	je	
iš	gy	ve	nau	7	me	tus.	Čia,	pra	ėjus	4	me	tams	
nuo	at	vy	ki	mo,	įsto	jau	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.
 – Kas tam pa ska ti no?
	 –	Apie	 jė	zui	tus	bu	vau	gir	dė	jęs	dar	 iš	
sa	vo	ma	mos.	Kai	bu	vau	vi	sai	ma	žas,	Ši
mo	nių	pa	ra	pi	jos	kle	bo	nas	kar	tą	jai	sa	kė:	
gai	la,	 kad	 tu	 tik	 vie	ną	 sū	nų	 tu	ri	 –	 jei	gu	
dau	giau	tu	rė	tum,	ga	lė	tų	sto	ti	pas	jė	zui	tus,	
tik	juos	la	bai	grei	tai	iš	pjau	na.	Tai	gir	dė	da
mas	gal	vo	jau,	kas	tie	jė	zui	tai	ir	už	ką	juos	

pjau	na?	(Juo	kia	si.)	Pats	ne	drį	sau	klaus	ti,	
ir	nie	kas	 tuo	met	ne	pa	aiš	ki	no.	Tik	vė	liau	
su	ži	no	jau,	 kad	 dau	giau	 nei	 pu	sė	 jė	zui	tų	
šven	tų	jų	ir	pa	lai	min	tų	jų	yra	kan	ki	niai.	
	 At	vy	kęs	į	Či	lę	ne	mo	kė	jau	is	pa	niš	kai,	
tad	ieš	ko	jau	nuo	dėm	klau	sio,	pas	ku	rį	ga
lė	čiau	 iš	pa	žin	tį	 at	lik	ti	 lo	ty	niš	kai.	 Są	mo
nin	gai	pa	si	rin	kau	jė	zui	tų	baž	ny	čią.	Ma	ne	
iš	klau	sęs	ku	ni	gas	at	sa	kė	pui	kiau	sia	lo	ty	nų	
kal	ba.	Tai	pa	li	ko	la	bai	ge	rą	įspū	dį,	ir	vė	liau	
pas	jį	lan	ky	da	vau	si.	Po	tru	pu	tį	iš	mo	kau	ir	
is	pa	niš	kai.	Dir	bau	pa	ra	pi	jo	je,	bu	vau	vi	ka
ras,	vie	nu	me	tu	no	rė	jo	skir	ti	kle	bo	nu,	ta
čiau	sve	ti	ma	me	kraš	te,	be	to,	ne	tu	rė	da	mas	
pa	tir	ties,	to	kių	pa	rei	gų	ne	no	rė	jau	pri	im	ti.	
Ten	 ir	 ap	si	spren	džiau	 sto	ti	 pas	 jė	zui	tus.	
Nau	jo	ky	ną	 at	li	kau	 Či	lės	 pro	vin	ci	jo	je,	
ne	ži	no	da	mas,	kad	iš	Eu	ro	pos	at	vy	kę	lie
tu	viai	jė	zui	tai	Či	ka	go	je	jau	bu	vo	su	si	bū	rę	
į	at	ski	rą,	nuo	ame	ri	kie	čių	ne	pri	klau	so	mą,	
Draugijos	pa	da	li	nį.	Iki	šiol	at	si	me	nu	vi	sus	
jė	zui	tų	nau	jo	ky	ne	pri	va	lo	mus	eks	pe	ri	men
tus,	ypač	–	mal	din	gą	ke	lio	nę,	už	tru	ku	sią,	
ro	dos,	21	die	ną,	į	ku	rią	nau	jo	kai	siun	čia	mi	
be	pi	ni	gų,	kad	ke	liau	tų	pa	si	kliau	da	mi	vien	
Ap	vaiz	da	ir	su	tik	tų	žmo	nių	ge	ra	no	riš	ku
mu.	Pa	ra	pi	jo	se	ap	si	sto	da	vome	be	var	go,	
nes	jau	bu	vau	ku	ni	gas	ir	ga	lė	da	vau	pa	tal
kin	ti	vie	tos	ku	ni	gams,	ku	rių	 la	bai	 trū	ko.	
Pės	ti	 nu	ė	jo	me	 ke	lis	 šim	tus	 ki	lo	met	rų.	
Ka	dan	gi	žmo	nės	daž	nai	siū	ly	da	vo	si	mus	
pa	vė	žė	ti,	 at	si	sa	ky	da	mi	 su	kel	da	vo	me	ne
ma	žai	įta	ri	mų:	gal	jie	už	ką	nors	nu	baus	ti?	
o	gal	da	vę	įža	dą	at	lik	ti	švent	ke	lio	nę?	
 – Či lė tur būt gra ži ir lie tu vio akiai 
ne įpras ta ša lis?
	 –	Kraš	to	vaiz	dis	 la	bai	 pri	me	na	 Pie	tų	
Ka	li	for	ni	ją,	o	kli	ma	tas	–	Is	pa	ni	ją.	La	bai	tin
ka	mas	cit	ru	si	niams	vai	siams,	vy	nuo	gėms	
au	gin	ti.	Ne	 vel	tui	Či	lės	 vy	nas	 lai	ko	mas	
vie	nu	ge	riau	sių	pa	sau	ly	je.	Nau	jo	kams	tek
da	vo	ir	vy	nuo	ges	vy	nui	traiš	ky	ti,	tie	sa,	ne	
ko	jo	mis,	bet	ran	ko	mis,	nuo	lat	vai	kant	nuo	
sa	vęs	bi	tes.	Po	kraš	tą	ke	liau	da	vau	ir	pra
šo	mas	tal	kin	ti	vie	tos	ku	ni	gų	–	net	gi	rai	tas	
esu	pas	 žmo	nes	 jo	jęs.	Pri	sie	i	da	vo	 sa	ky	ti	
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pa	moks	lus,	va	do	vau	ti	re	ko	lek	ci	joms.
	 Tuo	me	tu	 ga	vau	 pa	siū	ly	mą	 per	ei	ti	 į	
Šiau	rės	Ame	ri	ko	je	vei	ku	sią	Lie	tu	vos	jė
zui	tų	 pro	vin	ci	ją,	 ta	čiau	ma	no	vy	res	nie	ji	
re	ko	men	da	vo	pir	ma	baig	ti	 nau	jo	ky	ną	 ir	
pa	lauk	ti	ge	ne	ro	lo	spren	di	mo.	Dėl	įvai	rių	
nesu	si	pra	ti	mų	ar	tie	siog	ne	su	si	kal	bė	ji	mo	
Či	lė	je	li	kau	il	ges	niam	lai	kui.	Tad	bai	gęs	
nau	jo	ky	ną	bu	vau	pa	siųs	tas	to	liau	mo	ky	tis	
į	Ar	gen	ti	ną,	 į	 jė	zui	tų	 uni	ver	si	te	tą	 ne	to	li	
Bu	e	nos	Ai	rių.	Baigėsi	Pe	ro	no	pre	zi	den
ta	vi	mas,	ki	lo	su	maiš	tis,	bet	mus	lai	ku	iš	
Ar	gen	ti	nos	at	šau	kė.	Ta	čiau	ki	tais	me	tais	
vėl	bu	vau	iš	siųs	tas	į	Ar	gen	ti	ną,	nors	ma
no	ben	dra	moks	liai	iš	ke	lia	vo	į	Ko	lum	bi	ją.	
Či	lės	 kli	ma	tas	 pui	kus	 –	 die	nos	 karš	tos,	
nak	ti	mis	 at	vės	ta,	ga	li	ma	ge	rai	pail	sė	ti,	o	
Ar	gen	ti	na	–	vi	sai	ki	to	kia	 ša	lis.	Čia	 tvy	ro	
ali	nan	tis	karš	tis,	 ra	my	bės	ne	duo	da	vabz
džiai.	
	 Ga	lų	ga	le	ma	no	situacija	 iš	sispren	dė	
–	bu	vau	pa	skir	tas	 į	Lie	tu	vos	pro	vin	ci	ją,	
ta	čiau	dar	tu	rė	jau	at	lik	ti	jė	zui	tams	pri	va
lo	mą	dve	jų	me	tų	mo	ky	to	ja	vi	mo	prak	ti	ką.	
Bet,	užuot	ma	ne	grą	ži	nę	į	Či	lę,	iš	siun	tė	į	
Urug	va	jų.	Mon	te	vi	dė	ju	je	tuo	me	tu	jau	bu
vo	įsteig	ta	miš	ri	pa	ra	pi	ja,	ku	rią	ap	tar	na	vo	
lie	tu	viai	jė	zui	tai,	ir	aš	la	bai	no	rė	jau	lik	ti	čia	
–	bū	čiau	ga	lė	jęs	dės	ty	ti	 se	mi	na	ri	jo	je,	 ta
čiau	bu	vau	pa	skir	tas	į	jė	zui	tų	va	do	vau	ja	mą	
ber	niu	kų	gim	na	zi	ją	Ta	cu	a	rem	bo	mies	te,	
esan	čia	me	apie	400	ki	lo	met	rų	į	šiau	rę.	Čia	
dir	bau	auk	lė	to	ju,	dės	čiau	re	li	gi	ją	ir	ge	og
ra	fi	ją.	Iš	tų	lai	kų	iš	li	ku	si	nuo	trau	ka,	ku	rio
je	dėl	karš	to	kli	ma	to	vil	kiu	švie	sia	su	ta	na,	
o	ant	kak	lo	vie	toj	kry	že	lio	–	švil	pu	kas,	nes	

ten	la	bai	mėgs	ta	mas	eu	ro	pie	tiš	kas	fut	bo	las,	
ku	rį	 žaisdami	 ber	niu	kai	 iš	liedavo	 jau	na
tviš	ką	 ener	gi	ją.	 Su	gy	ven	da	vo	me	 ge	rai,	
nors	 jie	kar	tais	 ir	pa	si	šai	py	da	vo	 iš	ma	no	
tar	ties.	Pie	tų	Ame	ri	ko	je,	iš	sky	rus	por	tu	ga
liš	kai	kal	ban	čią	Bra	zi	li	ją,	pa	pli	tu	si	is	pa	nų	
kal	ba,	ku	rios	ta	ri	mas	šiek	tiek	ki	toks	nei	
pa	čio	je	Is	pa	ni	jo	je	–	čia	be	veik	ne	gir	di	mas	
va	di	na	masis	„švep	las“	gar	sas.
	 At	li	kęs	mo	ky	to	ja	vi	mo	prak	ti	ką,	 iš	vy
kau	 į	 Šiau	rės	Ame	ri	ką.	Či	ka	go	je	 ką	 tik	
bu	vo	 baig	tas	 sta	ty	ti	 Jau	ni	mo	 cen	tras	 ir	
jė	zui	tų	vie	nuo	ly	nas.	Tais	me	tais	įvy	ko	Fi
de	lio	Kast	ro	re	vo	liu	ci	ja	ir	vyk	da	mas	į	JAV	
vos	 ne	už	stri	gau	Ha	va	no	je,	 kur	 jau	 bu	vo	
pra	si	dė	jęs	 są	my	šis,	 su	tri	kę	 lėk	tu	vų	 skry
džiai...	Či	ka	go	je	 te	ko	dar	buo	tis	 Jau	ni	mo	
cen	tre,	tu	rė	jau	įvai	rių	pa	rei	gų	jė	zui	tų	na
muo	se,	kar	tu	su	t.	A.	Ta	mo	šai	čiu	tvar	kė	me	
bib	lio	te	ką.	Dau	giau	kaip	po	me	tų	Šiau	rės	
Ame	ri	ko	je	 bai	giau	 ir	 va	di	na	mą	jį	 ter	cia
tą	 –	 pas	ku	ti	nį	 jė	zui	tiš	ko	 ug	dy	mo	 eta	pą,	
ku	ris	šiek	tiek	pri	me	na	nau	jo	ky	no	pa	tir	tį.	
Tai	vy	ko	dar	prieš	Va	ti	ka	no	II	su	si	rin	ki	mą	
ir,	ko	ge	ro,	tuo	met	jė	zui	tų	ug	dy	mas	rė	mė	si	
griež	tes	niais	rei	ka	la	vi	mais.	
	 Bai	gęs	ter	cia	tą,	vėl	grį	žau	į	Či	ka	gos	na
mus.	Po	kiek	lai	ko	ma	ne	iš	siun	tė	į	Ka	na	dą	
ei	ti	 vi	ka	ro	pa	rei	gų	Auš	ros	Var	tų	 lie	tu	vių	
pa	ra	pi	jo	je	Mon	re	a	ly	je.	Po	me	tų	siun	tė	at
gal	į	Pie	tų	Ame	ri	ką,	į	Mon	te	vi	dė	jų,	da	bar	
jau	 kle	bo	nu.	Nors	 pa	ra	pi	ja	miš	ri,	 ta	čiau	
is	pa	nų	kal	ba	man	jau	pro	ble	mų	ne	be	kė	lė,	
o	lie	tu	vių	–	taip	pat,	nes	vi	sa	da	sten	giau	si	
iš	sau	go	ti	gra	žią	lie	tu	vių	kal	bą.	Pas	kui	vie
ne	rius	me	tus	 dar	ba	vau	si	Bra	zi	li	jo	je,	 San	

Su	Jėzaus	Draugijos	generolu	t.	Pedro	Aruppe,	
1977	m.	t.	Leoną	paskyrus	užsienyje	veikiančių	
lietuvių	jėzuitų	provincijolu



31

Paðaukimas

Pau	lo	mies	te,	iš	ten	vėl	grį	žau	į	Mon	re	a	lį,	
kur	ket	ve	rius	me	tus	ėjau	kle	bo	no	pareigas.	
	 Dir	bant	Mon	re	a	ly	je	 įvai	rūs	 dva	si	niai	
iš	gy	ve	ni	mai,	 no	ras	 at	si	trauk	ti	 nuo	 ak	ty
vaus	apaš	ta	la	vi	mo	ir	at	si	duo	ti	vien	Vieš
pa	čiui,	pa	žin	tis	su	kar	tū	zų	dva	sin	gu	mu	ir	
gy	ve	ni	mo	bū	du	su	kė	lė	su	si	ža	vė	ji	mą	ere
mi	ti	niu	gy	ve	ni	mu	ir	pa	ža	di	no	no	rą	per	ei	ti	
į	kar	tū	zų	vie	nuo	li	ją.	Dau	gu	ma	vie	nuo	li	jų	
–	ce	no	bi	ti	nės,	gy	ve	nan	čios	ben	druo	me	nė
mis,	o	kar	tū	zai,	ka	mal	du	liai,	dar	ke	le	tas	
vie	nuo	li	jų	yra	ere	mi	ti	nės.	Čia	vie	nuo	liai	
gy	ve	na	 kaip	 at	si	sky	rė	liai,	 net	gi	 tu	ri	 po	
at	ski	rą	 na	mu	ką,	 sa	vo	 dar	že	lį,	 kar	tu	 ren
ka	si	tik		ben	drai	mal	dai.	Vie	nuo	ly	ne	net	gi	
ne	si	kal	ba	ma	–	pvz.,	kar	tū	zai	kal	ba	si	kar	tą	
per	sa	vai	tę	su	bro	liais	iš	ėję	pa	si	vaikš	čio	ti	
į	gam	tą.	Be	to,	jie	vi	siš	kai	ne	val	go	mė	sos.
 – Kaip ki lo po rei kis rink tis bū tent to kį 
gy ve ni mo bū dą?
	 –	Pa	ži	no	jau	ke	le	tą	žmo	nių,	ku	rie	ir	gi	
tuo	do	mė	jo	si.	Lan	kiau	si	 ir	pas	kar	tū	zus.	
Vie	nin	te	lis	jų	vie	nuo	ly	nas	Va	ka	rų	pus	ru
tu	ly	je	yra	JAV,	Ver	mon	to	vals	ti	jo	je,	ne	to	li	
Man	čes	te	rio.	Bu	vau	ga	vęs	jė	zui	tų	ge	ne	ro
lo	t.	Aru	ppės	lei	di	mą	per	ei	ti	pas	kar	tū	zus,	
tad	 nu	vy	kau	 tar	tis,	 ka	da	 kon	kre	čiai	 tai	
ga	lė	čiau	 pa	da	ry	ti.	 Po	ra	 tė	vų	 kar	tū	zų,	 su	
ku	riais	 kal	bė	jau	si,	 kvie	tė	ma	ne	 at	vyk	ti	
kuo	grei	čiau,	ta	čiau	vie	nuo	ly	no	vir	ši	nin	kas	
tie	siai	švie	siai	pa	klau	sė,	ar	aš,	bū	da	mas	jė
zui	tu,	ka	da	nors	bu	vau	lai	min	gas.	„O,	–	at
sa	kiau,	–	ir	ne	kar	tą“.	Jo	išvada	bu	vo	la	bai	
aiš	ki:	„Va	di	na	si,	kar	tū	zo	pa	šau	ki	mo	ne	tu	ri.	
Pas	mus	 tik	rai	 bū	tum	 jau	tę	sis	 ne	lai	min
gas“.	Nors	 prieš	 pri	im	da	mas	 spren	di	mą	
tap	ti	ere	mi	tu	sky	riau	lai	ko	re	ko	lek	ci	joms,	
klau	siau	pa	ta	ri	mo,	da	bar	tai	pa	da	riau	dar	
kar	tą,	ap	mąs	čiau,	ką	man	pa	ta	rė	drau	gai,	
at	si	pra	šiau	tė	vo	ge	ne	ro	lo	ir	nu	ta	riau	lik	ti	
pas	jė	zui	tus.	Jo	kių	pa	da	ri	nių	dėl	šio	žings
nio	ne	bu	vo,	po	ke	le	to	me	tų	net	gi	bu	vau	
pa	skir	tas	 už	sie	ny	je	 vei	kian	čių	 lie	tu	vių	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	lu.	Da	bar	tai	pri	si	mi	nęs	
su	pran	tu,	kad	ma	no	ieš	ko	ji	mai	bu	vo	tik	rai	
nuo	šir	dūs,	 ta	čiau	ma	no	pa	ta	rė	jai	ne	at	pa

ži	no	jų	es	mės.	Tik	ge	ro	kai	vė	liau	vie	nas	
pra	si	ta	rė:	 „Tu	 ieš	ko	jai	 ne	 to	bu	les	nio,	 o	
pa	to	ges	nio	gy	ve	ni	mo“.	Ta	da	Baž	ny	čio	je	
iš	tie	sų	bu	vo	jun	ta	ma	po	va	ti	ka	ni	nė	su	iru	tė,	
dėl	ku	rios	kai	ku	rie	die	ce	zi	niai	ku	ni	gai	ar	
ku	ni	gai	vie	nuo	liai	iš	vi	so	pa	li	ko	ku	ni	gys	tę.	
 – Gal at ro dė, kad tarp vie nuo liųat si
sky rė lių to ji su iru tė jū sų ne pa lies?
	 –	 Są	mo	nin	gai	 to	 ne	bu	vau	 su	vo	kęs,	
ta	čiau,	ma	tyt,	tai	iš	tie	sų	da	rė	įta	ką.	O	ap
si	spręs	ti	lik	ti	ten,	kur	esu,	pa	dė	jo	ir	tai,	kad	
anks	čiau	bu	vo	nor	ma	lu,	kad	 jė	zui	tai	ga	li	
per	ei	ti	pas	kar	tū	zus.	Tarp	jė	zui	tų	ir	kar	tū	zų	
yra	dva	si	nis	ben	dra	vi	mas,	lo	ty	niš	kai	va	di
na	mas	com	mu	nio	me	ri	to	rum,	nes	pats	šv.	
Ig	na	cas,	prieš	su	bur	da	mas	Jė	zaus	Drau	gi
ją,	ke	ti	no	sto	ti	pas	kar	tū	zus.	Į	šią	vie	nuo	li	ją	
per	ei	da	vo	ne	ma	žai	jė	zui	tų,	ta	čiau	ne	ma	žai	
jų	ir	vėl	su	grįž	da	vo	ar	ba	vi	sai	at	si	sa	ky	da	vo	
vie	nuo	liš	ko	gy	ve	ni	mo.	Pa	si	ro	do,	jė	zui	tui	
tap	ti	at	si	sky	rė	liu	ne	leng	va.	Be	to,	bu	vau	
be	bai	gi	ąs	penk	tą	de	šim	tį	–	tuo	met	gy	ve
ni	mo	bū	dą	keis	ti	jau	tik	rai	sun	ku.
 – O kas su da ro jė zui to pa šau ki mo 
es mę?
	 –	Se	ki	mas	Kris	tu	mi.	Ta	čiau	Kris	tu	mi	
pa	gal	sa	vo	jo	luo	mo	ke	lia	mus	už	da	vi	nius	
se	ka	kiek	vie	nas	ku	ni	gas,	vie	nuo	lis,	kiek
vie	nas	krikš	čio	nis.	O	jė	zui	tas	sa	vo	gy	ve
ni	mo	 ide	a	lą	ma	to	 šv.	 Ig	na	co	 as	me	ny	je.	
Dva	si	nis	mū	sų	pa	šau	ki	mo	bran	duo	lys	–	jo	
Dva	si	nių	pra	ty	bų	kny	ge	lė	je.	Kai	kas	sa	ko,	
kad	šis	vei	ka	las,	ly	gi	nant	jį	su	ki	tų	is	pa	nų	
–	Te	re	sės	Avi	lie	tės	ar	Kry	žiaus	Jo	no,	–	raš
tais	yra	tik	bar	be	ni	mas	pirš	tais	į	sta	lą.	Jie	
yra	po	etai,	ra	šę	gra	žia	is	pa	nų	kal	ba,	o	Ig	na
co	raš	tuo	se	ne	ra	si	me	jo	kios	po	ezi	jos.	Ta
čiau	šio	je	kny	ge	lė	je	yra	vis	kas,	ko	rei	kia.	
Iš	čia	ki	lo	Jė	zaus	Drau	gi	jos	konsti	tu	ci	jos	
bei	re	gu	los	ir	pri	tai	ky	mai,	at	si	žvel	giant	į	
as	me	nis,	 vie	tas	 ir	 už	da	vi	nius,	 ky	lan	čius	
jė	zui	tams.	
	 Pvz.,	be	ne	dik	ti	nai	la	biau	se	ka	be	si	mel
džian	čiu	Kris	tu	mi,	di	de	lį	dė	me	sį	skir	da	mi	
li	tur	gi	jai;	ere	mi	ti	nio	gy	ve	ni	mo	vie	nuo	li	jos	
ban	do	gy	ven	ti	 pa	slėp	tą	jį	 Jė	zaus	 gy	ve	ni
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mą	Na	za	re	te,	 kai	 jis	 dar	 ne	si	reiš	kė	 kaip	
pra	na	šas	ir	pa	moks	li	nin	kas;	pran	ciš	ko	nai	
sten	gia	si	sek	ti	Jė	zu	mivarg	šu,	el	ge	ta;	stu
di	juo	da	mi	te	olo	gi	ją	do	mi	ni	ko	nai	gi	li	na	si	
į	 jo	 iš	min	tį;	kar	me	li	tai,	 sa	vo	 įkū	rė	ju	 lai
ky	da	mi	pra	na	šą	Eli	ją,	re	mia	si	dar	Se	no	jo	
Tes	ta	mento	 tra	di	ci	jo	mis,	 o	 jė	zui	tai	 yra	
la	biau	 su	si	tel	kę	 į	 Jė	zaus	 žmo	gys	tę,	 ku	ri	
ap	ima	vi	są	jo	veik	lą	–	ir	apaš	ta	la	vi	mą,	ir	
Die	vo	Žo	džio	skel	bi	mą,	ir	su	ge	bė	ji	mą	pri
si	tai	ky	ti	prie	įvai	riau	sių	gy	ve	ni	mo	są	ly	gų.	
	 Tad	tik	rai	ne	si	gai	liu	ta	pęs	jė	zui	tu.	Vi
siš	kai	aki	vaiz	du,	kad	šv.	Ig	na	co	Dva	si	nių	
pra	ty	bų	sis	te	ma	pasi	tei	si	na.	Be	to,	man	iš	
tie	sų	la	bai	svar	bus	gy	ve	ni	mas	jė	zui	tų	ben
druo	me	nė	je.	O	pa	rei	gas	Jė	zaus	Drau	gi	jo	je	
esu	ėjęs	pa	čias	įvai	riau	sias.	Kai	prieš	po	rą	
me	tų per	si	kė	liau	į	Šiau	lius,	ku	rį	lai	ką	net
gi	bu	vau	nau	jo	ky	no	ve	dė	jas.	Sa	kau,	jei	gu	
ski	ria,	jei	gu	jė	zui	tai	se	ną	krie	ną	dar	kam	
nors	ga	li	pa	nau	do	ti,	–	te	bū	nie	(juo	kia	si).	
Esu	 tur	būt	 vie	nin	te	lis	 lie	tu	vis	 jė	zui	tas,	
gy	ve	nęs	ir	dir	bęs	vi	suo	se	lie	tu	vių	jė	zui	tų	
na	muo	se,	iš	sky	rus	Af	ri	ką	–	nors	ten	lie	tu
viai	 bro	liai	 ir	 dar	ba	vo	si,	 lie	tu	vių	 jė	zui	tų	
na	mai	nie	ka	da	ne	bu	vo	įkur	ti.	
 – Kai Lie tu voje pagaliau atsikūrė jė
zui tų provincija, par vy ko te į tėvynę...
	 –	Į	Lie	tu	vą	no	rė	jau	grįž	ti	vi	sa	da,	nors	
gy	ven	da	mas	Pie	tų	Ame	ri	ko	je	be	veik	nie	ko	
apie	ją	ne	ži	no	jau,	ir	vil	ties	bu	vo	be	ga	lo	
ma	žai,	ta	čiau	ji	nie	ka	da	ne	bu	vo	už	ge	su	si.	

Tad	 šiuo	 at	ve	ju	 vy	res	nių	jų	 pa	sky	ri	mas	
ir	ma	no	 va	lia	 vi	siš	kai	 su	ta	po.	 Į	Kau	ną	
1992	m.	at	vy	kau	iš	Le	mon	to,	Pal.	Jur	gio	
Ma	tu	lai	čio	mi	si	jos.	Nors	 iki	ma	nęs	 ten	
dar	ba	vo	si	pre	la	tas	Juozas	Pruns	kis,	Mi	šių	
lie	tu	vių	ben	druo	me	nei	au	ko	ti	nu	vyk	da	vo	
ki	ti	ku	ni	gai,	ta	čiau	įkur	ti	pa	čią	mi	si	ją	te	ko	
man.	 Su	pran	ta	ma,	 iš	 kar	to	 vis	ką	 pa	lik	ti	
bu	vo	 su	dė	tin	ga,	 tad	 iš	pra	džių	 į	Lie	tu	vą	
bu	vau	 pa	skir	tas	 tik	 vie	ne	riems	me	tams,	
nes	 tuo	me	tu	Kau	no	ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	jai	
rei	kė	jo	dva	sios	 tė	vo.	Ka	dan	gi	 ir	ki	tą	met	
ne	at	si	ra	do,	 kas	ma	ne	 pa	va	duo	tų,	ma	no	
grįži	mo	da	ta	nu	si	kė	lė	 iki	 šiol	 (juo	kia	si).	
Iš	 vi	so	 dva	sios	 tė	vo	 pa	rei	gas	 ėjau	 be	ne	
11	me	tų.	Be	to,	se	mi	na	ri	jo	je	bei	Vy	tau	to	
Di	džio	jo	uni	ver	si	te	te	dės	čiau	dva	si	nę	te
olo	gi	ją.	Ta	čiau	ret	kar	čiais	nu	vyk	da	vau	ir	
į	Le	mon	tą.	Su	skai	čia	vau,	kad	iš	vi	so	ten	
ir	 at	gal	 per	At	lan	tą	 esu	 skri	dęs	 dau	giau	
kaip	30	kar	tų.	Be	je,	dar	 tu	riu	 įpro	tį	 nuo	
pat	pir	mų	jų	šv.	Mi	šių	už	si	ra	šy	ti,	ka	da	 ir	
kur	jas	au	ko	jau.	Per	vi	sas	ke	lio	nes	pa	vy	ko	
iš	sau	go	ti	di	dži	ą	ją	da	lį	są	siu	vi	nių,	kur	tai	
už	fik	suo	ta.	(Šiais	me	tais	t.	Leono	au	ko	tų	
Mi	šių	skai	čius	 jau	 įpu	sės	dvi	de	šimt	ket
vir	tą	tūks	tan	tį!	–	red.	past.)
 – Dva sios tė vo pa rei gos, ma tyt, te ko ir 
dėl tur tin gos jū sų gy ve ni mo pa tir ties.
	 –	Jė	zui	tai	dva	si	niam	va	do	va	vi	mui	ren
gia	si	dar	nuo	Ig	na	co	lai	kų,	ta	čiau	keis	ta,	
kad	Lie	tu	vo	je	ma	žai	kas	tuo	nau	do	ja	si,	net	

Maldos	būrelyje	Lemonte
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lie	tu	vos	že	mė	je,	Še	du	vo	je,	iš	vy	dau	šį	pa	sau	lį.
Ėjau	moks	lus	gim	na	zi	joj,	se	mi	na	ri	jos	au	lėj.
ošian	čią	jū	rą,	gi	rias	pa	mi	lau	ir	žvaigž	des.	
ne	vė	žio	pa	kran	tė	se	bė	gi	nė	jau,	Ku	pos	ir	Lė	vens.
ap	leis	ti	tė	vy	nę	bran	giau	sią	ne	bu	vo	ma	no	ji	va	lia;
sve	ti	mų	vals	ty	bių	pa	sai	–	da	bar	ti	nė	da	lia.

Pie	tų	Kry	žiaus	pa	dan	gė	se	nuo	karš	čio	ir	šal	čio	vir	pė	jau.
oR	DI	NIS	KAR	TU	SIEN	SIS	gal	vo	jau	tap	ti	na	riu.
„vyk	dy	ti	ta	vo,	o	Die	ve,	va	lią“,	–	sa	vo	šū	kiu	tu	riu.
ig	na	ci	jaus	Lo	jo	los	kon	sti	tu	ci	joms	iš	ti	ki	my	bę	pa	ža	dė	jau.
lie	tu	vos	vi	ce	pro	vin	ci	jai	pri	skir	tas	bu	vau.
alu	da	rio	dar	bą	pa	li	kęs	anks	čiau,
svar	bes	niems	gy	ve	ni	mo	da	ly	kams	at	si	dė	jau.

Zo	dia	ko	žen	klai	ne	nu	spren	džia	li	ki	mo	žmo	gaus.
ap	vaiz	da	TĖ	VO	dan	gaus	mus	ves,	va	do	vaus.
Ro	ma	man	bu	vo	lop	šys	Kris	taus	ku	ni	gys	tės	kil	nios,
eichstättas	–	iš	min	ties	Ak	vi	nie	čio	gi	lios.
Mer	ge	lės	MA	RI	JOS	iš	gel	bė	tas	ir	glo	bo	tas	šven	tos,
Bū	siu	lai	min	gas,	jei	iš	tver	siu	iki	ga	lo;
aL	FA	ir	OME	GA	–	ma	no	ide	a	las.

ir	se	mi	na	ris	tų	po	žiū	ris	į	dva	si	nį	va	do	va	vi
mą	ga	na	skep	tiš	kas,	tar	si	tai	bū	tų	pri	mes	ta	
„iš	vir	šaus“.	O	da	bar	ma	to	me,	kad	ku	ni	gų	
gy	ve	ni	me	pro	ble	mos	iš	da	lies	ky	la	ir	dėl	
to,	 kad	 so	viet	me	čiu	 jie	 ne	tu	rė	jo	 dva	sios	
va	do	vo	 ar	 tie	siog	 ne	si	nau	do	jo	 dva	si	niu	
va	do	va	vi	mu.	Ta	čiau	tie,	ku	rie	tai	pa	ty	rė,	
ne	si	gai	li,	–	juk	da	bar	dva	sios	va	do	vų	ne
re	tai	ieš	ko	ir	pa	sau	lie	čiai.
 – Var di jo te pa rei gas, ku rias te ko at
lik ti, kraš tus, ku riuo se gy ve no te. Be to, 
per il gą lai ką bū ta ne ma žai po ky čių ir 
Drau gi jo je, ir vi so je Baž ny čio je. Tur būt 
ne vi sa da leng va vi sa tai pri im ti kaip 
Die vo va lios iš raiš ką?
	 –	Tik	rai	ne	leng	va.	Bet	aš	vi	sa	da	sa	kau	
sau	–	jei	gu	rei	kia,	va	di	na	si,	tu	riu	tai	da	ry	ti.	
Gal	ir	as	me	ni	nės	sa	vy	bės	nu	lem	da	vo,	kad	

per	si	kė	lęs	į	ki	tus	na	mus,	ga	vęs	nau	jas,	dar	
ne	iš	ban	dy	tas,	pa	rei	gas	 jaus	da	vau	si	net	gi	
pa	ten	kin	tas.	 Juk	 kiek	 vis	ko	 nau	jo	 te	ko	
pa	tir	ti	Ar	gen	ti	no	je,	Urug	va	ju	je	 ir	 Bra
zi	li	jo	je!	Man	 ne	bū	da	vo	 per	ne	lyg	 sun	ku	
pri	si	tai	ky	ti.	Pvz.,	Či	lė	je	yra	vi	so	kių	mums	
ne	įpras	tų	val	gių	iš	jū	ros	gė	ry	bių,	į	ku	rias	
ki	ti	nė	žiū	rė	ti	ne	ga	lė	da	vo,	o	aš	val	giau	pa
si	gar	džiuo	da	mas,	nes	pri	si	min	da	vau	pa	ties	
Vieš	pa	ties	 ra	gi	ni	mą	 val	gy	ti,	 kas	 pa	dė	ta	
(juo	kia	si).	 Ir,	kaip	ma	to	te,	 svei	ka	tos	po
žiū	riu	ne	nu	ken	tė	jau.	Juk	esu	gi	męs	1923	
me	tų	spa	ly	je.
	 Tad	šian	dien	Die	vui	už	vis	ką	ga	liu	tik
tai	pa	dė	ko	ti...	
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	 Pir	miau	sia	 tu	riu	pri	si	pa	žin	ti,	kad	esu	
dė	kin	gas	 li	ki	mui	 už	man	 su	teik	tą	 pro	gą	
liu	dy	ti	apie	di	džius	žmo	nių	dar	bus,	jų	at
vi	ras	šir	dis	ir	ypa	tin	gą	dos	nu	mą...
	 Či	ka	gos	prie	mies	ty	je	gy	ve	nan	ti	lie	tu
vė	naš	lė	 sa	vo	vy	ro,	ži	no	mo	spor	ti	nin	ko,	
at	mi	ni	mą	 įam	ži	no	 kas	me	ti	niu	 krep	ši	nio	
tur	ny	ru	Kau	no	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jo	je.	Už	
jos	pa	au	ko	tas	lė	šas	mo	kyk	la	ren	gia	gra	žią	
spor	to	 šven	tę,	 ku	ria	 kiek	vie	nais	me	tais	
džiau	gia	si	 šim	tai	 vai	kų.	Kita	 šei	ma	 iš	
Ko	nek	ti	ku	to vals	ti	jos,	 su	pras	da	ma,	 kad	
šiuo	lai	ki	niam	gim	na	zis	tų	ug	dy	mui	bū	ti	ni	
kom	piu	te	riai	 ir	 in	ter	ne	tas,	 įstei	gė	 fon	dą	
kom	piu	te	rių	 kla	sėms	Vil	niaus	 ir	Kau	no	
jė	zui	tų	 gim	na	zi	jo	se	 įreng	ti.	 Pa	si	tu	rin	ti	
lie	tu	vių	 po	ra	 iš	Či	ka	gos,	 pri	si	min	da	ma	
sun	kią	sa	vo	kū	ri	mo	si	JAV	pra	džią,	dos	niai	
re	mia	gim	na	zis	tus	iš	ne	tur	tin	gų	šei	mų.	Dar	
vie	nas	ge	ra	da	ris,	 įver	tin	da	mas	as	me	ni	nę	
pa	tir	tį,	 įgy	tą	jė	zui	tų	mo	kyk	lo	je,	pi	ni	gi	nę	
do	va	ną	pa	ly	dė	jo	to	kiais	žo	džiais:	„Jei	bū
čiau	tik	ras	fi	lan	tro	pas,	ty	liai	au	ko	čiau	vi	sai	
ne	pa	žįs	ta	miems	ne	tur	tin	giems	žmo	nėms,	
gal	net	Af	ri	ko	je.	Ta	čiau	esu	taip	su	ža	vė	tas	
jė	zui	tų	moks	lo	ir	auk	lė	ji	mo	me	to	dų,	kad	

Ta das Kul bis,
pro	jek	to	vyk	dan	tysis	di	rek	to	rius

Bal tic Je suit Ad van ce ment Pro ject –
Bal ti jos jė zui tų plėt ros pro jek tas 

Ku ris sten gia si da ry ti, kas tei su ir ge ra,
 ras gy ve ni mą, tei su mą ir pa gar bą.

Pat 21, 21

sa	vo	au	ka	no	riu	vi	siems	pa	skelb	ti,	jog	pri
ta	riu	jų	dar	bams	ir	sie	kiams,	lai	ky	da	mas	
juos	in	ves	ti	ci	ja	į	Lie	tu	vos	at	ei	tį“.
	 Tai	–	tik	ke	le	tas	is	to	ri	jų	apie	lab	da	rin	gus	
po	el	gius.	O	 jų	 šim	tai.	Di	džiu	lė	ge	ra	da	rių	
šei	ma,	pir	me	ny	bę	teik	da	ma	pa	žan	giam	Lie
tu	vos	jau	ni	mo	švie	ti	mui,	ne	si	rek	la	muo	da
ma	rū	pi	na	si	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	mis,	o	drau	ge	
–	ir	sa	vo	tė	viš	kės	at	ei	ti	mi.	Jie	ro	do	gy	vą	ir	
sek	ti	ną	pa	vyz	dį	sa	vo	vai	kams,	anū	kams	ir	
pa	tiems	gim	na	zi	jų	mo	ki	niams.

Kas yra Bal ti jos jė zui tų plėt ros 
pro jek tas?

	 Jau	nuo	XVI	a.	jė	zui	tai	Lie	tu	vo	je	sten
gia	si	praturtinti	žmo	nių	mo	ra	li	nį,	dva	si	nį	ir	
in	te	lek	tu	a	li	nį	gy	ve	ni	mą.	Per	pa	žan	gų	ka	ta
li	kiš	ką	švie	ti	mą	jie	ug	do	žmo	nių	sa	vi	mo	nę	
ir	oru	mą,	bran	di	na	jų	ti	kė	ji	mą	ir	skie	pi	ja	
su	pra	ti	mą	apie	tik	rą	pi	lie	ti	nę	vi	suo	me	nę,	
pa	grįs	tą	 pa	gal	bos	 ar	ti	mui	 dva	sia.	Lie	tu
vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	plėt	ros	pro	jek	tas	ir	
ieš	ko	pri	ta	ri	mo	bei	pa	ra	mos	šiems	jė	zui	tų	
sie	kiams	 įgy	ven	din	ti.	 Pir	ma	sis	 pro	jek	to	
už	mo	jis	 –	 at	sta	ty	ti	 ir	 su	stip	rin	ti	 jė	zui	tų	
gim	na	zi	jas	Lie	tu	vo	je.
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	 Jung	ti	nė	se	Ame	ri	kos	Vals	ti	jo	se	re	gist
ruo	toms	lab	da	ros	or	ga	ni	za	ci	joms	įsta	ty	mai	
lei	džia	 rink	ti	 lė	šas	 ir	 jas	 skir	ti	 pa	ra	mos	
ver	tiems	už	mo	jams	bei	 jų	 plėt	rai.	Bu	vo	
pa	ste	bė	ta,	kad	lab	da	ros	or	ga	ni	za	ci	jų	dar
buo	to	jai	 ir	 sa	va	no	riai	 daž	niau	siai	 dir	ba	
efek	ty	viau	 ir	 tau	piau.	Ka	dan	gi	 vals	ty	bė	
ne	tu	ri	pa	kan	ka	mai	lė	šų	rem	ti	vi	sų	moks	lo,	
re	li	gi	nių	or	ga	ni	za	ci	jų	su	ma	ny	mų	ir	so	cia	li
nių	pro	jek	tų,	to	kią	ga	li	my	bę	ji	su	tei	kia	pel
no	ne	sie	kian	čioms	or	ga	ni	za	ci	joms,	ku	rių	
ša	ly	je	yra	tūks	tan	čiai,	tarp	jų	–	ne	ma	žai	ir	
lie	tu	viš	kų.	Džiau	gia	mės	Re	li	gi	nės	šal	pos,	
Lie	tu	vių	fon	do,	At	ei	ti	nin	kų,	Skau	tų,	AP
PLE,	„Vai	kų	var	tų	į	moks	lą“,	„Dai	na	vos“,	
„Ne	rin	gos“	bei	„Ra	ko“	sto	vyk	lų,	Lie	tu	vių	
ben	druo	me	nės,	Mer	cy	Lift,	„Sau	lu	tės“	bei	
dau	ge	lio	ki	tų	pui	kių	or	ga	ni	za	ci	jų	pras	min
ga	veik	la	ir	joms	vi	soms	dė	ko	ja	me.	Nors	jų	
tiks	lai	skir	tin	gi,	ta	čiau	vi	sos	or	ga	ni	za	ci	jos	
sten	gia	si	pa	dė	ti	tiems,	ku	riems	la	biau	siai	
rei	kia	pa	ra	mos	ar	užuo	jau	tos.	Jė	zui	tai	taip	
pat	 yra	 už	si	re	gist	ra	vę	 kaip	 pel	no	 ne	sie
kian	ti	or	ga	ni	za	ci	ja,	dėl	to	ir	Bal	tic	Je	suit	
Ad	van	ce	ment	Pro	ject	ga	li	rink	ti	lė	šas,	už	
ku	rias,	be	je,	au	ko	to	jams	ne	rei	kia	mo	kė	ti	
mo	kes	čių	vals	ty	bei.	Lab	da	ros	or	ga	ni	za	ci
jos	pri	va	lo	griež	tai	lai	ky	tis	nu	sta	ty	tų	to	kios	

veik	los	tai	syk	lių,	o	vals	ty	bė	pri	žiū	ri,	kaip	
ir	 ko	kiems	 tiks	lams	 ski	ria	mi	 su	kaup	ti	
pi	ni	gai.	Bal	ti	jos	jė	zui	tų	plėt	ros	pro	jek	to	
su	rink	tas	 lė	šas	 skirs	to	Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jos	vy	res	ny	bė,	tar	da	ma	si	su	abie	jų	
gim	na	zi	jų	va	do	vais.	

Pro jek to užuo maz gos
	 Po	II	pa	sau	li	nio	ka	ro	lie	tu	viai	jė	zui	tai	
Či	ka	go	je	pa	sta	tė	Jau	ni	mo	cen	trą	su	kop	ly
čia	ir	vie	na	me	pa	sta	to	spar	ne	įsi	kū	rė	pa	tys.	
Jie	nuo	lat	pa	lai	kė	ge	rus	ry	šius	su	JAV	jė
zui	tais.	1996	m.	Či	ka	gos	jė	zui	tų	pro	vin
ci	ja,	 at	si	liep	da	ma	 į	Drau	gi	jos	 ge	ne	ro	lo	
pra	šy	mą	at	gai	vin	ti	jė	zui	tų	veik	los	ži	di	nius	
bu	vu	sio	je	So	vie	tų	Są	jun	go	je,	 nu	spren	dė	
pa	dė	ti	at	kur	ti	jė	zui	tų	veik	lą	Lie	tu	vo	je.	Jie	
ypač	rū	pi	no	si	gim	na	zi	jų	Vil	niu	je	ir	Kau	ne	
at	sta	ty	mu.	Ame	ri	kie	čių	 jė	zui	tų	 siū	ly	mu	
ir	 lė	šo	mis	 bu	vo	 pa	sam	dy	tas	 il	ga	lai	kio	
pro	jek	to	 va	do	vas,	 vė	liau	 įsteig	ta	Bal	ti
jos	jė	zui	tų	plėt	ros	pro	jek	to	raš	ti	nė,	dabar	
veikianti	Lemonte,	 su	si	bū	rė	ak	ty	vi	 lė	šų	
tel	ki	mo	ta	ry	ba.	Už	si	brėž	ti	di	de	li	tiks	lai	–	
mo	kyk	las	 at	sta	ty	ti,	 jas	 iš	lai	ky	ti	 ir	 plės	ti,	
Lie	tu	vos	 jau	ni	mui	 su	tei	kiant	 ga	li	my	bę	
gau	ti	šiuo	lai	ki	nį	 iš	si	la	vi	ni	mą	bei	dva	si	nį	
ug	dy	mą.	JAV	jė	zui	tai	jau	tu	rė	jo	il	ga	lai	kę	

Bal	ti	jos	jė	zui	tų	pro	jek	to	ta	ry
ba	(iš	kairės):	sė	di	Lie	tu	vos	ir	
Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	lo	
at	sto	vas	t.	An	ta	nas	Sau	lai	tis,	
SJ,	ir	ta	ry	bos	pir	mi	nin	kas	dr.	
Min	dau	gas	Vy	gan	tas.	Sto	vi	
Mi	cha	el	 Dev	lin	 II,	 John	
Nor	kus,	 dr.	 Jo	nas	Dau	gir
das,	kon	sul	tan	tas	dr.	Da	vid	
Hel	lkamp,	 t.	 J.	Leo	Klein,	
SJ,	 ir	di	rek	to	rius	T.	Kul	bis.	
Nuo	trau	ko	je	 nė	ra	 ta	ry	bos	
na	rių:	Ofe	li	jos	Barš	kė	ty	tės
Vai	nius,	dr.	Gai	lės	Čer	niaus
kai	tės,	Ti	mot	hy	Fre	e	mano	ir	
Či	ka	gos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	lo	
t.	Ed	wardo	Schmidto,	SJ.
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Bendradarbiai

mo	kyk	lų	stei	gi	mo	ir	iš	lai	ky	mo	pa	tir	tį,	tad	
ži	no	jo,	ko	kie	sun	ku	mai	lau	kia	ir	kiek	lė	šų	
tai	pa	rei	ka	laus.	Lie	tu	vos	ir	JAV	pro	vin	ci
jo	lams	 su	ta	rus,	 pra	dė	tos	 lan	ky	ti	 gau	siau	
lie	tu	vių	 gy	ve	na	mos	vie	to	vės,	 aiš	ki	na	ma	
apie	jė	zui	tų	sie	kį	tin	ka	mai	ug	dy	ti	jau	ni	mą	
iš	si	lais	vi	nu	sio	je	Lie	tu	vo	je,	jė	zui	tų	gim	na
zi	jų	reik	mes	bei	rū	pes	čius.	

Ne leng va pra džia 
	 1997	m.	 ame	ri	kie	tis	 ad	vo	ka	tas	 Pa
trickas	He	adas,	 tei	sę	 stu	di	ja	vęs	 jė	zui	tų	
Džordžtauno	 uni	ver	si	te	te,	 su	ti	ko	 bū	ti	
pro	jek	to	 ta	ry	bos	 pir	mi	nin	ku.	 Jo	 ap	si
spren	di	mą	nu	lė	mė	su	si	ža	vė	ji	mas	Lie	tu	vos	
sie	kiu	bū	ti	lais	vai	ir	jos	pa	si	rink	tas	ke	lias	
į	 de	mo	kra	tiją.	Tais	 pa	čiais	me	tais	 įvy	ko	
pir	ma	sis	 lė	šų	 tel	ki	mo	 ta	ry	bos,	 ku	rią	 su
da	rė	 ame	ri	kie	čiai	 ir	Ame	ri	kos	 lie	tu	viai,	
su	si	rin	ki	mas.	Ja	me	da	ly	va	vęs	tuo	me	ti	nis	
Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	las	t.	An	ta	nas	
Sau	lai	tis	nu	brė	žė	pa	grin	di	nes	pro	jek	to	gai
res.	Vil	niaus	ir	Kau	no	jėzuitų	gim	na	zi	joms	
at	sto	va	vo	direktoriai	t.	An	ta	nas	Gra	žu	lis	ir	
t.	Gin	ta	ras	Vit	kus.
	 Pra	džio	je	 pro	jek	to	 laimėji	mai	 bu	vo	
la	bai	kuk	lūs	ir	vil	tis	ga	lė	jo	grei	tai	už	ges	ti.	
Ta	čiau	di	džiau	si	en	tu	zias	tai	mąs	tė	po	zi	ty
viai.	Daž	nai	pri	si	min	da	mi	po	sa	kį	„kas	ver
tin	ga,	ne	leng	vai	pa	sie	kia	ma“,	jie	at	kak	liai	
dir	bo	 to	liau.	 Pa	ma	žu	 ge	ra	da	rių	 at	si	ra	do	
dau	giau,	tarp	jų	–	ne	ma	žai	bu	vu	sių	jė	zui	tų	
mo	kyk	lų	Lie	tu	vo	je	ir	JAV	ug	dy	ti	nių,	daug	
nuo	šir	džių	 ka	ta	li	kų	 ir	 Lie	tu	vos	 at	ei	ti	mi	
su	si	rū	pi	nu	sių	žmo	nių,	svar	biau	siu	da	ly	ku	
lai	kan	čių	bū	ti	ny	bę	nau	ja	jai	lie	tu	vių	kar	tai	
su	teik	ti	ge	rą	iš	si	la	vi	ni	mą.	Di	de	lį	po	stū	mį	
čia	pa	da	rė	dos	ni	dr.	Vy	tau	to	Vy	gan	to	šei
mos	au	ka,	skirta	jo	at	mi	ni	mui.	Šios	šeimos	
pa	vyz	džiu	pase	kė	ki	ti.

Ge ra da riai, rė mė jai 
ir tal ki nin kai

	 1998	m.	pro	jek	tui	vyk	dy	ti	pa	sam	dy	ti	
dar	du	dar	buo	to	jai	ir	nu	tar	ta	pra	dė	ti	di	de

lę	pi	ni	gų	rin	ki	mo	kam	pa	ni	ją,	mat	bū	ti	nai	
rei	kė	jo	 pa	spar	tin	ti	mo	kyk	lų	 sta	ty	bos	 ir	
re	mon	to	 dar	bus.	Dar	bų	 ne	trū	ko,	 jų	 ne
trūks	ta	 ir	 da	bar.	Lie	tu	vių	 su	si	bū	ri	muo	se	
JAV,	Ka	na	do	je,	Aust	ra	li	jo	je,	per	 ta	ry	bos	
na	rių	 as	me	ni	nius	 su	si	ti	ki	mus	 ir	 drau	gų	
bū	ry	je	 bu	vo	dis	ku	tuo	ja	ma	 apie	 pro	jek	to	
svar	bą,	ro	do	ma	vaiz	da	juos	tė	apie	gim	na
zi	jų	veik	lą	ir	jų	reikš	mę	at	ei	čiai.	Pro	jek	tas	
su	si	lau	kė	di	de	lio	at	gar	sio,	bu	vo	su	rink	ta	
ne	tik	lė	šų,	mo	ky	mo	reik	me	nų,	pa	ra	mos	
ne	tur	tin	giems	mo	ki	niams,	kny	gų,	svar	biau
sia	–	dau	gy	bė	žmo	nių	su	ži	no	jo	apie	jė	zui	tų	
veik	lą	Lie	tu	vo	je	 ir	 ta	po	 jų	 drau	gais	 bei	
rė	mė	jais.	Ne	mi	niu	mū	sų	ge	ra	da	rių	var	dų,	
nes	jie	au	ko	ja	ty	liai,	veng	da	mi	vie	šu	mo	ir	
tuš	ty	bės	ke	lia	mo	bruz	de	sio,	iš	vi	sos	šir	dies	
steng	da	mie	si	pa	dė	ti	ki	tiems.	Tačiau	gali	me	
už	tik	rin	ti,	kad	jų	au	kos	ke	liau	ja	tie	siai	ir	
tik	tam,	kam	yra	skir	tos.	Taip	šie	kuk	lūs	
žmo	nės,	dos	niai	da	ly	da	mi	sa	vo	mei	lę	ar	ti
mui,	kaip	mo	kė	Jė	zus,	kei	čia	pa	sau	lį,	da	ro	
jį	gra	žes	nį	ir	švie	ses	nį.
	 Esa	me	nu	ste	bin	ti	ge	ra	da	rių	ir	sa	va	no	rių	
pa	dė	jė	jų	ener	gi	ja	bei	kan	try	be.	Jie	įvai	raus	
am	žiaus,	 la	bai	skir	tin	gi,	gy	ve	nan	tys	Los	
An	dže	le,	Oma	ho	je,	Bos	to	ne,	Va	šing	to	ne,	
Kliv	len	de,	Det	roi	te,	Siet	le,	Flo	ri	do	je,	Ka
na	do	je,	net	Aust	ra	li	jo	je…	Bet	juos	vie	ni	ja	

Ta	ry	bos	pir	mi	nin	kas	dr.	M.	Vy	gan	tas	ir	
t.	A.	Sau	lai	tis
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ben	dras	po	žiū	ris,	gra	žes	nės	Lie	tu	vos	at	ei
ties	vil	tis	ir	dėl	to	jie	nie	ka	da	ne	nu	lei	džia	
ran	kų.	Džiau	gian	tis	 jų	 ge	ru	mu	 kar	tais	
vi	sus	no	ri	si	tie	siog	ap	ka	bin	ti!
	 Nu	tin	ka	ir	keis	tų	is	to	ri	jų.	Vie	nas	žmo
gus	pa	au	ko	jo	ne	ma	žą	 su	mą	pi	ni	gų	 ir	už	
tai	pa	pra	šė	suor	ga	ni	zuo	ti	 jam	as	me	niš	ką	
su	si	ti	ki	mą	 su	 po	pie	žiu	mi.	 Šir	dis	 at	lė	go	
pa	ma	čius	šyp	se	ną:	su	pra	tau,	kad	jis	tie	siog	
pa	juo	ka	vo,	tad	pa	ta	riau	su	Šven	tuo	ju	Tė	vu	
su	si	siek	ti	mal	do	mis.	

	 Mū	sų	 ge	ra	da	riai	 pro	jek	tui	 do	va	no	ja	
sa	vo	sun	kiai	už	dirb	tus	pi	ni	gus	ir	ne	kil	no	ja
mąjį	tur	tą,	ne	pa	mirš	ta	gim	na	zi	jų	pa	mi	nė	ti	
tes	ta	mentuose	ar	pa	ža	da	kas	me	ti	nes	iš	mo
kas	 (an	nui	ty).	Au	ko	ja	 ir	 rū	pes	čių	naš	tos	
pri	slėg	ti	žmo	nės,	ir	tie,	ku	rių	gy	ve	ni	mas	
nie	ka	da	ne	le	pi	no.	Ga	vome	kuk	lią	au	ką	ir	
laiš	ke	lį:	„Esu	ne	tur	tin	ga	pen	si	nin	kė,	naš	lė.	
At	si	pra	šau,	bet	di	des	nės	au	kos	ne	tu	riu.	Tad	
pri	im	ki	te	 bent	 šią	 bei	ma	no	nuo	šir	džias	
mal	das,	kad	jė	zui	tams	ir	jau	ni	mui	Lie	tu
vo	je	sek	tų	si“.	Bran	gi	name	šiuos	žmo	nes,	
nes	jie	sa	vo	pa	vyz	džiu	ir	ki	tiems	su	tei	kia	
jė	gų	siek	ti	tiks	lo.	

Bendradarbiai

	 Ki	ti	au	ko	ja	sa	vo	 lais	va	lai	kį,	su	ge	bė	ji
mus	at	lik	ti	vie	ną	ar	ki	tą	dar	bą,	ren	gia	va
ka	rus	ir	sa	vo	stip	riu	įsi	ti	ki	ni	mu,	kad	jė	zui	tų	
sie	kiai	yra	tik	rai	pras	min	gi,	pa	trau	kia	bū	rius	
nau	jų	 ben	dra	min	čių.	 Švie	saus	 at	mi	ni	mo	
ad	vo	ka	tas	Pa	trickas	He	adas	įtei	kė	pui	kią	
do	va	ną	–	ga	li	my	bę	vie	nam	Kau	no	jė	zui	tų	
gim	na	zi	jos	mo	ki	niui	ne	mo	ka	mai	stu	di	juo	ti	
Džordžtauno	uni	ver	si	te	te	ir	įgy	ti	ba	ka	lau	ro	
laips	nį.	De	ja,	 jis	pats,	pro	jek	tui	va	do	va
vęs	še	še	rius	me	tus,	2003	m.	mi	rė.	Šie	met	
nau	jo	jo	ta	ry	bos	pir	mi	nin	ko	dr.	Mindau	go	
Vy	gan	to	 ini	cia	ty	va	 ren	gia	mas	 šei	mos	 ir	
drau	gų	va	ka	ras	pri	si	min	ti	pras	min	gą	P.	Hea
do	gy	ve	ni	mą	ir	jo	nu	veik	tus	dar	bus.	
	 Pro	jek	to	ta	ry	ba	ir	sa	va	no	riai	pa	gal	bi
nin	kai	 dir	ba	 be	 jo	kio	 at	ly	gio,	 ska	ti	na	mi	
vien	ge	rų	no	rų	ir	ryž	to	pa	dė	ti	įgy	ven	din	ti	
di	de	lius	 sie	kius.	Dr.	M.	Vy	gan	tas	 nuo
šir	džiai	at	lie	ka	sa	vo	įsi	pa	rei	go	ji	mus,	nes	
ma	to	pro	jek	to	at	ei	tį	–	tik	rai	aukš	to	ly	gio	
jė	zui	tų	gim	na	zi	jas	Lie	tu	vo	je.

 
 

	 Nuo	šir	džiai	 dė	ko	da	mi	 vi	siems	 rė	mė
jams	už	ge	rus	dar	bus	pri	me	na	me	ad	re	są	
tiems,	ku	rie	no	rė	tų	prie	jų	pri	si	dė	ti:

Bal tic Je suit Ad van ce ment Pro ject, 
12690 Ar cher Ave, Le mont, IL 60439 USA. 

Če kius pra šo me ra šy ti:
Je suit Fat hers – Bal tic Pro ject

Tarybos	posėdyje:	kon	sul	tan	tas	dr.	D.	Hellkamp,	ta
ry	bos	na	rė	O.	Barš	kė	ty	tėVai	nius	ir	Kau	no	jėzuitų	
gim	na	zi	jos	di	rek	to	rius	t.	G.	Vit	kus,	SJ

Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	di	rek	to	rius	br.	Virgilijus	
Sau	lius,	SJ,	su	mo	ki	niais	kompiuterių	klasė
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Þmogus kely

	 Sau	sio	mė	ne	sį	 su	ka	ko	 35	me	tai,	 kai	
pra	dė	jau	dės	ty	to	jo	dar	bą	San	Pau	lo	(Bra	zi
li	ja)	jė	zui	tų	fi	lo	so	fi	jos	fa	kul	te	te.	Iš	tų	lai	kų	
įsi	mi	nė	du	da	ly	kai:	13	li	tų	at	ly	gis	už	vie	ną	
pa	skai	tą	anuo	met	bu	vo	di	des	nis	nei	sek	ma
die	ni	nė	Šv.	Ka	zi	mie	ro	 lie	tu	vių	 pa	ra	pi	jos	
rin	klia	va,	 o	 tarp	 stu	den	tų	 sė	dė	da	vo	 kiek	
vy	res	nis	as	muo	–	ka	ri	nės	dik	ta	tū	ros	sla	pu	kas	
–	ir	klau	sy	da	vo	si,	ką	dės	ty	to	jas	kal	bės	apie	
kraš	to	vys	ty	mą	si,	vi	suo	me	nės	san	klo	dą,	so
cia	li	nį	tei	sin	gu	mą,	moks	lo	ir	stu	di	jų	pa	dė	tį.
	 Nuo	1999	m.	ten	ka	–	da	bar	jau	ne	mo
ka	mai	–	po	du	se	mest	rus	per	me	tus	dės	ty	ti	
Vil	niaus	 uni	ver	si	te	te	 („Krikš	čio	niš	ka	sis	
dva	sin	gu	mas	ir	šiuo	lai	ki	nė	kul	tū	ra“,	„Baž
ny	čia	post	mo	derniame	pa	sau	ly	je“,	„Krikš
čio	niš	kas	 so	cia	li	nis	mo	ky	mas“).	Taip	pat	
po	vie	ną	se	mest	rą	dės	tau	Lie	tu	vos	mu	zi	kos	
aka	de	mi	jo	je	(„Krikš	čio	niš	kas	dva	sin	gu	mas	
ir	mu	zi	ko	kar	je	ra“)	 ir	Vil	niaus	dai	lės	aka
de	mi	jo	je	 („Krikš	čio	niš	kas	dva	sin	gu	mas	 ir	
dai	li	nin	ko	kar	je	ra“).	Bu	vo	ir	ke	le	tas	trum	pų	
kur	sų	Vil	niaus	pe	da	go	gi	nia	me	uni	ver	si	te	te,	
vie	ną	se	mest	rą	skai	čiau	pa	skai	tas	Ge	di	mi
no	tech	ni	kos	uni	ver	si	te	te	ir	Vil	niaus	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	jo	je.	O	nuo	la	ti	nis	lek	to	riaus	dar	bas	
–	My	ko	lo	Ro	me	rio	uni	ver	si	te	to	So	cia	li	nio	

T. An ta nas Sau lai tis, SJ

dar	bo	ka	ted	ro	je	 („So	cia	li	nio	dar	bo	eti	ka“,	
„Sa	va	no	riš	kas	so	cia	li	nis	dar	bas“,	„Re	li	gi	nių	
ins	ti	tu	ci	jų	 so	cia	li	nė	 veik	la“).	 2004–2005	
m.	ru	dens	se	mest	rą	šiuos	kur	sus	lan	kė	apie	
700	stu	den	tų	–	la	bai	gai	la,	bet	vi	sų	var	dų	ir	
pa	var	džių	 įsi	dė	mė	ti	 ne	įma	no	ma.	Šios	ka
ted	ros	dės	ty	to	jų	ra	te	lis	la	bai	gra	žiai	su	ta	ria,	
tad	mie	la	į	dar	bą	vyk	ti,	įspū	džiais	pa	si	da	ly	ti,	
pa	si	tar	ti.
	 O	dėl	ko	ten	ka	ko	vo	ti?	Kad	ir	ko	kį	da
ly	ką	dės	ty	tum	–	pa	grin	di	nė	ko	va	vyks	ta	ne	
dėl	ži	nių,	ku	rių	ga	li	ma	pa	si	sem	ti	iš	kny	gų	ar	
ras	ti	in	ter	ne	te,	o	už	stu	den	tų	pa	žiū	ras.	Čia	
pri	va	lau	pa	sa	ky	ti,	kad	ir	die	ni	nio,	ir	ne	aki
vaiz	di	nio	 sky	riaus	 stu	den	tai	yra	ma	lo	nūs,	
jaut	rūs	 ir	ga	būs,	 tik	 la	bai	no	rė	tų	si,	kad	 jų	
šir	dy	se	žė	ruo	jan	ti	ug	ne	lė	gau	tų	švie	žio	oro	
gū	sį	ar	ba	ant	jos	bū	tų	už	mes	ta	sau	sų	mal	kų.	
Kar	tais	tai	da	rau	pa	ža	dė	da	mas	vi	sus	no	rin
čius	su	tuok	ti	ar	jų	vai	kus	pa	krikš	ty	ti	su	nuo
lai	da	ir	be	PVM,	nes	dės	ty	to	jas	vi	sų	pir	ma	
pri	va	lo	su	kur	ti	to	kią	nuo	tai	ką,	kad	stu	den	tai	
per	se	mi	na	rus	ne	bi	jo	tų	kel	ti	klau	si	mų	ar	pa
teik	ti	jų	raš	tu	ir	su	ge	bė	tų	lais	vai	iš	sa	ky	ti	sa	vo	
nuo	mo	nę.	Ta	čiau	kiek	te	ko	ko	vo	ti,	kol	kas	
nors	pra	bil	da	vo	pir	mas!	VU	ke	lis	se	mest	rus	
at	si	neš	da	vau	sal	dai	nių:	pir	ma	sis	pa	si	sa	kęs	

Ma no 
KO VOS 
UŽ 
sTU den TUs
ir pa ra ma 
mo ky to jams
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gau	na	du,	o	ki	ti	–	tik	po	vie	ną.	Ne	ma	žes	nė	
ko	va	vyks	ta	 ska	ti	nant	 stu	den	tus	prie	vi	sų	
su	kaup	tų	 duo	me	nų	 ir	 nuo	ra	šų	 iš	 in	ter	ne
to	pri	dė	ti	sa	vo	 įžval	gą,	nuo	mo	nę,	po	žiū	rį.	
Ver	ti	nant	raš	to	dar	bus	šim	tus	kar	tų	yra	te	kę	
pri	ra	šy	ti:	„O	ko	kia	Jū	sų	nuo	mo	nė?!“	
	 Ma	ža	me	bū	re	ly	je	ben	drau	ti	leng	viau,	o	
di	des	nė	je	gru	pė	je	jau	nes	ni	stu	den	tai,	ypač	
to	kie	 dro	vūs	kaip	 aš,	 ne	drįs	ta	 pa	si	sa	ky	ti.	
Ku	ni	giš	kai	ap	si	ren	gu	sio	klaus	ti	iš	vis	ne	drą
su,	–	kol	stu	den	tas	įsi	ti	ki	na,	kad	pa	si	sa	ky	ti	
ga	li	ma	lais	vai,	pri	rei	kia	ne	ma	žai	lai	ko.	Vie
ną	at	vi	riau	sių	ir	gra	žiau	sių	pa	si	sa	ky	mų	te	ko	
iš	girs	ti	VU:	„Vis	dėl	to	ma	nau,	kad	 tei	sios	
yra	re	li	gi	jos,	iš	pa	žįs	tan	čios	dau	giau	nei	vie	ną	
Die	vą,	nes	ne	įma	no	ma,	kad	vie	nas	Die	vas	
iš	klau	sy	tų	vi	sų	žmo	nių	mal	das“...
	 An	tra	ko	va	vyks	ta	dėl	to,	kad	stu	den	tai	
pra	dė	tų	skris	ti	sa	vo	spar	nais.	Ypač	tai	ma	to	si	
per	 įskai	tas,	 ku	rias	 iš	lai	ko	99,9%	stu	den
tų.	Ta	čiau	ir	ne	aki	vaiz	di	nin	kai,	 ir	die	ni	nio	
sky	riaus	stu	den	tai	ne	ju	čia	žvilg	čio	ja	į	kai	rę,	
de	ši	nę	ar	ba	per	pe	tį	sten	gia	si	pa	ma	ty	ti,	ką	
ra	šo	kai	my	nai.	Taip	da	ro	net	kai	ne	ra	šo	mas	
pa	žy	mys	–	pa	tys	su	si	skai	čiuos,	kiek	taš	kų	
su	rin	ko.	Kaip	šiuo	at	ve	ju	ne	pri	si	mi	nus	stu	di
jų	už	sie	ny	je,	kur	už	nu	si	ra	ši	nė	ji	mą	pra	ran	da
ma	ne	tik	sti	pen	di	ja,	bet	ir	vie	ta	uni	ver	si	te	te.	
„Skris	ti	sa	vo	spar	nais“	–	tai	ir	raš	to	dar	bus	
ra	šy	ti	sau	kuo	ar	ti	mes	nė	mis	te	mo	mis,	apie	
tai,	kas	tik	rai	įdo	mu	ir	nau	din	ga,	o	ne	kas	
„pri	va	lo	ma“.	Skau	du,	kai	ke	tu	ri	 stu	den	tai	
įtei	kia	ly	giai	to	kį	pat	kū	ri	nį	ar	ba	net	ne	per
skai	tę	 „sa	vo“	 ra	ši	nio	 su	se	ga	du	 it	 vie	nas	
vie	no	dus	 teks	tus	 lyg	vien	ti	są	 raš	to	dar	bą.	
Tie	siog	ne	pa	to	gu	klaus	ti:	„Ar	Jūs	šį	dar	bą	
pa	ra	šė	te?“	Ne	ži	nau,	ko	dėl	esa	ma	paukš	čių,	
ku	rie	ne	no	ri	sa	vais	spar	nais	kil	ti,	sa	vo	jė	gų	
iš	ban	dy	ti.	Nors	pa	si	tai	ko	ir	nuo	sta	bių,	įžval
gių	bei	taik	lių	dar	bų!
	 Tre	čia	ko	va	–	dėl	dės	to	mų	da	ly	kų,	ku
riuos	VU,	LMA	ir	VDA	siū	lo	ma	pa	si	rink	ti	
lais	vai,	–	kad,	kaip	yra	vi	sa	me	pa	sau	ly	je,	bent	
ma	žy	tė	stu	den	ti	jos	da	le	lė	ga	lė	tų	su	si	pa	žin	ti	su	
krikš	čio	niš	ko	mis	ver	ty	bėms	ir	nuo	sta	to	mis.	
Ži	no	ma,	ne	bū	ti	nai	tuos	da	ly	kus	tu	ri	dės	ty	ti	
Sau	lai	tis,	–	yra	la	biau	iš	si	la	vi	nu	sių	ir	jau	nes

nių.	O	aš	pats	la	bai	daug	iš	moks	tu,	su	ži	nau	
(taip	pat	ir	nau	jų	kny	gų,	me	džia	gos	gau	nu)	
iš	 sa	vo	 se	sers	Ma	ri	jos	Stan	kusSau	lai	tės,	
uni	ver	si	te	tų	dės	ty	to	jos	bei	gim	na	zi	jos	mo
ky	to	jos	ir	auk	lė	to	jos	JAV	Ry	tuo	se,	kur	mes	
au	go	me.	Ati	džiai	skai	tau	jė	zui	tų	so	cia	li	nių	
cen	trų	lei	di	nius,	in	for	muo	jan	čius	apie	nau	jas	
Drau	gi	jos	pa	stan	gas	so	cia	li	nė	je	sri	ty	je.
	 Stu	den	tams	kar	tu	su	Auš	ra	Ka	ra	liū	te	pa
ren	gė	me	pro	gra	mą	ir	tris	va	do	vė	lius	(iš	lei	do	
Ma	ri	jo	nų	tal	ki	nin	kų	cen	tras	Kau	ne).	Da	bar	
reng	ti	nau	ją	me	džia	gą	ir	ves	ti	už	si	ė	mi	mus	
man	pa	de	da	Šv.	Šei	mos	kon	gre	ga	ci	jos	se
suo	Li	na	Bri	liū	tė.	La	biau	siai	mums	 rū	pi,	
kad	stu	den	tai	ga	lė	tų	su	si	da	ry	ti	šiuo	lai	kiš	ką	
po	žiū	rį	į	krikš	čio	ny	bę,	Ka	ta	li	kų	Baž	ny	čią,	
ti	kė	ji	mą	 ir	so	cia	li	nį	 tei	sin	gu	mą,	kad	prak
tiš	kai	 ir	 pa	pras	tai,	 be	di	de	lio	 re	li	gi	jo	ty	ros	
fi	lo	so	fa	vi	mo	ar	mal	din	go	daug	žo	džia	vi	mo,	
įgy	tų	 kiek	vie	nam	 iš	si	la	vi	nu	siam	 žmo	gui	
bū	ti	nų	ži	nių	apie	sa	vą	jį	bei	ki	tus	ti	kė	ji	mus	
ir	kad	šios	ži	nios	at	ver	tų	lan	gą	į	to	li	mes	nę	
sa	viug	dą,	la	vi	ni	mą	si.	
	 Ket	vir	to	ji	ko	va	–	il	ga	lai	kė.	Kai	tiek	glo	ba	
li	za	ci	jos	ap	im	ta	me	pa	sau	ly	je,	tiek	pas	mus,	
Lie	tu	vo	je,	ne	vie	nas	žmo	gus	pa	si	jun	ta	esąs	
be	jė	gis,	stu	den	tai	dar	tu	ri	jau	nat	viš	ko	ryž	to	
ti	kė	ti,	kad	pa	sau	lis	ga	li	tap	ti	ge	res	nis	mū	sų	
pa	čių	pa	stan	gų	dė	ka.	At	lik	da	mi	 so	cia	li	nio	
dar	bo	 prak	ti	ką	 pa	tai	sos	 įstai	go	se,	 glo	bos	
na	muo	se,	 sa	vi	val	dy	bė	se	 ir	ki	tur,	 jie	ma	to,	
kaip	žmo	gaus	 tei	sės	 įgy	ven	di	na	mos	prak
tiš	kai.	Ta	čiau	 jei	gu	pa	dė	tį	 keis	ti	 bandytų	
vie	nas	stu	den	tas,	jį	grei	tai	„su	val	gy	tų“,	o	jei	
pen	ki	–	vie	nas	ki	tą	pa	rem	da	mi	tik	rai	ga	lė	tų	
šį	tą	pa	da	ry	ti.	Stu	den	tams	daž	nai	pa	sa	ko	ju	
apie	„kon	kę“	–	prieš	II	pa	sau	li	nį	ka	rą	Kau	ne	
ar	klio	trau	kia	mą	tram	va	jų,	–	ku	rį	stu	den	tai	
ap	ver	tė	 rei	ka	lau	da	mi,	 kad	Lie	tu	va	 tap	tų	
mo	der	niš	ka.	Ar	ba	pri	si	me	nu	pen	kis	stu	den
tus	 jė	zui	tus,	 ne	pa	ten	kin	tus	 sa	vai	ti	niu	 JAV	
ir	Ka	na	dos	 jė	zui	tų	žur	na	lu,	pe	rė	mu	sius	 jo	
re	da	ga	vi	mą	ir	pa	ver	tu	sius	šį	žur	na	lą	skai	to
miau	siu	ka	ta	li	kiš	ku	lei	di	niu	li	gi	šian	dien.	
	 At	ei	tį	kur	ti	ga	li	tik	žmo	nės,	su	ge	ban	tys	
į	su	si	da	riu	sią	si	tu	a	ci	ją	žvelg	ti,	ją	tir	ti	ir	ver
tin	ti	kri	tiš	kai,	ne	pa	si	duo	dan	tys	ap	kal	boms,	
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sen	sa	cin	giems	 pra	ne	ši	mams,	 pa	rei	gū	nų	
pro	pa	gan	dai	ir	dū	mų	pū	ti	mui,	o	ban	dan	tys	
ieš	ko	ti	 iš	ei	ties	 ben	dram	vi	sų	 la	bui.	Apie	
ben	drą	gė	rį	tu	rė	tų	mąs	ty	ti	ir	ne	aki	vaiz	di	nių	
sky	rių	stu	den	tų	darb	da	viai,	ne	ma	žai	ku	rių	
ne	iš	lei	džia	 stu	den	tų	 į	 pa	skai	tas	 ar	 įskai	tų	
lai	ky	ti,	–	o	 juk	ga	lė	tų	pa	dė	ti	 ir	už	moks	lą	
su	si	mo	kė	ti!	Uni	ver	si	te	tui	siū	liau	net	įsteig	ti	
įmonių,	kurios	ska	ti	na	sa	vo	dar	buo	to	jus	to
liau	mo	ky	tis,	kaip	yra	vi	sa	me	nor	ma	lia	me	
pa	sau	ly	je,	gar	bės	len	tą.	
	 Tad	vi	sos	šios	ko	vos	dėl	to,	kad	stu	den	tai,	
ke	liau	da	mi	į	at	ei	tį,	jaus	tų	si	tvir	tes	ni...
	 Per	žvelg	da	mas	 vi	są	 il	gą	 ir	 su	dė	tin	gą	
gy	ve	ni	mą	ma	tau,	 kad	 vie	na	mie	liau	sių	
veik	lų	man	bu	vo	skau	tų	ir	skau	čių	va	do	vų	
ug	dy	mas.	Šį	dar	bą	pra	dė	jau	vos	 su	lau	kęs	
aš	tuo	nio	li	kos,	ir	per	nai	dar	da	ly	va	vau	„Gin
ta	ro	–	Ąžuo	lo“	va	do	vų	ug	dy	mo	sto	vyk	lo	je	
JAV.	Pa	na	šų	dar	bą	at	lie	ku	ir	Lie	tu	vo	je,	pra
di	nių	 ir	 vi	du	ri	nių	mo	kyk	lų	bei	 gim	na	zi	jų	
mo	ky	to	jams	pa	siū	ly	da	mas	me	džia	gos	įvai
riems	už	si	ė	mi	mams.	Tam	tiks	lui	Ma	ri	jo	nų	
tal	ki	nin	kų	cen	tras	 iš	lei	do	dvi	 sie	lo	va	di	nių	
žai	di	mų	ir	pra	ty	bų	rin	ki	nio	„Ki	to	link“	da
lis,	ren	gia	me	tre	čią.	Kar	tais	pa	reng	tą	nau	ją	
me	džia	gą	tie	siog	iš	siun	ti	nė	ju	pa	žįs	ta	miems	
mo	ky	to	jams	ir	ka	te	che	ti	kos	cen	trams.
	 Anks	čiau	 į	 tal	ką	 kvies	da	vo	si	 ti	ky	bos	
mo	ky	to	jai,	 da	bar	 į	 įvai	rius	 su	si	ti	ki	mus	
mies	tų	ir	ra	jo	nų	švie	ti	mo	cen	truo	se,	ku	rie	
trun	ka	nuo	4	va	lan	dų	iki	dvie	jų	die	nų,	daž
niau	pra	šo	at	vyk	ti	ki	tų	da	ly	kų	mo	ky	to	jai.	
Pernai	vis	kvies	da	vo	kal	bė	ti	apie	to	le	ran	ci	ją	
–	tai	vie	nas	ak	tu	a	liau	sių	klau	si	mų,	ky	lan	čių	
ir	mo	kyk	lų	ben	druo	me	nėms,	ir	vi	sai	mū	sų	
vi	suo	me	nei.	To	kie	po	kal	biai	–	ne	me	to	di	nė	
me	džia	ga	pa	mo	koms,	jie	dau	giau	skir	ti	sa
viug	dai.	Te	ko	kal	bė	tis	su	mo	ky	to	jais	Skuo
de,	Tel	šiuo	se,	Ši	la	lė	je,	Pa	kruo	jy	je,	Šal	či	nin
kuo	se,	Ky	bar	tuo	se,	No	riū	nuo	se,	Mo	lė	tuo	se,	
su	mo	ki	niais	–	Mo	sė	dy	je,	ke	lio	se	Vil	niaus	
mo	kyk	lo	se	(įskai	tant	spe	cia	liuosius	glo	bos	
na	mus),	Ve	liu	čio	ny	se,	Nau	jo	jo	je	Vil	nio	je,	
To	lie	juo	se,	Bu	ko	ny	se,	su	stu	den	tais	–	Ute
nos	 ko	le	gi	jo	je,	 su	 ku	ni	gais	 –	Šiau	liuo	se.	
Be	 to,	 da	ly	va	vau	mo	ky	to	jų	 se	mi	na	ruo	se	

Šiau	liuo	se,	Pa	ne	vė	žy	je,	Rad	vi	liš	ky	je,	Kau
ne.	O	kur	dar	re	ko	lek	ci	jos	ir	su	si	ti	ki	mai	su	
mo	ki	niais,	 skau	tais,	 skau	tais	aka	de	mi	kais,	
at	ei	ti	nin	kais,	va	lan	čiu	kais!
	 La	bai	mie	la	ben	drau	ti	su	kai	mų	ir	ma	žų	
vie	to	vių	gy	ven	to	jais	bei	mo	kyk	lų	ben	druo
me	nė	mis.	Jau	di	na	va	lan	dė	lės,	pra	leis	tos	su	
ne	įga	liais	vai	kais,	jau	ni	mu	ir	su	au	gu	siaisiais,	
nes	nuo	jau	nu	mės	sa	va	no	riš	kai	dir	bau	ak	lų	jų	
ir	kur	čių	jų	dar	že	liuo	se	bei	mo	kyk	lo	se,	pa
tai	sos	na	muo	se,	li	go	ni	nė	se	ir	prie	glau	do	se.
	 Pa	dė	da	mas	jau	ni	mo	va	do	vams,	ku	ni	gams	
ar	mo	ky	to	jams,	iš	tie	sų	tal	ki	nu	tiems,	ku	rie	
ug	do	jau	ną	ją	kar	tą.	Mo	ky	to	jus	daž	nai	rei	kia	
ir	 iš	klau	sy	ti,	pa	guos	ti,	pa	drą	sin	ti	 ar	 tie	siog	
pa	rū	pin	ti	me	to	di	nės	me	džia	gos,	ku	rios	tarp	
dar	bo,	 šei	mos	 ir	ki	tų	 įsi	pa	rei	go	ji	mų	pa	tys	
ne	vi	sa	da	ran	da	ar	spė	ja	pa	reng	ti.	La	biau	siai	
ma	ne	džiu	gi	na	mo	ky	to	jos	ir	mo	ky	to	jai	ži	ban
čio	mis	aki	mis,	mėgs	tan	tys	ir	ver	ti	nan	tys	sa	vo	
mo	ki	nius,	są	mo	jin	gai	ben	drau	jan	tys	ir	mie	lai	
ben	dra	dar	biau	jan	tys	su	ki	tais.	Liū	di	na	vil	tį	
pra	ra	dę	 se	nų	jų	 lai	kų	„krie	nai“,	 stab	dan	tys	
tuos,	ku	rie	ku	ria	ir	ieš	ko	nau	jo	vių.	O	la	biau
siai	pra	links	mi	na	 į	sa	vo	mo	ki	nius	pa	na	šūs	
mo	ky	to	jai:	 per	už	si	ė	mi	mus	 jie	 ly	giai	 taip	
pat	ple	pa	vie	ni	 su	ki	tais,	už	mirš	ta	už	suk	ti	
ga	ruo	jan	čių	kli	jų	 in	de	lį	ar	už	kimš	ti	džiūs
tan	tį	tu	ši	nu	ką,	su	mai	šo	žir	kles	su	ra	šik	liais,	
vai	ko	si	mo	bi	lių	jų	te	le	fo	nų	šau	ki	nius,	į	kla	sę	
su	griū	va	ir	iš	jos	ver	žia	si	kaip	iš	7to	marš
ru	to	tro	lei	bu	so	Vil	niu	je...
	 Prie	sa	vo	aka	de	mi	nės	tar	nys	tės	dar	pri
skir	čiau	ir	tai,	kad	nuo	2004	m.	ru	dens	ta	pau	
Klai	pė	do	je	vei	kian	čios	Lie	tu	vos	krikš	čio	niš
kos	ko	le	gi	jos	di	rek	to	rių	ta	ry	bos	na	riu.	Ža	vi	
me	no	ni	tų	 uo	lu	mas	ug	dant	 krikš	čio	niš	kas	
ver	ty	bes,	su	ge	bė	ji	mą	ben	drau	ti	ir	tar	pi	nin	kau
ti,	ska	ti	nant	siek	ti	tie	sa	ir	tei	sin	gu	mu	grįs	to	
žmo	nių,	luo	mų,	ben	dri	jų,	tau	tų	ben	dra	bū	vio.
	 Šiaip	esu	na	mi	sė	da,	tu	piu	sa	vo	kam	ba	rė
ly	je	tarp	kny	gų	ir	raš	tų,	žiū	riu	pro	lan	gą	ir	tik	
lau	kiu,	kad	kas	nors	pa	skam	bin	tų,	at	siųs	tų	
elek	tro	ni	nį	laiš	ką	ar	ap	lan	ky	tų.	Kol	gy	ve	nu	
že	mė	je,	no	ri	si	bū	ti	nau	din	gam,	nes	iš	si	kraus
čius	ana	pus	ga	li	ne	be	bū	ti	tiek	lai	ko	po	svie	tą	
laks	ty	ti.	
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	 Vos	man	pra	dė	jus	nuo	sek	liau	do	mė	tis	
jė	zui	tų	veik	la,	apie	ku	rią	ver	tė	tų	pa	pa	sa	ko	ti	
„Laiš	kuo	se	 bi	čiu	liams“,	 ko	ne	 vi	si	Kau	ne	
il	giau	ar	 trum	piau	dir	bę	 tė	vai	 jė	zui	tai	 siū	lė	
pa	ra	šy	ti	apie	ge	rą	de	šimt	me	tį	Šv.	Pran	ciš	kaus	
Ksa	ve	ro	baž	ny	čio	je	tre	čia	die	niais	per	Mi	šias	
gie	do	ti	su	si	ren	kan	tį	vai	kų	cho	re	lį,	va	do	vau	ja
mą	ypač	jam	at	si	da	vu	sios	mo	ky	to	jos	Ma	ri	jos	
Stat	ke	vi	čie	nės.	Vie	ną	žie	mos	tre	čia	die	nį	su
si	ruo	šu	si	į	Kau	ną,	maž	daug	tiek	ir	te	ži	no	jau.	
Na,	 dar	 pasakojo,	 kad	 cho	re	ly	je	 esa	ma	 ir	
li	go	tų	vai	kų,	kad	mo	ky	to	ja,	švel	niai	va	di	na
ma	tie	siog	Ma	ri	ja,	pri	iman	ti	vi	sus	no	rin	čius	
ir	vi	sais	su	ge	ban	ti	pa	si	rū	pin	ti.	
	 Tą	dien	 prieš	Mi	šias	 apie	 ne	to	li	 al	to
riaus	 kan	kliuo	jan	čią	 va	do	vę	 be	si	ren	kan	ti	
vai	kų	gru	pe	lė	ypa	tin	gos	nuo	sta	bos	ne	kė	lė.	
Keis	to	ka	 bu	vo	 ne	bent	 tai,	 kad	 kai	 ku	rie	
at	ėjo	ge	ro	kai	vė	luo	da	mi,	–	bet	juk	taip	vi
sur	pa	si	tai	ko.	La	biau	 su	tri	kau	 iš	gir	du	si	ne	
itin	dar	nų	jau	nų	bal	se	lių	skam	bė	ji	mą,	–	vis	

Jū ra tė Gra by tė

Tre	čia	die	nio	cho	re	lis	
Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	

baž	ny	čio	je
dėl	to	 va	žia	vau	 su	si	tik	ti	 su	 cho	ru!..	Tik	tai	
po	 ge	ros	 va	lan	dė	lės,	 kai	 su	 cho	ris	tais,	 jų	
va	do	ve	ir	jai	nuo	šir	džiai	tal	ki	nan	čia	bi	čiu	le	
Jo	lan	ta	Li	dei	kie	ne	su	gar	mė	jo	me	pa	si	kal	bė	ti	
į	ma	žą	kam	ba	rė	lį	ša	lia	al	to	riaus,	ne	vie	ne	ri	
me	tai,	kuriuos	pra	leidau	„Ti	kė	ji	mo	ir	švie
sos“	ben	druo	me	nė	je,	man	pa	dė	jo	 su		vok	ti,	
kad	dau	gu	ma	choristų	ne	šiaip	triukš	min	gi	
pašne	kovai,	–	pasirodo,	jie	mo	ko	si	„Šal	ti	nio“	
pa	grin	di	nė	je	mo	kyk	lo	je,	kur	la	vi	na	mi	spe	cia
lių	po	rei	kių	tu	rin	tys	vai	kai.	Šio	je	mo	kyk	lo	je	
bei	ša	li	mais	įsi	kū	ru	sia	me	„Gi	ri	nu	ko“	vai	kų	
dar	že	ly	je	dir	ba	ir	mo	ky	to	ja	Ma	ri	ja	Stat	ke	vi
čie	nė.	Tad	pir	muo	sius	sa	vo	cho	ris	tus	gie	do	ti	
ji	pa	ska	ti	no	bū	tent	vai	kų	dar	že	ly	je.	Pra	si	dė
jus	At	gi	mi	mui,	vis	kas	vy	kę	 tar	si	 sa	vai	me.	
Įsi	gi	jo	se	nas	kan	kles,	ku	rias	mo	kyk	lo	je	jau	
ke	ti	no	 su	pjaus	ty	ti.	Tuo	met	 pas	 ją	 pra	dė	jo	
lan	ky	tis	kan	kliuo	ti	no	rė	ju	si	iš	mok	ti	Jo	lan	ta	
–	vė	liau,	kol	dar	ne	tu	rė	jo	sa	vų	ma	žy	lių,		ji	
nuo	šir	džiai	pa	dė	jo	Ma	ri	jai	glo	bo	ti	į	baž	ny

Eilinį	trečiadienį	Šv.	Pranciškaus	Ksavero	bažnyčioje.	Pirmoje	eilėje	(iš	kairės)	sėdi	Daina,	Danas	ir	mokytoja	
Marija.	T.	V.	Šimkūno	nuotr.
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čią	su	si	ren	kan	čius	vai	kus.	Ši	apie	jo	kį	cho	rą	
ne	gal	vo	ju	si,	tie	siog	vai	kus	no	rė	jo	pa	mo	ky	ti	
re	li	gi	nių	gies	mių,	nes	dar	že	ly	je	bu	vo	pra
dė	tos	 švęs	ti	Ka	lė	dos,	Ve	ly	kos.	Vė	liau	 su	
gru	pe	le	dar	že	li	nu	kų	pa	si	siū	lė	gie	do	ti	Vy	tau	to	
baž	ny	čio	je.	Kle	bo	nas	iš	kar	to	su	ti	kęs,	nors	ir	
ne	bu	vo	gir	dė	jęs,	kaip	ma	žie	ji	gie	da.	Po	pir
mo	jo	„pa	si	ro	dy	mo“	kvie	tęs	at	ei	ti,	ka	da	tik	
šie	pa	no	rė	sią,	ta	čiau	šioje	baž	ny	čio	je	cho	rų	
ne	trū	ko.	Tad	vie	ną	tre	čia	die	nį	už	su	kę	į	Šv.	
Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	baž	ny	čią	ir	ten	su	ti	kę	
kaž	ku	rį	iš	tė	vų	Gu	dai	čių	–	Ma	ri	ja	sa	ko,	kad	
ta	da	bro	lių	dvy	nių	dar	ne	ga	lė	da	vu	si	at	skir	ti.	
Po	Mi	šių	jis	pa	siū	lęs	vai	kams	at	ei	ti	gie	do	ti	
kiek	vie	ną	tre	čia	die	nį.	Taip	jie	čia	ir	už	si	li
kę	–	ge	gu	žės	mė	ne	sį	 sueina	13	me	tų,	 kai	
tre	čia	die	niais	gie	da	va	ka	ro	Mi	šio	se.	Cho	re
lis	su	si	ren	ka	ir	per	va	sa	ros	atos	to	gas,	ir	kai	
lau	ke	spi	gi	na	šal	tis,	tuo	nu	ste	bin	da	mas	net	
čia	dir	ban	čius	ku	ni	gus.	
	 Nuo	lat	 į	Mi	šias	 at	ei	na	 nuo	 10	 iki	 25	
vai	kų,	ta	čiau	kiek	jų	iš	vi	so	cho	re	–	sun	ku	
pa	sa	ky	ti.	Vie	ni	nu	sto	ja	 lan	ky	ti,	 po	ke	le	rių	
me	tų,	žiū	rėk,	vėl	su	grįž	ta.	Dvy	lik	to	kė	Dai	na	
ir	me	tais	jau	nes	nis	jos	bro	lis	Da	nas	–	pir	mie	ji	
gies	mi	nin	kai	dar	že	li	nu	kai	–	cho	ro	ne	ap	lei
džia	iki	šiol.	Dai	na	sa	ko,	kad	nors	cho	ris	tų	
balsai	ir	nėra	labai	tvir	ti	ir	skam	būs,	už	tat	vi	si	
tik	rai	gie	da	iš	šir	dies.	Ir	sek	ma	die	niais	ji	su	
bro	liu	lan	ko	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	baž	ny
čią,	esan	čią	to	lo	kai	nuo	na	mų.	Ta	čiau,	pa	sak	
jų,	pa	tin	ka	čia	su	si	ren	kan	tys	žmo	nės,	baž	ny
čią	 ap	tar	nau	jan	tys	ku	ni	gai	–	 ir	 pa	moks	lus	
įdo	mius	sa	ko,	ir	po	Mišių	la	bai	nuo	šir	džiai	
ben	drau	ja.	Da	bar	Dai	na,	Da	nas,	Ug	nė,	Vai
da	ir	ki	ti	bu	vę	dar	že	lio	auk	lė	ti	niai	–	di	džiau	si	
va	do	vės	pa	gal	bi	nin	kai.	
	 O	dar	že	li	nu	kų	cho	re	yra	 iki	šiol	–	 jau
niau	sia	jai	gies	mi	nin	kei	bu	vę	vos	 tre	ji.	Tad	
vy	res	nie	ji	nuo	lat	tu	ri	kuo	rū	pin	tis.	Be	vai	kų	
iš	 „Šal	ti	nio“	 pa	grin	di	nės	mo	kyk	los	 cho	rą	
lan	ko	ir	gau	sios	Si	gi	tos	Džiau	gie	nės	glo	bo	ti
nių	šei	my	nos	na	riai.	Ne	vie	no	cho	re	gie	dan	čio	
vai	ko	gy	ve	ni	me	bū	ta	tik	rai	skau	džių	ir	su	nkių	
iš	gy	ve	ni	mų,	anks	čiau	kai	ku	riems	net	gi	buvo	
sudarytos	sąlygos	nak	vo	ti	mo	kyk	lo	je.	Šiuos	
vai	kus	Ma	ri	ja	ypač	kvie	tu	si	į	cho	rą,	–	kad	

Iš po kal bio su cho ris tais: dviem Gin
ta rė mis, Sau liu mi, Ka ro li na, Sol vei ga 
ir Au re li ja.

– Kaip jū sų cho ras taip il gai iš si lai kė?
– Čia links ma, ge ra, daug šyp se nų. Su si
ren ka me kar tu pa bū ti ir po Mi šių.
– Bū na, kad mo ky to ja ir su pyks ta, kai per 
Mi šias ima me juok tis. 
– Mū sų mo ky to ja la bai ge ra ir links ma, 
la bai rū pes tin ga, my li mus, daž nai sal dai
niais pa vai ši na, bet kar tais mes ją kraus
tom iš pro to, kai pra de da me iš dy kau ti.
– Jū ra tė la bai mo ka mai vy tis ir vi sus pra
juo ki na. Ir Eri ka la bai juo kin ga.
– Kar tą pas mus į mo kyk lą per šven tę 
bu vo at ėjęs Da nas, la bai gra žias gies mes 
gie do jo ir gro jo gi ta ra. 
– Per re pe ti ci jas mes ir pa tys mėgs tam jo 
gi ta ra pa gro ti. (Vi si kva to ja.)
– O mo kyk lo je mo ky to ja mus mo ko gro ti 
kan klė mis. 
– Ji tu ri ma mą, ku ri la bai ser ga, tai už ją 
nuo lat mel džia mės.
– Kiek jū sų iš vi so yra cho re?
– Pil na...
– Kaip ma no te, ar dar il gai jū sų cho re lis 
gy vuos?
– Tol, kol mus čia lai kys ku ni gai.
– Ir kol jė gos ap leis.
– Kie no jė gos – mo ky to jos ar jū sų?
– Jei gu mo ky to jos ne bū tų, ka žin ar cho
re lis iš lik tų...

T.
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bent	vie	ną	va	ka	rą	jie	ga	lė	tų	pa	keis	ti	kas	die	nę	
ap	lin	ką.
	 Ka	dan	gi	„Šal	ti	nio“	mo	kyk	la	da	liai	vai	kų	
prak	tiš	kai	at	sto	ja	na	mus,	Ve	ly	kas	ir	Ka	lė	das	
vi	si	kar	tu	su	mo	ky	to	jais,	kaip	vie	na	šei	ma,	
šven	čia	prie	ben	dro	sta	lo.	Į	šias	šven	tes	pa	si
kvie	čia	ir	ku	ni	gų.	Kaž	kaip	sa	vai	me	su	si	drau
ga	vo	su	tė	vais	jė	zui	tais.	Mo	kyk	lą	daž	niau	siai	
ap	lan	ko	t.	Gin	ta	ras	Vit	kus,	ne	kar	tą,	kol	dar	
dir	bo	Kau	ne,	čia	sve	čia	vo	si	 ir	 su	cho	ris	tais	
lai	ko	 pa	ben	drau	ti	 at	ras	da	vo	 t.	 Lion	gi	nas	
Vir	ba	las.	Da	bar	di	džiau	sias	cho	re	lio	bi	čiu
lis	–	baž	ny	čios	pre	fek	tas	t.	Sta	sys	Ka	zė	nas,	
bet,	 anot	Ma	ri	jos,	 vi	si	 jė	zui	tai	ma	žuo	sius	
gies	mi	nin	kus	my	li	ir	glo	bo	ja.	Ne	vie	nam	gie
do	ti	at	ėju	siam	vai	kui	jie	pa	dė	ję	pa	si	reng	ti	ir	
pir	mie	siems	sak	ra	men	tams.	Cho	re	lio	is	to	ri	ją	
pri	me	nan	čia	me	al	bu	me	–	daug	Krikš	to,	Pir
mo	sios	Ko	mu	ni	jos	šven	tės	Šv.	Pran	ciš	kaus	
Ksa	ve	ro	baž	ny	čio	je	nuo	trau	kų.	
	 „Šal	ti	nio“	mo	kyk	la	 to	lo	kai	nuo	cen	tro,	
Tai	kos	pros	pekte.	Su	ži	no	ję,	kad	vai	kai	iš	taip	
to	li	 va	ži	nė	ja,	 pra	džio	je	 tė	vai	 jė	zui	tai	 la	bai	
ste	bė	jo	si.	Nors	mo	kyk	la	pri	klau	so	Šv.	An	ta
no	pa	ra	pi	jai,	ta	čiau	su	sisie	ki	mas	su	baž	ny	čia	
la	bai	ne	pa	to	gus.	Į	cen	tre	esan	čią	Šv.	Pran	ciš
kaus	Ksa	ve	ro	baž	ny	čią	at	vyk	ti	pa	pras	čiau.	
Ki	ti	vai	kai	gy	ve	na	įvai	riuo	se	mies	to	ra	jo	nuo	se,	
pvz.,	Kris	ti	na	va	ži	nė	da	vo	net	iš	Gar	lia	vos.
	 Cho	re	lis	pa	pras	tai	re	pe	tuo	ja	tik	tai	prieš	
Mi	šias,	 anks	čiau	vai	kai	ne	spė	ja	 su	si	rink	ti,	
nes	daž	nam	bū	na	7–8	pa	mo	kos.	Mo	kyk	lo	je	
Ma	ri	ja	va	do	vau	ja	 fol	klo	ri	niam	an	sam	bliu
kui,	an	sam	blie	čiai	gie	da	ir	baž	ny	čio	je.	Tad	
su	jais	nau	jų	gies	mių	pa	si	mo	ko	po	pamokų.
	 Ma	ri	ja	iš	anks	to	nie	ko	ne	pla	na	vo,	vis	kas	
at	si	ra	do	tar	si	sa	vai	me,	da	bar	be	lie	ka	tai	pri
im	ti	–	ir	vai	kus,	ir	daž	no	jų	pro	ble	miš	ką	gy
ve	ni	mą.	Dėl	to	ji	sa	ko	nie	ka	da	ne	ži	nan	ti,	kiek	
vai	kų	vie	ną	ar	ki	tą	 tre	čia	die	nį	at	eis	gie	do	ti.	
Iš	pra	džių	per	Mi	šias	jie	ir	dūk	da	vę	ge	ro	kai.	
Mo	ky	to	ja	bi	jo	ju	si,	kad	ku	ris	iš	ku	ni	gų	lieps	
jiems	dau	giau	čia	ne	be	si	lan	ky	ti...	Ir	gie	da	jie	
ne	vi	sa	da	dar	niai,	ta	čiau	cho	re	lio	tiks	las	–	ne	
kaip	nors	ypa	tin	gai	gie	do	ti,	o	kad	vai	kai	ga	lė	tų	
iš	ban	dy	ti	sa	vo	su	ge	bė	ji	mus.	Svar	bu	ne	tai,	kad	
jie	pa	vė	la	vę	įsi	ter	pia	į	gies	mės	vi	du	rį,	o	kad	

ap	skri	tai	at	ei	na	čia,	į	baž	ny	čią,	ne	lik	da	mi	kur	
tar	pu	var	tė	se	trai	nio	tis.	Po	ke	le	rių	me	tų	ne	tik	
va	do	vė	pa	ste	bė	jo,	kad	cho	rą	lan	kan	tys	vai	kai	
la	bai	pa	si	kei	tė.	Net	jų	šei	mo	se	gy	ve	ni	mas	ėmė	
keis	tis	–	baž	ny	čią	kar	tu	lan	ky	ti	pra	dė	jo	ir	kai	
ku	rių	mer	gai	čių	ma	mos.	
	 Ma	ri	ja	ti	ki	na,	kad	tarp	jos	ir	cho	ris	tų	už
si	mez	gęs	la	bai	stip	rus	dva	si	nis	ry	šys.	Jai	ne
at	ro	do,	kad	vai	kams	ka	žin	ką	duo	dan	ti,	–	kur	
kas	dau	giau	iš		jų	gau	nan	ti	pa	ti.	Daug	mo	ko	si	
ir	iš	Jo	lan	tos,	da	bar	jau	įgi	ju	sios	ka	te	che	tės	
spe	cia	ly	bę,	nes	ji	tie	siog	jau	čian	ti,	kuo	vai	kai	
gy	ve	na.	„Kaip	svar	bu,	kad	žmo	gus	yra	ti	kin
tis!“	–	sa	ko	Ma	ri	ja	apie	Jo	lan	tą,	o	iš	tie	sų	ir	
apie	sa	ve.	Juk	tik	jos	pa	čios	ti	kė	ji	mas	ir	gy
ve	ni	mo	pa	vyz	dys	įžie	bė	ti	kė	ji	mo	ug	ne	lę	ne	
vie	no	vai	ko	šir	dy	je,	sustiprino	jo	nuo	šir	džias	
pa	stan	gas	ne	pa	si	duo	ti	gy	ve	ni	mo	ne	gan	doms.	
Tik	jos	pa	čios	ne	sa	va	nau	diš	kas	at	si	da	vi	mas	
vai	kams	 ska	ti	na	 ir	kas	va	sa	rą	 su	reng	ti	 jau	
tra	di	ci	ne	ta	pu	sią	iš	vy	ką	į	Alks	nė	nus,	kur	jie	
ne	tik	at	si	gai	vi	na	mal	di	nin	kų	gau	siai	lan	ko
mo	šal	ti	nio	van	de	niu,	bet	ir	šven	čia	Mi	šias,	
po	jų	links	mai	kur	ant	pie	ve	lės	vai	ši	na	si,	o	
grįž	da	mi	į	Kau	ną	trau	ki	niu	taip	sma	giai	gie
da,	kad	vi	si	ben	dra	ke	lei	viai	tei	rau	ja	si,	iš	kur	
čia	to	kia	džiu	gi	kom	pa	ni	ja	at	si	ra	du	si...

 

	 Baig	da	ma	drįs	tu	pa	sva	jo	ti,	kad	šv.	Ig	na
cas	Lo	jo	la,	ku	riam	taip	rū	pė	jo	iš	gel	bė	ti	kiek
vie	ną	sie	lą,	pro	ko	kį	leng	vą	va	sa	ros	de	be	sė	lį	
be	si	žval	gy	da	mas	ir	tą	links	mą	bū	re	lį	į	Kau	ną	
grįž	tant	iš	vy	dęs,	džiau	gia	si,	kad	jo	įkur	to	sios	
Drau	gi	jos	prie	globs	ty	je	 iš	 tiesų	vyks	ta	 tai,	
kam	jis	ir	tel	kė	sa	vo	bro	lius.	O	jie	šian	dien	
tam	drą	si	na	sa	vuo	sius	Bi	čiu	lius.	
	 Apie	tai	ir	šis	ra	ši	nys...
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An TA nAs MA sio nis, sJ

 

	 2005	m.	 va	sa	rio	 1	 d.,	 ei	da	mas	de	vy	nias	de	šimt	 šeš
tuo	sius	me	tus,	Kau	no	jė	zui	tų	na	muo	se	mi	rė	br.	An	ta	nas	
Ma	sio	nis.
	 Ve	lio	nis	gi	mė	1909	m.	sau	sio	22	d.	Sei	ri	jų	pa	ra	pi	jo	je,	
Aly	taus	r.	Bai	gė	tris	Sei	ri	jų	pra	džios	mo	kyk	los	sky	rius.	
To	liau	mo	ky	tis	 ne	be	ga	lė	jo,	 nes	 te	ko	 ga	ny	ti	 ban	dą	 pas	
ūki	nin	kus.	
	 Pa	mal	džio	je	Ma	sio	nių	 šei	mo	je	An	ta	nas	 bu	vo	 jau
niau	sias	 iš	 pen	kių	 vai	kų.	Tap	ti	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	 na	riu	
pir	miau	sia	ban	dė	jo	vy	res	ny	sis	bro	lis,	taip	pat	ir	gim	to	sios	
pa	ra	pi	jos	var	go	ni	nin	ko	sū	nus	ku	rį	lai	ką	bu	vo	iš	vy	kęs	pas	
jė	zui	tus,	ta	čiau	abu	du	ne	tru	kus	vie	nuo	ly	ną	pa	li	ko.	
	 An	ta	nas	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	įsto	jo	1930	m.	ba	lan	džio	3	
d.	Nau	jo	ky	ną	bai	gė	Pa	gry	žu	vy	je.	Ten	gy	ve	no	ir	to	liau,	
dir	bo	ūkio	dar	bus,	 tal	ki	no	vir	tu	vė	je,	bu	vo	du	ri	nin	kas.	
Ga	lu	ti	nius	 įža	dus	 da	vė	 1940	m.	 rug	pjū	čio	 15	 d.,	 per	
Žo	li	nę.
	 1948	m.	rug	pjū	čio	1	d.	so	vie	ti	nei	val	džiai	lik	vi	da	vus	
Pa	gry	žu	vio	 vie	nuo	ly	ną,	 br.	An	ta	nas	 pa	ra	pi	jo	se	 dir	bo	
zak	ris	ti	jo	nu,	il	giau	siai	–	dau	giau	nei	pen	kias	de	šimt	me	tų	
–	pra	lei	do	Erž	vil	ke.	Su	sil	pnė	jus	svei	ka	tai,	šio	dar	bo	te	ko	
at	si	sa	ky	ti.	1999	m.	va	sa	rio	3	d.	per	si	kraus	tė	į	Kau	no	jė
zui	tų	na	mus,	kur	įsikūrę	ir	ki	ti	bro	liai,	su	ku	riais	ka	dai	se	
kar	tu	gy	ve	no	ir	dar	ba	vo	si	Pa	gry	žu	vy	je.	
	 Nors	br.	An	ta	no	akių	švie	sa	bu	vo	nu	sil	pu	si,	jis	sun	kiai	
vaikš	čio	jo,	tačiau	kas	dien	sten	gė	si	da	ly	vau	ti	šv.	Mi	šio	se	
bei	kar	tu	su	ki	tais	na	mų	gy	ven	to	jais	mels	tis	kop	ly	čio	je	
ar	ba	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	baž	ny	čio	je.	
	 Gilios	se	nat	vės	su	lau	kęs	bro	lis	bu	vo	ra	maus,	švel	naus	
bū	do,	 la	bai	 kan	trus,	 nie	ko	ne	už	gau	da	vo,	 vi	siems	 jau	tė	
dė	kin	gu	mą.	Ypač	jį	reiš	kė	ses.	Ma	ry	tei	ir	p.	Ri	mu	tei,	ku
rios	jį	rū	pes	tin	gai	ir	pa	si	au	ko	jan	čiai	slau	gė,	kol	Vieš	pats	
pa	si	kvie	tė	pas	sa	ve	am	ži	na	jam	po	il	siui.
	 Va	sa	rio	3	d.	vykusiose	lai	do	tu	vių	Mi	šio	se	Šv.	Pran
ciš	kaus	Ksa	ve	ro	 baž	ny	čio	je	 kar	tu	 su	 6	 tė	vais	 jė	zui	tais	
da	ly	va	vo	ir	du	bu	vę	Erž	vil	ko	pa	ra	pi	jos	kle	bo	nai:	mons.	
Pet	ras	Mei	lus	ir	kun.	Juo	zas	Če	pė	nas.	
	 Br.	An	ta	nas	Ma	sio	nis	 pa	lai	do	tas	Kau	ne,	Pet	ra	šiū	nų	
ka	pi	nė	se,	ša	lia	ki	tų	tė	vų	ir	bro	lių	jė	zui	tų.

T. Le o nar das Jag mi nas, SJ
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Nauji leidiniai

	 Įspū	din	go	for	ma	to	lei	di	ny	je	„Kau no jė zui tų gim
na zi ja. 1649–2004“	 vi	sa	pu	siš	kai	 at	spin	dė	ti	 vie	nos	
se	niau	sių	Lie	tu	vos	mo	kyk	lų	–	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na
zi	jos	–	gy	va	vi	mo	ir	veik	los	as	pek	tai.	Šio	je	kny	go	je	
į	vie	ną	vie	tą	su	telk	ti	ir	is	to	ri	ne	chro	no	lo	gi	ne	tvar	ka	
pa	teik	ti	jė	zui	tų	dva	si	nėspe	da	go	gi	nės	sis	te	mos	palikti	
pėd	sa	kai	Lie	tu	vo	je.	Pub	li	ka	ci	jų	įvai	ru	mu	pa	grįs	ta	lei
di	nio	san	da	ra	–	čia	gau	su	dva	si	nin	kų	įžval	gų,	moks
li	nin	kų	ko	men	ta	rų,	bu	vu	sių	 ir	da	bar	ti	nių	pe	da	go	gų	
bei	gim	na	zi	jos	auk	lė	ti	nių	pri	si	mi	ni	mų	 ir	 liu	di	ji	mų	
–	 at	sklei	džia	 jė	zui	tų	 dva	sin	gu	mo	 šak	ni	ji	mą	si	 Lie
tu	vo	je,	 jo	 veiks	min	gu	mą	 ir	 ak	tu	a	lu	mą.	 „Lei	di	nio	
pub	li	cis	ti	nė	mo	zai	ka	 aki	vaiz	džiai	 liu	di	ja	 –	 evan
ge	li	ne	švie	sa	nu	tvieks	ta	jė	zui	tų	pe	da	go	gi	nė	sis	te	ma,	
ne	pai	sant	ob	jek	ty	vių	is	to	ri	jos	są	ly	gų,	lai	ko	pa	si	kei	ti	mų,	
yra	gy	va	ir	nuo	lat	at	si	nau	ji	nan	ti,	–	kny	gos	įžan	go	je	ra	šo	
gim	na	zi	jos	di	rek	to	rius	t.	Gin	ta	ras	Vit	kus,	SJ.	–	To	dėl,	
ve	da	mi	svar	biau	sios	krikš	čio	niš	ko	sios	do	ry	bės	–	duo	ti	
ir	da	ly	tis,	šį	lei	di	nį	de	di	kuo	ja	me	Lie	tu	vos	mo	ky	to	jams	
kaip	ben	dro	ti	kė	ji	mo,	dva	si	nio	ir	pe	da	go	gi	nio	so	li	da

    „Je zuīti 20. ga dsimtā“	–	tai	da	lies	įvai
rio	mis	kal	bo	mis	 iš	leis	to	Jė	zaus	Drau	gi	jos	
metinio	 albumo	 „Jė	zui	tai	XX	 am	žiu	je“	
straips	nių,	pa	sa	ko	jan	čių	apie	įvai	rius	jė	zui	tų	
veik	los	as	pek	tus	vi	sa	me	pa	sau	ly	je,	ver	ti	mas	
į	lat	vių	kal	bą,	pa	pil	dy	tas	Jė	zaus	Drau	gi	jos	
Lat	vi	jo	je	veik	los	apy	brai	ža,	ku	rią	pa	ren	gė	
Lie	tu	vos	 ir	 Lat	vi	jos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	jos	
scho	las	ti	kas	Kārlis	 Frei	bergs,	 SJ.	Lietu
viškai	pir	mo	ji	šios	apy	brai	žos	da	lis	spaus
di	na	ma	šiame	žurnalo	numeryje,	p.	14–18.

	 „Ne	ži	nia,	kaip	ir	ko	dėl	ku	ris	nors	Šven	to	jo	Raš	to	sa	ki	nys	ar	
skai	to	mos	kny	gos	min	tis	ima	ir	su	skam	ba	vi	sai	ki	taip.	„Skam	be
siui“	ne	si	liau	jant,	ei	ni	pir	myn	ir	vis	at	ran	di	ką	nors	la	bai	nau	ja,	
ne	gir	dė	ta,	ne	ma	ty	ta...	Šiuo	Die	vo	pa	ži	ni	mo	džiaugs	mu	bei	dva	si
nė	mis	pa	tir	ti	mis	trauk	te	trau	kia	ap	do	va	no	ti	ki	tus	žmo	nes“,	–	sa	vo	
kny	gos	„Žo džiai“ pra	tar	mė	je pa	sa	ko	ja	T. Al gir das Pa lio kas, SJ.  
	 Kny	gą,	 kurią	 išleido	 leidykla	 „Caritas“,	 dau	giau	sia	 su	da	ro	
straips	niai,	spaus	din	ti	JAV	lie	tu	vių	 jė	zui	tų	 leis	ta	me	re	li	gi	nės	 ir	
tau	ti	nės	kul	tū	ros	žur	na	le	„Laiš	kai	 lietuviams“,	ku	ria	me	pra	ei	to	
de	šimt	me	čio	 pra	džio	je	 pra	dė	jo	 ben	dra	dar	biau	ti	 t.	A.	Pa	lio	kas,	
jė	zui	tų	 pro	vin	ci	jos	 vy	res	ny	bės	 pa	siųs	tas	 tal	kin	ti	 JAV	 lie	tu	vių	
sie	lo	va	dos	dar	be.
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	 Šven	ta	jam	Tė	vui	 Jo	nui	Pau	liui	 II	 iš	ke	lia	vus	
Am	ži	ny	bėn,	Jė	zaus	Drau	gi	jos	ge	ne	ro	las	t.	Pe	te	ris	
Han	sas	Kol	ven	ba	chas	vi	siems	Drau	gi	jos	na	riams	
pa	siun	tė	laiš	ką,	ku	ria	me	pri	si	mi	nė	sa	vo	pas	ku	ti	nį	
ap	si	lan	ky	mą	 pas	Šven	tą	jį	Tė	vą	 pra	ėju	sių	me	tų	
pa	bai	go	je,	 kai	 po	pie	žius,	 kaip	 ir	 kas	met,	 as	me
niš	kai	 per	da	vė	 ge	ne	ro	lui	Mal	dos	 apaš	ta	la	vi	mo 
in	ten	ci	jas	2005	me	tams.	Dė	ko	da	mas	Drau	gi	jai	už	
šią	tar	nys	tę	dau	giau	kaip	50	mi	li	jo	nų	ti	kin	čių	jų,	
Jo	nas	Pau	lius	II	iš	reiš	kė	sa	vo	ža	vė	ji	mą	si	vie	nuo
li	ne	šei	ma,	ku	ri	kvies	da	ma	ti	kin	čiuo	sius	mels	tis	vi	sos	Baž	ny	čios	Ga	ny	to	jo	in	ten	ci	jo	mis	
at	lie	ka	ypač	svar	bią	apaš	ta	li	nę	mi	si	ją,	nes	ti	ki,	kad	kon	tem	plia	ty	vus	pa	šau	ki	mas	įma	no	mas	
ir	apaš	ta	li	nė	je	veik	lo	je.
	 Drau	gi	jos	ge	ne	ro	las	kiek	vie	ną	jos	na	rį	tra	di	ciš	kai	pa	kvie	tė	už	Šven	tą	jį	Tė	vą,	su	ku	riuo	
Jė	zaus	Drau	gi	ja	su	si	ju	si	ypa	tin	gais	tar	nys	tės	ir	mi	si	jos	sai	tais,	au	ko	ti	Eu	cha	ris	ti	ją	ir	mels	ti	
jam	am	ži	nos	ra	my	bės.

	 Pa	gal	Jė	zaus	Drau	gi	jos	ge	ne	ra	li	nės	ku	ri	jos	sek	re	to	ria	to	pa	teik	tą	sta	tis	ti	ką,	
2005	m.	sau	sio	1	d.	Drau	gi	jo	je	bu	vo	19	850	jė	zui	tų:	13	966	ku	ni	gai,	3	051	
scho	las	ti	kas	(stu	den	tas),	1	921	bro	lis	ir	909	nau	jo	kai.	Pa	ly	gin	ti	su	2004	m.,	
Drau	gi	jos	na	rių	su	ma	žė	jo	320.	Pra	ėju	siais	me	tais	į	Drau	gi	ją	įsto	jo	512,	414	
jė	zui	tų	mi	rė	ir	418	ją	pa	li	ko.	Š.	m.	pra	džio	je	vi	du	ti	nis	jė	zui	tų	am	žius	bu	vo	
53	me	tai:	ku	ni	gų	–	60	me	tų,	bro	lių	–	62	me	tai,	scho	las	ti	kų	–	25	me	tai.	Gau
siau	sia	ir	to	liau	lie	ka	4	003	jėzuitus	(20,2%	Drau	gi	jos	na	rių)		tu	rin	ti	Pie	tų	
Azi	jos	asis	ten	ci	ja.	JAV	asis	ten	ci	jo	je	yra	3	217	jė	zui	tų	(16,7%).	Cen	tri	nės	
Eu	ro	pos	asis	ten	ci	jo	je,	ku	riai	pri	klau	so	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ja,	
yra	tik	773	jė	zui	tai	(3,9%).	Vi	so	se	Eu	ro	pos	asis	ten	ci	jo	se	yra	6	639	jė	zui	tai	

	 Lap	kri	čio	mė	ne	sį	po	sė	džia	vo	iš	vi	sų	asis	ten	ci	jų	at	sto	vų	su	da	ry	ta	Jė
zaus	Drau	gi	jos	Bro	lių	ko	mi	si	ja.	Jos	svars	ty	mus	sa	vo	laiš	ke,	iš	pla	tin	ta	me	
gruo	džio	30	d.,	api	ben	dri	no	Drau	gi	jos	ge	ne	ro	las,	pa	žy	mė	da	mas,	kad	nau	jų	
bro	lių	jė	zui	tų	pa	šau	ki	mų	yra	ne	daug,	dėl	to	daž	nai	jie	mo	ko	si	kar	tu	su	
scho	las	ti	kais,	ta	čiau	bro	liams	svar	bu	tu	rė	ti	ir	sa	vo	ug	dy	mo	pro	gra	mą.	Bai
gus	nau	jo	ky	ną,	ją	tu	rė	tų	su	da	ry	ti	bent	tre	ji	stu	di	jų,	tarp	ku	rių	svar	bią	vie	tą	
už	im	tų	te	olo	gi	jos	ir	už	sie	nio	kal	bų	mo	ky	ma	sis,	me	tai.	Nors	vi	si	Jė	zaus	
Drau	gi	jos	na	riai	yra	to	pa	ties	pa	šau	ki	mo	da	li	nin	kai,	sa	vo	mi	si	ją	pa	sau	ly	je	
jie	at	lie	ka	už	si	im	da	mi	įvai	ria	veik	la,	ku	riai	rei	kia	tin	ka	mai	pa	si	reng	ti.

	 Š.	m.	sau	sio	mėn.	bu	vęs	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jos	
na	rys,	At	si	mai	ny	mo	vys	ku	pi	jos	No	vo	si	birs	ke	vys	ku	pas	Josephas	
Wert	has	Sankt	Pe	ter	bur	ge	vy	ku	sia	me	Vys	ku	pų	kon	fe	ren	ci	jos	po
sė	dy	je	 iš	rink	tas	Ru	si	jos	vys	ku	pų	kon	fe	ren	ci	jos	pir	mi	nin	ku.	Šias	
pa	rei	gas	jis	pe	rė	mė	iš	taip	pat	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją	bai	gu	sio	
ar	ki	vysk.	Ta	deu	šo	Kon	dru	sie	vi	čiaus.	(Po	kal	bis	su	vysk.	J.	Wert	hu	
–	ki	ta	me	žur	na	lo	nu	me	ry	je.)
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	 Cu	na	mio	iš	tik	to	se	Šri	Lan	kos,	In	do	ne	zi	jos	ir	In	di	jos	sri	ty	se	į	pa	gal	bą	nu	ken
tė	ju	siesiems	at	ėjo	jė	zui	tai	ir	JRS	(Je	suit	Re	fu	gee	Ser	vi	ce	–	Jė	zui	tų	tar	ny	ba	pa	bė
gė	liams):	daug	žmo	nių	pri	glau	dė	jė	zui	tų	re	ko	lek	ci	jų	na	mai,	mo	kyk	los,	ko	le	gi	jos,	
net	gi	baž	ny	čių	kie	muo	se	bu	vo	įkur	ti	lai	ki	ni	būs	tai	ne	te	ku	siems	na	mų.	Anot	vie	no	
in	do	jė	zui	to,	sa	vo	so	li	da	ru	mą	nu	ken	tė	ju	sie	siems	Baž	ny	čia	ro	do	bū	da	ma	kar	tu	su	
jais.	Vien	In	di	jo	je	JRS	dir	bo	pen	kias	de	šim	ty	je	nu	ken	tė	ju	sių	as	me	nų	sto	vyk	lų.	Vie
nas	svar	biau	sių	už	da	vi	nių	bu	vo	ste	bė	ti,	kad	vi	sa	gau	siai	tei	kia	ma	hu	ma	ni	ta	ri	nė	
pa	gal	ba	pa	siek	tų	tuos,	kam	ji	skir	ta.	Jė	zaus	Drau	gi	jos	Pie	tų	Azi	jos	pro	vin	ci	jos	
bei	Drau	gi	jos	ge	ne	ro	las	nu	ken	tė	ju	siesiems	iš	spe	cia	laus	fon	do		sky	rė	so	li	džią	fi
nan	si	nę	pa	ra	mą.	Prie	jos	pri	si	dė	jo	ir	ke	tu	rių	Lie	tu	vos	baž	ny	čių	–	Šv.	Ka	zi	mie	ro	ir	
Šv.	Jo	nų	Vil	niu	je,	Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	Kau	ne	ir	Šv.	Ig	na	co	Šiau	liuo	se,	ku	rio	se	
dar	buo	ja	si	jė	zui	tai,	–	ti	kin	tie	ji,	pa	au	ko	da	mi	net	5	tūkst.	JAV	do	le	rių!	

							Š.	m.	va	sa	rio	25–28	d.	Drus	ki	nin
kuo	se	vy	ko	tarp	tau	ti	nė	eku	me	ni	nė	Eu
ro	pos	dva	si	nių	pa	ly	dė	to	jų	kon	fe	ren	ci	ja,	
ku	rią	Gy	ve	ni	mo	 ir	 ti	kė	ji	mo	 ins	ti	tu	tas	
su	ren	gė	 drau	ge	 su	 Eu	ro	pos	 dva	si	nių	
pa	ly	dė	to	jų	 ju	dė	ji	mu,	 vie	ni	jan	čiu	 įvai
rių	 krikš	čio	niš	kų	 kon	fe	si	jų	 dva	si	nin
kus	 ir	 pa	sau	lie	čius.	Toks	 su	si	ti	ki	mas	
Lie	tu	vo	je	 vy	ko	pir	mą	kar	tą.	Dva	si	nio	
pa	ly	dė	ji	mo	 pa	tir	ti	mi	 čia	 da	li	jo	si	 tris
de	šimt	sep	ty	ni	skir	tin	gų	krikš	čio	niš	kų	
kon	fe	si	jų	at	sto	vai	iš	12	ša	lių	–	Ro	mos	
ka	ta	li	kai,	an	gli	ko	nai,	liu	te	ro	nai	ir	re	for
ma	tai.	Lie	tu	vai	at	sto	va	vę	tė	vai	jė	zui	tai,	

se	se	rys	vie	nuo	lės	ir	ke	le	tas	pa	sau	lie	čių	su	sa	vo	dva	si	nio	pa	ly	dė	ji	mo	pa	tir	ti	mi	su	pa	žin	di	no	
bei	lie	tu	viš	ką	dva	sin	gu	mą	sve	čiams	at	sklei	dė	per	Kris	tausRū	pin	to	jė	lio	įvaiz	dį,	ren	gi	nio	
da	ly	viams	pa	da	riu	sį	la	bai	stip	rų	įspū	dį.	Ki	tą	met	to	kį	su	si	ti	ki	mą	nu	tar	ta	su	reng	ti	Če	ki	jo	je.

	 Pra	ėju	sių	me	tų	lap	kri	čio	mėn.	Mon	te	vi	dė	jaus	Fa	ti	mos	Ma	ri	jos	pa	ra
pi	ja,	ku	rios	stei	gė	jai	bu	vo	lie	tu	viai	tė	vai	jė	zui	tai	Jo	nas	Gied	rys,	Vla	das	
Mi	ka	laus	kas	ir	Jo	nas	Bru	ži	kas,	minėjo	baž	ny	čios	pa	šven	ti	ni	mo	50	me	tų	
ju	bi	lie	jų.	Šiai	su	kak	čiai	skir	tuo	se	ren	gi	niuo	se	da	ly	va	vo	ir	bu	vęs	šios	pa	ra
pi	jos	kle	bo	nas	t.	Le	o	nas	Za	rem	ba.	T.	Le	o	no,	vie	nin	te	lio	išlikusio	lie	tu	vio	
ku	ni	go,	kuris	anuomet	čia	dirbo,	ap	si	lan	ky	mą	pla	čiai	ap	ra	šė	t.	J.	Gied	rio	
pra	dė	tos	ir	iki	šiol	lei	džia	mos	„Urug	va	jaus	lie	tu	vių	ži	nios“,	ku	rio	ms	Urug
va	jaus	pro	vin	ci	jos	scho	las	ti	kas	Al	va	ro	Pa	che	so	taip	iš	sa	kė	sa	vo	įspū	džius:	
„T.	Le	o	nas	mus	vi	sus	su	ža	vė	jo.	Pa	žin	tis	su	juo	mums,	jė	zui	tams	stu	den
tams,	bu	vo	gy	vas	pa	vyz	dys,	kaip	ga	li	ma	tiek	me	tų	bū	ti	vie	nuo	liu	ir	ne
pra	ras	ti	pir	mykš	čio	už	si	de	gi	mo,	sa	vo	pa	šau	ki	mo	džiaugs	mo	ir	apaš	ta	li	nio	
uo	lu	mo“.	Pla	čiau	apie	t.	L.	Za	rem	bos	gy	ve	ni	mą	ir	veik	lą	Pie	tų	Ame	ri	ko	je	
skai	ty	ki	te	p.	28–33.
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	 Jė	zui	tų	 ben	druo	me	nei	 pri	klau	so	 ir	
ta	me	pa	čia	me	mies	te	ar	apy	lin	kė	je	dėl	
dar	bo,	moks	lo	ar	ki	tų	prie	žas	čių	at	ski	rai	
gy	ve	nan	tys	Jė	zaus	Drau	gi	jos	na	riai.
	 –	Tė	vas	Ra	po	las	sa	ko,	kad	jam	šie	
na	mų	 su	si	ti	ki	mai	 to	kie	 svar	būs,	 jog	 į	
juos	at	ei	tų	per	ug	nį	ir	per	van	de	nį.
	 –	Ar	va	kar	bu	vo	at	ėjęs?
	 –	Ne.	Va	kar	smar	kiai	li	jo.

	 Kau	no	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jo	je	 vyks	ta	
ti	ky	bos	pa	mo	ka.
	 –	Ka	žin	ar	plauk	da	mas	sa	vo	lai	vu	
No	jus	žve	jo	jo?	–	svars	to	ka	pe	lio	nas.	
	 –	Ne	ma	nau,	–	at	sa	ko	vie	nas	gim	na
zis	tų.	–	Juk	jis	tu	rė	jo	tik	du	slie	kus.

	 Kai	me	ne	to	li	Ute	nos,	kur	gy	ve	na	vie	no	
jė	zui	to	 tė	vai,	mies	tie	tis	 jė	zui	tas	mė	gi	no	
pa	melž	ti	pie	vo	je	be	si	ga	nan	čią	šei	mi	nin	kų	
kar	vę.	Vos	 šiam	prie	 jos	pri	sė	dus,	kar	vė	
su	gal	vo	jo	pa	ė	jė	ti.	Pa	stvė	ręs	suo	liu	ką,	ant	
ku	rio	 sė	dė	jo,	 ją	pa	si	vi	jo	 ir	melžė	 toliau.	
Kar	vė	ir	vėl	pa	ju	dė	jo	į	prie	kį.
	 –	Kaip	se	ka	si?	–	tei	rau	ja	si	šei	mi	nin
kas.	
	 –	Maž	daug	trys	lit	rai	ki	lo	met	rui,	–	at

	 Per	Vė	li	nes	jė	zui	tai	 lan	ko	Draugijos	
nariams	skirtą	skly	pe	lį	Pet	ra	šiū	nų	ka	pi	nė
se.	Su	kal	bė	ję	ben	drą	mal	dą	už	mi	ru	siuo
sius,	 pri	si	mena	 čia	 pa	lai	do	tus	 jėzuitus.	
Stab	te	lė	ję	 prie	 vie	no	 ant	ka	pio,	 klau	so	si	
bi	čiu	lio	pa	sa	ko	ji	mo:
	 –	Čia	 il	si	si	 tik	ras	 jė	zui	tas	 –	 ra	mus,	
iš	si	moks	li	nęs,	 ryž	tin	gas,	 pa	mal	dus,	 uo
lus	 apaš	ta	las,	 su	ma	nus	 ad	mi	nist	ra	to	rius,	
ne	pa	pras	tai	ma	lo	nus,	links	mas	net	sun	kią	
va	lan	dą,	dva	sin	gas	 iki	 aša	rų,	 švel	nios	 ir	
kil	nios	dva	sios,	pa	slau	gus	net	įky	riau	siam,	

Už ra šė t. An ta nas Sau lai tis, SJ

	 Me	ti	nia	me	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	jos	 su	va	žia	vi	me	 su	si	ti	kę	
dvie	jų	ben	druo	me	nių	na	riai	kal	ba	si	apie	pra	ėju	sius	me	tus	
ir	pa	žįs	ta	mus	Jė	zaus	Drau	gi	jos	na	rius:
	 –	Mū	sų	na	mų	vy	res	ny	sis	–	tik	ras	an	ge	las,	–	pa	sa	ko	ja	
t.	Juo	zas.
	 –	La	bai	gra	žiai	pa	sa	kei,	Juo	zai.	O	mū	sų	na	mų	vy	res	ny	sis	
dar	gy	vas,	–	at	si	lie	pė	t.	Ma	tas.

at	lai	dus,	 dė	me	sin	gas	var	guo	liams,	 to	bu	las	
auk	lė	to	jas	 ir	mo	ky	to	jas,	 visados	 su	si	tvar
dęs,	ne	tu	rė	jęs	kenks	min	gų	įpro	čių,	gy	ve	nęs	
nuo	sta	biai	kuk	liai,	 tvar	kin	gas,	punk	tu	a	lus,	
ty	ros	šir	dies,	rū	pes	tin	gas,	są	ži	nin	gas	iki	kau
lų	čiul	pų,	iš	min	tin	gas	di	de	liuo	se	ir	ma	žuo	se	
da	ly	kuo	se...
	 Pa	si	tiks	li	nęs,	kas	už	ra	šy	ta	ant	ant	ka	pio,	
vie	nas	jė	zui	tas	šnabž	da	ki	tam:
	 –	Apie	 ką	 čia	 kal	ba?	Tik	riau	siai	 ka	pų	
tar	ny	ba	su	mai	šė	ant	ka	pius.
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