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T. Al do nAs Gu dAi Tis, sJ

	 Apie	vie	tą,	kur	gi	mė	me,	au	go	me,	pa	pras
tai	sa	ko	me:	čia	ma	no	na	mai.	Ta	čiau	iš	tė	vų	
na	mų	 ten	ka	 iš	ei	ti,	 nes	 ren	kamės	 pro	fe	si	ją,	
ku	riame	 šei	mą	 ar	ba	 at	si	lie	piame	 į	 ku	ni	go,	
vie	nuo	lio	(ės)	pa	šau	ki	mą.	Tuo	met,	kur	nors	
il	giau	ap	si	sto	ję,	imame	sa	ky	ti:	čia	ma	no	na
mai,	ei	nu	na	mo.	Kartais	ap	si	lan	kę	pas	drau
gus,	pas	ar	ti	mus	žmo	nes	ar	il	sė	da	miesi	gam
to	je	irgi	sa	kome:	jau	čiuo	si	kaip	na	muo	se.
	 Ta	čiau	tur	būt	vi	si	su	tik	si	me,	kad	po	sa
kį	 „jaus	tis	 kaip	 na	muo	se“	 ga	li	ma	 var	to	ti	
ir	dva	si	ne	pras	me	–	tuo	met,	kai	šis	po	jū	tis	
ne	pri	klau	so	nuo	vie	tos,	drau	gų	ar	am	žiaus,	
tuo	met,	 kai	 ga	li	 pa	sa	ky	ti,	 jog	 iš	ties	 „esi	
sa	vi	mi“.	Kai	jau	ti	pil	nat	vę,	ra	my	bę	ar	pa
guo	dą,	kad	ir	kokius	sun	ku	mus	bei	iš	ban
dy	mus	išgyventum.	Šv.	Te	re	sė	iš	Avi	los	šią	
bū	se	ną	 api	bū	din	tų:	 kai	 vien Die vo ga na.	
Dva	si	nė	li	te	ra	tū	ra	tai	va	di	na	tik	ro	ry	šio	su	

Die	vu	už	mez	gi	mu,	po	jū	čiu,	ku	rį	tik	vie	nas	
Die	vas	ga	li	do	va	no	ti.	Tai	bū	se	na,	ku	rios	ne
su	si	kur	si	vien	as	ke	ti	nė	mis	pa	stan	go	mis	ar	
ko	kio	mis	nors	dva	si	nė	mis	la	vy	bo	mis.
	 To	kios	min	tys	ma	ne	daž	nai	ap	lan	ky	da
vo	Ro	mo	je,	ypač	as	me	ni	nė	je	mal	do	je,	kai	
klaus	da	vau	sa	vęs,	kas	aš	esu,	ar	bū	da	mas	
jė	zui	tu	 iš	gy	ve	nu	 tik	rą	 žmo	giš	ką	 pil	nat	vę.	
Pa	gal	vo	da	vau,	kad	tur	būt	dau	ge	lis	žmo	nių,	
ypač	šiais	lai	kais,	pa	sau	lio	glo	ba	li	za	ci	jos	pa
veik	ti,	ieš	ko	sa	vo	tau	ti	nės,	re	li	gi	nės,	krikš	 
čio	niš	kos,	 žmo	giš	kos	 ta	pa	ty	bės	 ir	 tuo	met	
ne	 vie	nam	 tar	si	me	ta	mas	 iš	šū	kis:	 kas	 yra	
ma	no	na	mai,	kai	nuo	lat	esu	ke	ly	je?	Kur	aš	
ku	riu	sa	vo	na	mus,	ži	no	da	mas,	kad	po	ke	le
rių	ar	ke	lio	li	kos	me	tų	vėl	rei	kės	ju	dė	ti	ki	tur.	
Ka	da	aš	iš	tik	rų	jų	esu	sa	vi	mi?	Į	Ge	ne	ra	li	nę	
kon	gre	ga	ci	ją	 su	si	rin	ku	siems	 jė	zui	tams	 jų	 
ta	pa	ty	bė	taip	pat	bu	vo	la	bai	ak	tu	a	li.	Rei	kė

2008 m. sau sio 7 – ko vo 6 d. Ro mo je vy ko Jė
zaus Drau gi jos 35oji Ge ne ra li nė kon gre ga ci ja. 
Jo je bu vo iš rink tas nau ja sis jė zui tų ge ne ra li nis vy
res ny sis – 71erių is pa nas Adol fas Ni co lás. Ge ne ra
li nė kon gre ga ci ja taip pat pa ren gė pen kis nau jus 
dek re tus: apie jė zui tų ta pa ty bę, mi si ją, val dy mą, 
klus nu mą ir ben dra dar bia vi mą su ki tais. 

Di de lė Die vo ma lo nė, kad kar tu su 225 de le ga
tais iš vi so pa sau lio ga lė jau da ly vau ti kon gre ga ci jo je, kad tu rė jau pro gą įsi ti kin ti, 
koks stip rus čia su si rin ku sių jė zui tų ti kė ji mas, iš girs ti kai ku rių jų gy ve ni mo ir 
pa šau ki mo is to ri jas. Kaip vy ko Ge ne ra li nė kon gre ga ci ja, besidomintys galėjo 
susipažinti iš katalikų žiniasklaidos. Ka dan gi jos dar bo tvarkė ištisai bu vo per pin
ta in ten sy via as me ni ne ir ben druo me ni ne mal da, labiausiai norėčiau per teik ti tų 
die nų sa vo mal dos pa tir tį. Apie tai skaitykite at ski roje publikacijoje, pa reng toje 
pagal Ro mo je ra šy tą die no raš tį. 

Įžan gi nia me straips ny je pa si da ly siu tuo, ko kias min tis ir patirtis Die vas do
va no jo ap mąs tant klau si mą:

           Kas yra mano namai?
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jo	 at	sa	ky	ti	 ir	 į	 klau	si	mą,	 ką	 reiš	kia	 bū	ti	
jė	zui	tu	 itin	spar	čiai	be	si	kei	čian	čia	me	pa
sau	ly	je.
	 Prie	 šių	 ap	mąs	ty	mų	 tuos	 du	mė	ne	sius	
Ro	mo	je	vis	grįž	da	vau	ir	ste	bė	da	mas	žmo
nes	gat	vė	je:	tar	nau	to	jus,	tu	ris	tus,	be	na	mius.	
Kop	ly	čio	je	pra	si	dė	ju	si	mal	da,	ku	riai	 kon
gre	ga	ci	jo	je	 bu	vo	 skir	ta	 iš	ties	 daug	 lai	ko,	
tęs	da	vo	si	 vaikš	čio	jant	 Ro	mos	 gat	vė	mis,	
Ti	be	rio	 upės	 pa	kran	tė	mis.	 Ro	mo	je	 žie	ma	
šil	ta,	tai	la	bai	pa	lan	ku	varg	šams:	jie	mie	ga	
tie	siog	lau	ke,	prie	na	mų	ar	ba	pa	la	pi	nė	se	po	
Ti	be	rio	 til	tais.	La	bai	no	rė	jau	 jų	pa	klaus	ti,	
kas	jiems	yra	na	mai:	ar	tai	yra	ta	pa	la	pi	nė	
ar	ba	gul	tas,	 ant	ku	rio	pa	si
duo	ne	lia	vę	 	grįž	ta	 pail	sė	ti?	
Ne	pa	kan	ka	mai	mo	ku	ita	liš
kai,	kad	bū	čiau	ga	lė	jęs	iš	sa
miai	pa	si	kal	bė	ti,	ga	lė	jau	tik	
nu	ma	ny	ti,	kad	tai,	ką	jie	tuo	
me	tu	 bu	vo	 su	si	ren	tę,	 nors	
ir	 lai	ki	nai,	va	di	no	sa	vo	na
mais.
	 Vie	ną	va	ka	rą	kiek	vė	liau	
grįž	da	mas	 na	mo	 pa	ma	čiau	
gat	ve	le	 į	 kal	ną	 ban	dan	tį	
užva	žiuo	ti	 žmo	gų	 in	va	li	do	
ve	ži	mė	liu	ir	pa	si	siū	liau	pa
gel	bė	ti.	 Stū	miau	 ve	ži	mė	lį,	
o	žmo	gus	ro	dė	ke	lią,	kol	pri
va	žia	vo	me	vie	tą	ties	dvie	jų	
na	mų	 san	dū	ra.	 Jis	 pa	dė	ko
jo	 ir	 ranka	pa	ro	dė,	 kad	 čia	
gy	ve	na.	 Ma	tė	si	 jo	 gul	tas,	
įvairūs	 ra	kan	dai.	Pa	li	kau	 jį	
ten,	o	pats	grį	žau	į	sa	vo	na
mus,	 kur	 lau	kė	 šil	tas	 kam
ba	rys	ir	pa	to	gi	lo	va.	Pa	ma
niau,	ko	kia	do	va	na	vi	sa	 tai	
tu	rė	ti	–	de	rė	tų	nuo	lat	dė	ko	ti	
Die	vui,	 kad	 jis	ma	ni	mi	 rū
pi	na	si.	Mels	da	ma	sis	 vė	liau	
nuo	lat	tai	ap	mąs	ty	da	vau.	
	 ...Kar	tą	mel	džian	tis	stai
ga	 pa	si	da	rė	 vi	siš	kai	 aiš	ku,	
kad	ma	no	na	mai	yra	ne	kas	

ki	ta,	kaip	Jė	zus.	Man,	krikš	čio	niui,	gy	ve	ni
mo	pil	nat	vė	yra	Jė	zaus	as	muo,	ir	tai	ne	ka	te
kiz	mo	ar	Šven	to	jo	Raš	to	tie	sa,	bet	tik	ro	vė,	
ku	rią	ga	liu	pa	tir	ti	gy	ven	da	mas	čia,	že	mė	je.	
Ap	lan	kius	to	kioms	min	tims	no	rė	jo	si	be	pa
lio	vos	 apie	 tai	 kal	bė	tis	 su	 Jė	zu	mi,	 dė	ko	ti,	
kad	 jį	 ti	kiu,	kad	 jis	„su	pran	ta“	 lie	tu	viš	kai,	
kad	po	tė	vų	mir	ties	jis	iš	tie	sų	man	ta	po	ir	tė
tis,	ir	ma	ma.	Džiau	giau	si,	kad	Jė	zus	pa	kvie	tė	
ma	ne	juo	sek	ti,	kad	kas	dien	ga	liu	ban	dy	ti	gy
ven	ti	taip,	kaip	jis.	Pa	ma	niau,	gal	būt	ir	šv.	Ig	 
na	cas,	pa	ty	ręs	 Jė	zaus	ar	tu	mą,	pa	no	ro,	kad	
nau	jo	ji	vie	nuo	li	ja,	ku	rią	stei	gė	drau	ge	su	bi
čiu	liais,	va	din	tų	si	kaip	tik	Jė	zaus	var	du.

T.
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	 Ge	ne	ra	li	nė	je	 kon	gre	ga	ci	jo	je	 ren	giant	
dek	re	tą	apie	jė	zui	tų	ta	pa	ty	bę,	dar	kar	tą	bu
vo	 pri	si	min	ta	 šv.	 Ig	na	co	 pa	tir	tis	 prie	 La		
Stor	tos	(vie	to	vė,	esan	ti	už	14	km	nuo	Ro
mos).	Ke	liau	da	mas	 į	Ro	mą,	čia	 jis	 re	gė	jo	
vi	zi	ją:	Kris	tų	su	kry	žiu	mi	ant	pe	čių	ir	am	ži
ną	jį	Tė	vą	ša	lia	jo,	ro	džiu	sį	į	Ig	na	cą	ir	sa	kiu
sį:	 „No	riu,	 kad	pa	im	tum	ši	tą	 sa	vo	 tar	nu.“	
Jė	zus	jį	pri	ėmęs	ir	ta	ręs:	„No	riu,	kad	man	
tar	nau	tum.“
	 Jė	zaus	 no	rą,	 kad	 ir	 šian	dien	 jam	 tar
nau	tu	me,	pa	tvir	ti	no	vi	sų	Ge	ne	ra	li	nės	kon
gre	ga	ci	jos	 de	le	ga	tų	 vi	zi	tas	 pas	 Šven	tą	jį	
Tė	vą.	Su	si	ti	ki	mas	bu	vo	la	bai	drau	giš	kas	ir	
ku	pi	nas	 abi	pu	sio	 pa	si	ti	kė	ji	mo.	 Po	pie	žius	
Be	ne	dik	tas	 XVI	 pa	tikino,	 kad	 Baž	ny	čiai	
šian	dien	 rei	kia	 jė	zui	tų,	 jis	 pa	drą	si	no	 mus	
ne	pa	liau	ja	mai	 dirb	ti.	 Šis	 mū	sų	 ta	pa	ty	bės	
pri	pa	ži	ni	mas	dar	la	biau	su	stip	ri	no	ma	no	su
pra	ti	mą,	ką	reiš	kia	bū	ti	jė	zui	tu.	Aki	vaiz	dus	
Die	vo	va	lios	pa	tvir	ti	ni	mas	iš	nau	jo	su	tei	kia	
jė	gų	ir	no	ro	da	ry	ti	vis	ką,	kad	kuo	dau	giau	
žmo	nių	ne	tik	su	ži	no	tų	apie	Jė	zų,	bet	ga	lė	tų	
jį	su	si	tik	ti	sa	vo	gy	ve	ni	me.	
	 Kai	 tai	 įvyks	ta,	 kai	 pa	ga	liau	gau	ni	 šią	
do	va	ną,	bū	da	mas	su	Jė	zu	mi	pa	jun	ti,	kad	iš	
tie	sų	esi	na	muo	se,	kad	esi	sa	vi	mi.	Tuo	met	
su	ti	kęs	 ki	tus	 žmo	nes,	 kad	 ir	 kas	 jie	 bū	tų,	
juo	se	taip	pat	su	ge	bi	at	pa	žin	ti	Jė	zų.
	 Kur	aš	iš	tik	rų	jų	esu	lai	min	gas?	Pri	si	me
nu	na	mus,	ku	riuo	se	au	gau,	kur	gy	ve	nau	su	
tė	čiu	 ir	ma	ma,	 bro	liais	 ir	 se	se	ri	mi.	Čia	 iš	
tie	sų	jaus	da	vau	si	lai	min	gas,	bet	vi	siems	iš
si	skirs	čius,	pats	 ta	pęs	vie	nuo	liu	ir	ku	ni	gu,	
par	vy	kęs	 į	 tė	viš	kę,	 ypač	 po	mo	ti	nos	mir
ties,	 jaus	da	vau,	 kad	 nors	mie	lai	 čia	 at	va
žiuo	ju,	ma	no	na	mai	jau	yra	vie	nuo	li	ja,	į	ku
rią	įsto	jau,	į	ku	rią,	kaip	pa	ti	riu,	Vieš	pa	ties	
bu	vau	pa	šauk	tas.	Ir	da	ly	vau	da	mas	Ge	ne	ra 
	li	nė	je	kon	gre	ga	ci	jo	je	daž	nai	jaus	da	vau,	kad	
Jė	zaus	Drau	gi	jos	ben	druo	me	nė	je	esu	kaip	
na	muo	se.	 Jau	čiau	si	 sa	vas	 tarp	 vi	sų	 to	kių	
skir	tin	gų	–	ra	sių,	odos	spal	vos	ir	įvai	rio	mis	
kal	bo	mis	ben	drau	jan	čių	–	jė	zui	tų.	
	 Mels	da	ma	sis	 taip	 pat	 pri	si	mi	niau	 vie
ną	 iš	dau	ge	lio	 lie	tu	vių	–	Lai	mos,	 iš	va	žia

vu	sios	už	si	dirb	ti	 į	Dub	li	ną,	–	 iš	gy	ve	ni	mą,	
kai	ji	guos	da	vo	si	jau	čian	ti	stip	rų	tė	vy	nės	ir	
ar	ti	mų	jų	il	ge	sį.	Lai	ma	ra	šė,	kad	tas	il	ge	sys	
kar	tu	gi	li	na	mal	dą	ir	po	kal	bį	su	Die	vu.	Pa
sa	ko	jo	ne	to	lie	se	su	si	ra	du	si	baž	ny	čią.	Nors	
jo	je	ir	mel	džia	ma	si	an	glų	kal	ba,	bet	pa	ma
žu	pri	pra	to,	ji	ta	po	mie	la.	„Ten	ga	liu	jaus	tis	
pa	guos	ta“,	–	pri	si	pa	ži	no	Lai	ma.
	 Dau	ge	lis,	ko	ge	ro,	ki	to	kiais	pa	ty	ri	mais	
pa	si	da	ly	tų,	 kaip	 jie	 iš	gy	ve	na	 pil	nat	vę.	Aš	
apie	 tai	 kal	bu	 kaip	 krikš	čio	nis	 ir	 jė	zui	tas,	
kaip	žmo	gus,	pa	žįs	tan	tis	Jė	zų,	ga	lin	tis	at	ras
ti	gy	ve	ni	mo	pras	mę,	kad	ir	kur	gy	ven	čiau,	
nes	Jė	zaus	bu	vi	mo	vie	tos	ne	ri	bo	ja	nei	sie
nos,	nei	žmo	nės,	nei	įvy	kiai.
	 Mels	da	ma	sis	mąs	čiau,	kur	Jė	zus,	gy	ven
da	mas	že	mė	je,	jau	tė	si	sa	vas,	kur	bu	vo	jo	na
mai.	Pri	si	min	ki	me	kad	ir	to	kius	jo	žo	džius:	
„La	pės	tu	ri	ur	vus,	pa	dan	gių	spar	nuo	čiai	–	 
liz	dus,	o	Žmo	gaus	Sū	nus	ne	tu	ri	kur	gal	vos	
pri	glaus	ti.“	
	 Mo	ki	niams	Jė	zus	kal	bė	jo	apie	sa	vo	žmo
giš	ką	il	ge	sį,	ku	rį	iš	sklai	dy	da	vo	bū	da	mas	su	
drau	gais,	 lan	ky	da	ma	sis	 bi	čiu	lių	 šei	mo	se,	
bet	tur	būt	la	biau	siai	jį	iš	sa	ky	da	vo	mal	do	je	
kal	bė	da	ma	sis	su	Tė	vu.	Žmo	giš	ką	ją	pil	nat
vę	jam	tei	kė	ben	drys	tė	su	Tė	vu.
	 Ma	no,	 krikš	čio	nies,	 šian	dien	 mąs	tan
čio	apie	na	mus	ir	jų	vie	tą,	at	sa	ky	mas	yra	
toks:	ma	no	tik	rie	ji	na	mai	yra	Jė	zus.	Die	vo	
va	lios,	jo	no	ro	vyk	dy	mas	yra	ma	no	esy	bė.	
Į	 Lie	tu	vą	 po	 Ge	ne	ra	li	nės	 kon	gre	ga	ci	jos	
grį	žau	ku	pi	nas	dar	stip	res	nio	no	ro	bū	ti	jė
zui	tu.	
	 Ma	nau,	 kad	 šie	 me	tai,	 kai	 šven	čia	me	
Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	jos	 įkū	ri	mo	 400	
me	tų	 ju	bi	lie	jų,	 yra	 ge	ra	 pro	ga	 ben	dra	dar
biau	jant	 su	 vi	sais,	 ku	riems	 ig	na	ciš	ka	sis	
dva	sin	gu	mas	pa	de	da	at	ras	ti	na	mus	Jė	zu	je,	
skelb	ti	ki	tiems	apie	Jė	zaus	bu	vi	mą	ir	vei	ki
mą	že	mė	je,	apie	jo	troš	ki	mą	bei	il	ge	sį	kur	ti	
na	mus,	 kur	 jaus	tu	mė	mės	 lai	min	gi,	 at	ras
tume	gy	ve	ni	mo	pras	mę	pa	ke	liui	į	am	ži	nuo
sius	na	mus,	ku	riuos	Die	vas,	Jė	zaus	ir	mū	sų	
Tė	vas,	 jau	nuo	am	žių	pra	džios	mums	yra	
pa	ren	gęs.
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	 Jėzaus	 Draugijos	 generalinis	 vyres
nysis,	 29asis	 ordino	 įkūrėjo	 šv.	 Ignaco	
Lojolos	įpėdinis	t.	Adolfas	Nicolás	gimė	
1936	m.	balandžio	29	d.	Ispanijoje.	1953	
m.	 įstojo	 į	 Jėzaus	 Draugijos	 naujokyną.	
1960	m.	Madrido	universitete	baigė	filo
sofijos	 studijas.	 1964–1968	 m.	 Tokijuje	
studijavo	teologiją.	1967	m.	kovo	17	d.	čia	
buvo	įšventintas	kunigu.	Vėliau	tęsė	teo
logijos	 studijas	Romoje,	 Popiežiškajame	
Grigaliaus	 universitete.	 1971	m.	 pradėjo	
dėstyti	 Tokijo	 Sofijos	 universitete.	 Nuo	
1978	m.	 iki	 1984	m.	 vadovavo	Sielova
dos	institutui	Filipinų	sostinėje	Maniloje.	
Paskui,	 iki	1993	m.,	buvo	Tokijo	 jėzuitų	
kolegijos	 rektorius,	 o	 1993–1999	 m.	 –	 
Japonijos	 jėzuitų	 provincijolas.	 Paskuti
niais	metais	t.	Adolfas	Nicolás	vadovavo	
nedidelei	 jėzuitų	 bendruomenei	 Rytų	
Timore	ir	buvo	Rytų	Azijos	ir	Okeanijos	
provincijolų	konferencijos	pirmininkas.	
	 Netrukus	 po	 rinkimų	 susitikęs	 su	
žurnalistais	t.	Adolfas	Nicolás	pripažino,	
kad	 ilgi	 gyvenimo	 metai	 Azijoje,	 ypač	
Japonijoje,	 jam	 padarė	 didelę	 įtaką.	Ten	
jis	 įsitikino,	kad	pasaulis	nėra	 toks,	kokį	
įsivaizdavo	 gyvendamas	 Ispanijoje.	 Ry 
tiečių	požiūris	 į	 įvairias	problemas,	net	 į	
tikėjimą,	kitoks	nei	mūsų.	Naujasis	Drau

gijos	generolas	sakė,	kad	1960	m.	pradėjus	
teologijos	studijas	Japonijoje	jam	reikėjo	
ne	 tik	 naujai	 įvertinti	 savo	 tikėjimą	 pa
gal	 Vatikano	 II	 susirinkimo	 dvasią,	 bet	
ir	 paisyti	 gyvenamosios	 aplinkos,	 kur	
budizmas,	šintoizmas	ir	kitos	religijos	turi	
didelę	įtaką.	
	 „Azija	iš	tiesų	mane	pakeitė,	tikiuosi,	
kad	 į	 gera,	 –	 tęsė	 t.	Adolfas.	 –	Gyveni
mas	 Rytuose	 man	 padėjo	 suprasti	 kitus	
žmones,	priimti	tai,	kas	skirtinga,	ir	iš	to	
mokytis.“	 Generolas	 taip	 pat	 sakė,	 kad	
Rytų	kraštai	jį	išmokė	šypsotis	susidūrus	
su	kliūtimis	ir	žmonių	netobulumais.	„Is
panijoje	 buvau	 truputį	 netolerantiškas,	
šiek	 tiek	 per	 daug	 norintis	 ir	 reikalau
jantis,	 kad	 viskas	 būtų	 „kaip	 reikia“,	
nes	 religingumas	 tuomet	 man	 siejosi	 su	
ištikimybe	 religinėms	 praktikoms.	 Gy
venimas	Japonijoje	atskleidė,	kad	religin
gumas	siekia	daug	giliau,	kad	reikia	eiti	į	
pačią	asmens	širdį.	Tokiame	skirtingame	
kontekste	 teko	 įveikti	 nelengvą	 iššūkį	 –	 
visiškai	naujai	suprasti	ir	suformuluoti	sa
vo	paties	tikėjimą.“	Tėvas	Nicolás	tikisi,	
kad	tai,	ko	išmoko	iš	Azijos	žmonių	–	kito
niško,	 nevakarietiško	 humanizmo,	 tole
rancijos,	–	padės	praturtinti	ne	tik	Jėzaus	
Draugiją,	bet	ir	visuotinę	Bažnyčią.

 Jėzaus Draugijos 
generalinis vyresnysis – 

t.  Adolfas Nicolás
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Sausio 7 d., pirmadienis
Il	Gesù	(Jėzaus	Vardo)	jėzuitų	bažnyčio

je	Romoje	10	val.	–	35osios	Jėzaus	Drau
gijos	 Generalinės	 kongregacijos	 pradžios	 
šv.	 Mišios.	 Joms	 vadovauja	 generalinis	
vyresnysis	t.	Hansas	Peteris	Kolvenbachas.	
Kiekvienam	 iš	 226	 delegatų	 pasiūta	 alba	
ir	 stula	 –	 geradarių	 dovana	 iš	 Vokietijos.	
Aplinkui	įvairių	spalvų	ir	rasių	veidai	–	viso	
pasaulio	jėzuitų	provincijų	ir	nepriklausomų	
regionų	atstovai.	Per	visas	šv.	Mišias,	ypač	
pabaigoje,	meldžiantis	prie	šv.	Ignaco	kapo,	
aplanko	 stipri	 paguoda,	 kad	 Draugijos	
įkūrėjas	taip	pat	su	mumis.

Po	 pietų	 –	 visų	 delegatų	 susitikimas	
posėdžių	 salėje.	 Jaučiasi,	 kad	 Jėzaus	
Draugija	tarsi	vienas	kūnas.

Sausio 8 d., antradienis
Išrinkome	 Generalinės	 kongregacijos	

valdymo	organą.	Planuojame	darbą,	svars

tome,	kiek	ir	kokių	dekretų	reikia	priimti.
Pradėjome	posėdžiauti	mažose	grupėse	

po	 10–16	 žmonių.	 Pasirinkau	 angliškai	
kalbančią	 grupę	 (dar	 galima	 rinktis	 italų,	
prancūzų	ar	ispanų	kalbas).	

Per	 pertraukas	 susipažįstu	 su	 nau
jais	 jėzuitais,	 bendrauju	 su	 pažįstamais.	
Vaikštinėdami	 jėzuitų	 kurijos	 sode	 ru
siškai	 šnekučiuojamės	 su	 t.	 Ottu	 Mes
meriu,	 Rusijos	 regiono	 jėzuitų	 vyres
niuoju.	Trys	darbininkai	žvilgčioja	į	mus,	
paskui	 nedrąsiai	 rusiškai	 klausia,	 iš	 kur	
esame.	 Pasikalbame.	 Jie	 visi	 iš	 Moldo
vos,	į	Italiją	atvažiavę	su	šeimomis	ieškoti	
darbo.	 Pasijutome	 savotiškai	 artimi.	 Tos	
pačios	istorinės	kartos	žmonėms	lengviau	
vieniems	kitus	suprasti.	

Ryte	 į	 posėdžių	 salę	Romos	gatvėmis	
ėjau	 apie	 pusę	 valandos	 (taip darysiu 
nuolat).	Mačiau	miesto	gyvenimą.	Sutikau	
keletą	jaunuolių,	renkančių	parašus	ir	au

T. Al do nAs Gu dAi Tis, sJ

Iš Generalinės kongregacijos
dalyvio dienoraščio
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kas	 kenčiantiesiems	 nuo	 priklausomybės	
narkotikams.	 Pasikalbu	 su	 jaunu	 vaikinu	
iš	 Slovėnijos.	 Sakėsi	 vartojęs	 narko
tikus,	 dabar	 išlipęs	 iš	 tos	 duobės	 ir	 norįs	
padėti	 kitiems.	 Matau	 jo	 akyse	 pergalės	
džiaugsmą.

Sausio 9 d., trečiadienis
Darbas	 grupėse	 tęsiasi.	 Pradžioje	

kiekvienas	 pasipasakojome	 apie	 save	 –	 
buvo	 labai	 įdomu.	 Įsiminė	 amerikiečio	 
t.	 Roberto	 McIntosho	 prisistatymas.	 Jis	
gimė	 ir	 užaugo	 Milwaukee,	 Viskon
sino	 valstijoje,	 tačiau	 apie	 17	 metų	 gy
vena	 ir	 jėzuito	 tarnystę	 atlieka	 Korėjoje.	
Prisipažino,	 kad	 jau	 mielai	 grįžtų	 į	
Ameriką,	 bet	 jei	 reikės,	 su	 džiaugsmu	
pasiliksiąs	Korėjoje.	Stebino	jo	gebėjimas	
išlikti	tokiam	indiferentiškam.

Susipažinau	su	 jėzuitais	 iš	Argentinos	
ir	 Bolivijos,	 guodžia	 tai,	 kad	 pas	 juos	
pašaukimų	į	Draugiją	nestinga.

Sausio 13 d., sekmadienis
Šeštadienio	 popietė	 ir	 sekmadienis	

laisvi.	Gyvenu	Biblikume	(Popiežiškajame	
Biblijos	 institute),	 drauge	 su	 čia	 dėstan
čiais	 profesoriais	 ir	 studentais	 jėzuitais.	
Čia	 studijuoja	 ir	 mūsų	 provincijos	 narys	 
t.	 Arvydas	 Jakušovas.	 Su	 juo	 dažnai	 ei
name	pasivaikščioti.	Romoje	žiemoja	daug	
paukščių,	 keliančių	 nemenką	 triukšmą	
miesto	medžiuose.	

Biblikume	 susipažįstu	 su	 jėzuitais	 iš	
Vokietijos,	 Amerikos,	 Vietnamo.	 Jie	 visi	
nuoširdžiai	 domisi	 Generalinės	 kongre
gacijos	eiga,	meldžiasi	už	ją.	Čia	apsistoję	
dar	11	kongregacijos	delegatų	 iš	Afrikos,	
Indijos,	Italijos,	Austrijos,	Australijos.	Pa
mažu	susidraugaujame.

Sausio 14 d., pirmadienis
Atsistatydina	 Draugijos	 generolas	 

t.	 P.	 H.	 Kolvenbachas.	 Kongregacija	 at 
sistatydinimą	 priima.	 Ilgai	 plojama	 dė
kojant	už	beveik	25	metų	nuoširdų	darbą.	
Daugelio	 jėzuitų	 akyse	 ašaros.	 Per	 šį	 iš

mintingą	jėzuitą	Dievas	tikrai	globojo	Jė
zaus	Draugiją.	

Sausio 15 d., antradienis
Prasideda	 keturių	 dienų	 laikas	 prieš	

naujojo	 generolo	 rinkimus	 –	 murmura-
tiones	 (šnabždesiai).	 Delegatams	 paaiš
kinama,	 kaip	 šie	 pasikalbėjimai	 turėtų	
vykti.	Kalbamasi	tik	dviese.	Galima	klaus 
ti	 informacijos	 apie	kandidatą,	 tačiau	ne
galima	 pateikti	 informacijos,	 jei	 to	 ne
klausiama.	Juntamos	itin	nuoširdžios	visų	
pastangos	 suvokti,	 ko	 nori	 Dievas.	 Nėra	
jokių	 frakcijų,	 o	 interesų	 grupės	 pamažu	
išnyksta.	 Daug	 pokalbių	 dviese	 ir	 daug	
maldos.	 Visą	 dieną	 adoracijai	 išstatytas	
Švč.	Sakramentas.

Jokių	 išankstinių	 galimų	 kandidatų	
sąrašų.	 Išdalyti	 tiktai	 lapeliai,	 kuriuose	
išvardytos	 savybės,	 pageidautinos	 gali
mam	 kandidatui.	 Pirmą	 dieną	 susidariau	
17	 kandidatų	 sąrašą.	 Vienas	 delegatų	
padrąsina	 kitus:	 pasitikėkime	 Dievu,	 nes	
jis	 veikia	 visuose	 mūsų	 pokalbiuose,	 jis	
veikia	ir	per	mus	aplankančius	įkvėpimus.	

Sausio 16 d., trečiadienis
Po	pokalbių	mano	sąraše	liko	3	galimi	

kandidatai.	Kai	kurie	pokalbiai	buvo	labai	
įdomūs	–	kandidatai	išties	nuoširdžiai	kal 
ba	 apie	 savo	 stipriąsias	 ir	 silpnąsias	 sa
vybes.	Kadangi	moku	 tik	 keletą	 užsienio	
kalbų,	negaliu	pasikalbėti	su	visais	norimais	
delegatais.	Vakare	 nuėjau	 prie	 šv.	 Ignaco	
kapo	pasimelsti.	Konkretaus	atsakymo	ne
turiu,	tačiau	tampa	visiškai	aišku,	kad	Die
vas	pasirūpins.	Taip	pat	 suprantu,	kad	ne	
vien	nuo	 tėvo	generolo	priklausys	Jėzaus	
Draugijos	 ateitis,	 bet	 ir	 nuo	 manęs,	 nuo	
kiekvieno	 jėzuito,	 dirbančio	 konkrečiose	
pasaulio	vietose.	Melsdamasis	 jau	beveik	
apsisprendžiau,	už	ką	balsuosiu.

Sausio 17 d., ketvirtadienis
Lauke	ištisai	lyja,	neinu	pasivaikščioti,	

daug	 laiko	 praleidžiu	 prie	 Švč.	 Sakra
mento.	Pasikalbėjau	su	keliais	delegatais.	
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Įvardijamas	dar	vienas	galimas	kandidatas	–	 
Adolfas	 Nicolás.	 Tačiau	 jam	 71eri,	 ma
nau,	kad	dėl	amžiaus	jis	nelabai	tinkamas.
 
 Sausio 18 d., penktadienis

Pagaliau	 nustojo	 lyti.	 Daugiau	 vaikš
čiojau	gamtoje,	pasikalbėjau	su	dar	vienu	
delegatu.	 Po	 šio	 pokalbio	 apsisprendžiau	
dėl	 kandidato.	 Jei	 prireiks	 antro	 rinkimų	
rato,	 balsuosiu	 už	 tą,	 kuris	 surinks	 dau
giausia	balsų.

Sausio 19 d., šeštadienis
Diena	saulėta.	Ryte	–	šv.	Mišios	prieš	

generolo	 rinkimus.	 Ilgai	 meldžiamės	
prašydami	 Šventosios	 Dvasios	 šviesos.	
Nuotaika	pakili	ir	drauge	rimta.	Po	šv.	Mi 
šių	posėdžių	salėje	–	valanda	tylaus	mąs
tymo.	 Ant	 specialiai	 parengtų	 lapelių	
užrašome	 savo	 renkamą	 kandidatą.	 Su
skaičiavus	 balsus	 paaiškėja,	 kad	 reikės	
antrojo	rato.	Kandidatas	turi	surinkti	pusę	
balsų	 plius	 vieną.	 Po	 antrojo	 rato,	 dar	
nebaigus	 skaičiuoti	 balsų,	 prasideda	 plo
jimai,	nes	jau	aišku,	kad	naujasis	genero 
las	 –	 t.	Adolfas	Nicolás.	Apima	 džiaugs
mas	 ir	 dėkingumas	 Dievui	 už	 šį	 žmogų.	
Praeina	valanda,	kol	kiekvienas	iš	delega 
tų	 gali	 pasveikinti	 asmeniškai.	 Priėjęs	
sakau:	„Tėve,	melsimės	už	jus.“	T.	Nicolás	
atsako	norįs	aplankyti	mūsų	šalį.	Pasijun
tu	 kaip	 Zachiejus,	 išlipęs	 iš	 medžio,	 kai	
Jėzus	 pasakė:	 „Šiandien	 aš	 noriu	 vaka
rieniauti	 tavo	 namuose.“	 Dievas	 tikrai	
rūpinasi	Jėzaus	Draugija.

Sausio 20 d., sekmadienis
Daug	 saulės.	 Roma	 pilna	 turistų.	

Po	 pietų	 –	 šv.	Mišios	 su	 naujuoju	 gene 
rolu.	 Jo	 pamokslas	 labai	 paprastas.	
Mylėkime	 vargšus,	 padėkime	 jiems	 –	 tai	
esminė	pamokslo	žinia.	Širdyje	ramybė	ir	
dėkingumas	Dievui	už	t.	Adolfą	Nicolą.

Sausio 21 d., pirmadienis
Susirinkus	 į	posėdžių	 salę,	pirmiausia	

kalbėjo	 Draugijos	 generolas.	 Papasakojo	

apie	 savo	 jausmus.	Atvykęs	 į	Generalinę	
kongregaciją	 pradžioje	 jautė	 ramybę.	 Per	
keturių	 dienų	 pokalbius	 prieš	 rinkimus	
apėmė	nerimas.	Niekas	tiek	daug	kartų	gy
venime	nėra	jo	klausęs:	kaip	tavo	sveika
ta?	 Kai	 išrinko,	 nebuvo	 kada	 jaudintis,	
nes	 reikėjo	 susitelkti	 ties	 lotyniška	 prie
saikos	 formule.	 „Vadinkite	mane	Adolfu,	
Niku	arba	tėvu	generolu	–	už	tai	nė	vieno	
neišsiųsiu	į	Antarktidą“,	–	juokavo	baigda
mas	 savo	kalbą	 ir	 visiems	dėkodamas	už	
pasitikėjimą.

Po	 pietų	 prasidėjo	 kasdienis	 dar
bas	 posėdžiaujant	 komisijose,	 kalbinėse	
grupėse,	o	kartais	–	 ir	visiems	 susirinkus	
drauge.

Sausio 23 d., trečiadienis
Pasirinkau	darbo	grupę	„Jėzuitų	bend

radarbiavimas	su	kitais	misijoje“.	Įdomios	
patirtys	bendradarbiaujant	su	pasauliečiais,	
kunigais	 ir	kitomis	vienuolijomis,	su	kitų	
religijų	atstovais,	su	netikinčiaisiais.	Die 
vas	 nori,	 kad	 šiais	 laikais	 kurdami	 jo	
Karalystę	 žemėje	 bendradarbiautume	 su	
visais	 geros	 valios	 žmonėmis.	 Diskusijų	
grupėje	buvo	smagu	iš	naujo	suvokti	tiesą,	

Naujojo	generolo	susitikimas	su	popiežiumi
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kad	bendradarbiavimą	grindžia	pats	trias
menis	Dievas.	Trys	asmenys	bendrauja	 ir	
veikia	 kartu.	 Gimstant	 Jėzaus	 Draugijai,	
Ignacas	su	draugais	taip	pat	bendradarbia
vo,	daug	kalbėjosi	ir	svarstė,	kol	nusprendė	
veikti	 kartu.	 Toks	 veikimo	 būdas	 išlieka	
ir	 šiais	 laikais,	 jis	 pagrindžia	 misiją,	
atliekamą	 kartu	 su	 kitais.	 Prisiminęs	 šią	
teologinę	 tiesą,	 pajutau	 paguodą.	 Vakare	
su	 t.	 Ottu	Mesmeriu	 aplankėme	 Rusiku
mą	(Popiežiškąjį	Rytų	institutą).	Šiam	jė
zuitams	patikėtam	 institutui	 jau	90	metų.	
Čia	mokosi	Rytų	apeigų	studentai.	Institu
tas	turi	vertingą	biblioteką.

Sausio 24 d., ketvirtadienis
Vakarais	šv.	Mišios	vyksta	keturiomis	

kalbomis:	 anglų,	 italų,	 prancūzų,	 ispanų.	
Pasirinkau	 angliškas.	 Per	 Mišias	 visuo
met	pakanka	laiko	melstis,	dėkoti,	prašyti.	
Šiandien	meldėmės	už	Keniją.	Ten	vyksta	
karas,	prašėme	taikos.	Prašymuose	susipi
na	 tai,	 kas	 vyksta	 pasaulyje,	 ir	 tai,	 kas	
vyksta	kongregacijoje.	

Sausio 25 d., penktadienis
Šiandien	 meldžiausi	 už	 Austrijoje	

mirusį	 jėzuitą	 t.	 Stefaną	 Hoferį.	 Pas	 jį	
pirmą	 kartą	 gyvenime	 atlikau	 ignaciškas	
rekolekcijas.	 Jaučiu	 dėkingumą	 Dievui	
už	šį	jėzuitą	ir	suvokiu,	kad	man	perduo
ta	 estafetė	 dalytis	 šv.	 Ignaco	 Dvasinių	
pratybų	patirtimi	su	kitais.

Sausio 28 d., pirmadienis
Pasirinkau	darbo	grupę,	svarstančią	apie	

jėzuitų	bendruomeninį	gyvenimą.	Diskusi
jose	 ryškėja	 viena	mintis:	 „Bendruomeni 
niam	gyvenimui	visuomet	reikės	pastangų.“	
Galima	priimti	geriausius	dekretus,	sulaukti	
puikiausių	 patarimų,	 tačiau	 be	 asmeninių	
pastangų	 bendruomeninis	 gyvenimas	 ne
palengvės.	 Šiandien	 taip	 pat	 svarbu	 su
vokti,	 kad	 jėzuitų	 bendruomenė	 nėra	 tik	
bendruomenė,	 susitelkusi	 misijai,	 –	 pati	
bendruomenė	jau	yra	misija,	krikščioniškojo	
gyvenimo	liudijimas	kitiems.

Sausio 31 d., ketvirtadienis
Tebesitęsia	pažintys	su	jėzuitais.	Kartu	

pietavome	 ir	 daug	 kalbėjomės	 su	 vie
nu	 jėzuitu	 iš	 Afrikos,	 t.	 Kiyaka	 Isaacu.	
Jis	 prisiminė	 savo	 vaikystę.	 Kad	 šalyje	
vykstant	karui	išliktų	gyvi,	su	broliais,	se
serimis	ir	tėvais	100	kilometrų	jie	nuėjo	per	
dvi	dienas,	nė	karto	nesustoję	 ir	nevalgę.	
Dabar	 šis	 jėzuitas	 –	 naujokyno,	 kuriame	
23	naujokai,	vedėjas.

Vasario 2 d., šeštadienis
Vakare	nuėjau	į	lietuviškas	šv.	Mišias,	

kurios	šeštadieniais	vyksta	vienoje	iš	Ro
mos	 bažnyčių.	 Žmonių	 nedaug.	 Kai	 ku
rie	 –	 Lietuvos	 ambasadų,	 tarp	 jų	 ir	 prie	
Šventojo	 Sosto,	 darbuotojai.	 Labai	 gera	
per	Mišias	melstis	gimtąja	kalba...

Vasario 5 d., antradienis
Be	 penkių	 svarbiausių	 dekretų	 rengi

mo	dar	vyksta	ir	eilinių	Draugijos	reikalų	
svarstymas.	 Šiandien	 kalbėjome	 apie	
pašaukimų	 padėtį	 Draugijoje.	 Daug	 gerų	
įžvalgų.	Viena	iš	 jų:	„Mes	negalime	kon
troliuoti	 pašaukimų	 malonės,	 tai	 –	 Die
vo	 dovana.	 Mes,	 Dievui	 padedant,	 tiktai	
galime	 kasdien	 bandyti	 išgyventi	 savo	
pašaukimą	džiaugsmingai	ir	taip	jį	liudyti	
pasauliui.“	

Po	 pietų,	 eidamas	 posėdžių	 salės	
link,	mačiau	apie	15	afrikiečių	jaunuolių,	
bėgančių	 nuo	 policijos.	 Jie	 Romo
je	 pardavinėja	 įvairius	 daiktus	 turis
tams,	 o	 uždirbtus	 pinigus	 siunčia	 savo	
skurstančioms	šeimoms.	Tai	daroma	nele 
galiai,	 todėl	 dažnai	 policininkai	 juos	
gaudo.	 Bėgančiųjų	 akyse	 mačiau	 baimę.	
Mintyse	liko	klausimas,	kodėl	vieni	žmo
nės	gyvena	džiaugsmingai,	laisvėje,	o	kiti	
šalia	mūsų	patiria	nuolatinę	baimę?

Vasario 6 d., trečiadienis
Šiandien	 pradėjome	 aptarinėti	 kandi

datus,	galinčius	tapti	t.	generolo	atstovais	
atskiruose	 regionuose	 (asistencijose).	 Jų	
12.	Naujasis	generolas	paprašė,	kad	Rytų	
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Europos	 ir	 Vidurio	 Europos	 asistenci
jos	 apsvarstytų,	 gal	 abiem	 asistencijoms	
užtektų	vieno	asistento.	Europoje	 jėzuitų	
mažėja,	reikia	„taupyti“	žmones.	Pasitarę	
sutikome,	 kad	 pasiūlymas	 išmintingas.	
Toliau	 svarstėme	 ir	 meldėmės,	 kad	 būtų	
paskirti	 tinkami	 kandidatai.	 Generalinė	
kongregacija	–	tarsi	nuolatinis	dvasių	sky
rimas,	 įžvalga,	 nuolatinė	 malda,	 ieškant	
atsakymo,	ko	nori	Dievas.

Vakare	visi	delegatai	kartu	meldėmės	
Šv.	 Ignaco	 bažnyčioje.	 Pelenų	 dienos	 
šv.	Mišios.	 Užberiant	 pelenų	 ant	 galvos,	
kai	tariama:	„Atsiverskite	ir	tikėkite	Evan
gelija“,	 pamąsčiau,	 kad	 gavėnia	 –	 gera	
proga	prašyti	Dievo	malonės	labiau	tikėti	
Evangelija.	 Tikėti,	 kad	 Jėzus	 iš	 meilės	
mums	paaukojo	save	ant	kryžiaus.

Vasario 9 d., šeštadienis
Iš	ryto	eidamas	į	posėdį	su	vienu	indu	

jėzuitu,	 t.	 Amalrajumi	 Paramasivamu	
Stanislausu,	 kuris	 jau	 13	 metų	 dirba	 su	
pabėgėliais	 Šri	 Lankoje,	 kalbėjausi	 apie	
taiką	 pasaulyje.	 Šis	 visada	 energingas	
jėzuitas	 sakė:	 „Toks	 nuostabus	 dalykas	
yra	meilė	–	tad	kodėl	žmonės,	mylėdami	
vienas	kitą,	negali	taikiai	sugy
venti	 pasaulyje?“	 Padarėme	
išvadą,	 kad	 tik	 vienas	 Dievas	
gali	stipriai	mylėti	nepaliauda
mas.	 O	 gimtosios	 nuodėmės	
sužeistas	 žmogus	 gali	 tik	 ban
dyti	 mylėti.	 Tuomet	 t.	 Stanis
lausas	 iškilmingai	 pasakė,	 kad	
kai	 jis	 mirsiąs,	 ant	 jo	 pamin
klinio	akmens	turėtų	būti	iškalti	
tokie	žodžiai:	„Čia	guli	žmogus,	
kuris	kasdien	bandė	mylėti...“	

Po	 pietų	 daugelis	 delegatų	
aplankėme	Šv.	Siksto	koplyčią.	
Stebėjomės	Mikelandželo	 dar
bais.	Šį	menininką	Dievas	tikrai	
daugeliu	 talentų	 apdovanojo	 –	 
jis	 ir	 tapytojas,	 ir	 skulptorius,	
ir	architektas.	Mirė	sulaukęs	80	
metų.	

Vasario 10 d., sekmadienis
Su	 t.	 Arvydu	 anksti	 išvažiavome	 į	

kalnus,	 į	 netoli	 Romos	 esantį	 Subiako	
miestelį,	kur	šv.	Benediktas	pradėjo	savo	
atsiskyrėlišką	gyvenimą.	Koplyčioje	kar 
tu	 su	 lankytojais	 meldėsi	 ir	 vienas	 be
nediktinas.	Paskui	grožėjomės	kalnų	apy
linkėmis	 –	 vieta,	 kur	 šv.	 Benediktas	 su	
Dievu	bendravo.	Daug	saulės,	geras	poil
sis	kūnui	ir	sielai.

Vasario 11 d., pirmadienis
Dienos	greitai	bėga.	Vis	dažniau	min

tys	nuklysta	į	Lietuvą.	Kasdien	meldžiuosi	
už	jėzuitus,	dirbančius	Lietuvoje.

	 Susipažinau	 su	 provincijolu	 iš	 Viet
namo,	 per	 pietus	 sutikau	 kelis	 studentus	
vietnamiečius.	 Jie	 džiaugiasi,	 kad	 katali
kams	Vietname	dabar	daugiau	laisvės,	kad	
jėzuitai	 gali	 laisviau	 dirbti.	Naujokyne	 –	 
26	jaunuoliai,	dar	yra	20	kandidatų.	Rūpi
nasi,	kaip	visus	sutalpinti.

Vasario 12 d., antradienis
Tėvas	 generolas	 paskelbia	 asistentus.	

Iš	trijų	pasiūlytų	Vidurio	ir	Rytų	Europai	
skiriamas	 lenkų	 tautybės	 jėzuitas	 Ada

Darbas	grupėse
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Draugijoje

mas	Żakas,	ketverius	metus	dirbęs	jėzuitų	
kurijoje	 Romoje.	 Rytų	 Europos	 jėzuitų	
gyvenimą	 gerai	 pažįsta,	 anksčiau	 yra	
lankęsis	 ir	 Lietuvoje.	 Pakviečiau	 atvykti	
į	 Lietuvos	 jėzuitų	 provincijos	 400	 metų	
jubiliejų.	Mielai	sutiko.

Vasario 15 d., penktadienis
Ir	 toliau	 kongregacijos	 nuotaika	 dar

binga.	 Intensyviausiai	dirba	atsakingieji	už	
komisijas,	rengiančias	atskirus	dekretus.	Be	
to,	viską	reikia	išversti	į	keturias	kalbas.	In
ternetu	dokumentai	siunčiami	į	visą	pasaulį,	
versti	 padeda	 kiti	 jėzuitai.	 Tarytum	 visa	
Draugija	dalyvauja	kongregacijoje.

Vakare	 nuėjau	 į	 Lietuvos	 ambasados	
prie	Šventojo	Sosto	surengtą	90ųjų	Lietu
vos	Nepriklausomybės	metinių	minėjimą.	
Smagu	sutikti	daug	 lietuvių.	Dėkingumas	
už	laisvės	dovaną.

Vasario 18 d., pirmadienis
Šiandien	 išrinkome	 keturis	 generolo	

konsultorius.	Tai	–	artimiausi	jo	patarėjai.	
Generolas	paskyrė	naująjį	 Jėzaus	Draugi
jos	 sekretorių	 ispaną	 t.	 Oñate	 Ignacio	
Echarte’ą.	 Iš	Airijos	 atėjo	 žinia,	 kad	 ten	
nuo	 infarkto	 mirė	 jėzuitas	 t.	 Greene’as	
Liamas,	prieš	dvejus	metus	vedęs	 rekole
kcijas	 jėzuitams	 Lietuvoje.	 Mąsčiau	 apie	
žmogaus	trapumą.	

Šiandien	 Kosovas	 paskelbė	 nepri
klausomybę.	 Kosovo	 gyventojai,	 iškentę	
daug	 neteisybės	 ir	 priespaudos,	 nori	
laisvės.	Jėzuitų	nuomonės	įvairios.	Vakaro	
šv.	 Mišiose	 buvo	 daug	 už	 ką	 melstis	 ir	
patikėti	Dievui.

Vasario 20 d., trečiadienis
Šiandien	balsuodami	nusprendėme,	kad	

GK	baigsis	kovo	7	d.	Delegatai	džiaugiasi,	
kad	kongregacija	artėja	į	pabaigą,	nes	jau	
juntamas	 nuovargis	 ir	 noras	 grįžti	 dirbti	
į	 savo	 provincijas.	 Svarstydami	 eilinius	 
Draugijos	reikalus,	diskutavome	apie	čia
buvių	 būklę	 pasaulyje	 bei	 komunikacinių	
technologijų	 teikiamą	galimybę	 evangeli

zuoti	ir	apaštalauti.	GK	dalyvauja	trys	de
legatai	–	vienas	afrikietis	ir	du	indai,	–	tikri	
savo	valstybių	čiabuviai.	

Vasario 21 d., ketvirtadienis
Nuo	 ankstaus	 ryto	 rengiamės	 susi

tikimui	su	popiežiumi.	Pakviesti	visi	dele
gatai.	 Jaučiasi	 jaudulys	 ir	 smalsumas,	
ką	 Benediktas	 XVI	 pasakys	 jėzuitams.	
Per	 visą	 kongregaciją	 pasaulio	 spaudoje	
pasirodė	daug	 straipsnių	 apie	 įtampą	 tarp	
jėzuitų	 ir	 Vatikano	 dėl	 klusnumo,	 tačiau	
iš	 tiesų	žiniasklaida	pernelyg	eskaluoja	šį	
reikalą.	

Susitikimo	pradžioje	t.	Adolfas	Nicolás	
GK	 vardu	 labai	 nuoširdžiai	 pasveikino	
Šventąjį	Tėvą.	Dėkodamas	įterpė	ir	tokius	
žodžius:	„Atsiprašome	už	tai,	kad	jėzuitai,	
tarnaudami	 Bažnyčiai,	 kartais	 suklysta,	
tačiau	 tai	 įvyksta	 dėl	 žmogiškojo	 silpnu
mo,	o	ne	dėl	blogos	ar	priešiškos	valios.“

Vėliau	 apie	 15	 minučių	 kalbėjo	 po 
piežius.	 Kalba	 buvo	 labai	 šilta,	 padrąsi
nanti.	Benediktas	XVI	 kvietė	 žiūrėti	 ne	 į	
praeitį,	bet	į	dabartį	ir	į	ateitį.	Ragino	pa
silikti	 Bažnyčios	 fronte.	 Evangelizuoti	 ir	
reevangelizuoti	 tautas.	 Išreiškė	 didžiulį	
pasitikėjimą	 ir	 palaikymą	 jėzuitams.	 Pa
sibaigus	 vizitui,	 visi	 jautėme	 didžiulę	
paguodą,	kad	Bažnyčiai	reikia	jėzuitų.

Po	 pietų	 pastebėjau,	 kad	 Romoje	 jau	
pavasaris	–	pradeda	žydėti	migdolai,	gai
vus	 oras,	 gera	 pasivaikščioti	 palei	 Tibe 
rio	upę.

Vasario 23 d., šeštadienis
Ilgai	 bendravome	 su	 provincijolu	 iš	

Čilės.	 Jis	 labai	 domėjosi	 lietuvių	 jėzuitų	
gyvenimu	sovietų	priespaudos	metais,	siū
lė	 visas	mūsų	 istorijas	 surašyti	 ir	 pateikti	
Jėzaus	Draugijos	 archyvui,	 nes	 tai	 svarbi	
Draugijos	istorijos	dalis.

Šį	vakarą	šv.	Mišiose	meldėmės	už	In
dijoje	 pašventintus	 43	 jėzuitus	 diakonus.	
Palyginau	 su	 savo	 provincija	 –	 maždaug	
tiek	jėzuitų	turime	iš	viso,	o	ten	vienu	kartu	
daug	jaunų	vyrų	įsitraukia	į	apaštalavimą.
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Vasario 24 d., sekmadienis
Vis	labiau	jaučiasi	pavasaris.	Šiandien	

nuėjau	į	vokiečių	kalba	aukojamas	šv.	Mi 
šias	 –	 viena	 bažnyčia	 Romoje	 skirta	
vokiečių	 turistams.	 Evangelija	 priminė:	
gyvybės	 šaltinis	 yra	 Jėzus.	 Kai	 žmogų	
ištinka	visiška	sausra,	kai	viskas	perdžiūvę,	
Jėzus	yra	gaivinanti	gyvybės	versmė.

Vaikščiodamas	 mieste,	 prie	 vienos	 
autobusų	stotelės	pastebėjau	vyrą	musul
moną	 su	 maždaug	 šešiamečiu	 sūnumi	
atokiau	besimeldžiant.	Nusiavę	batus,	ant	
šaligatvio	pasitiesę	kilimėlius,	jie	meldėsi,	
kartkartėmis	 nusilenkdami	 ir	 paliesdami	
kakta	žemę.	Stebėjausi	jų	tikėjimo	drąsa	–
daugelis	autobuso	laukiančių	turistų	nepa
tikliai	žvilgčiojo	į	šį	neįprastą	reginį.

Vasario 27 d., trečiadienis
Baigiantis	 GK	 dar	 daug	 darbų	 rei

kia	 nudirbti.	 Kartais	 pasiklystama	 tarp	
popierių.	Tėvas	generolas	jau	pradėjo	savo	
kasdieninį	darbą	–	jis	privalo	paskirti	apie	
25	naujus	provincijolus.	Kasdien	paskel
bia	vieną	ar	du.

Vakare	 su	 Rusijos	 regiono	 jėzuitų	
vyresniuoju	 aplankėme	 jėzuitų	 archyvus.	
Ten	sukaupta	daug	informacijos.	Medžiaga	
apie	Lietuvą	ir	Rusiją	dar	nesukataloguo
ta.	Smagu	ir	gera	pamatyti	šv.	Ignaco	ran
ka	rašytus	laiškus,	pirmųjų	jėzuitų	rašytus	
įžadų	 tekstus.	Archyve	 dirba	 du	 jėzuitai,	
ateityje	jų	laukia	milžiniškas	darbas.

Vasario 29 d., penktadienis
Priėmėme	pirmąjį	dekretą	apie	Jėzaus	

Draugijos	valdymą.	Juokaudami	sakėme:	
„GK	pagimdė	pirmąjį	kūdikį.“	Draugijos	
valdymui	 labai	 svarbi	 paprasta	 ir	 efek
tyvi	 struktūra.	 Dekretas	 remiasi	 vienu	 iš	
ignaciškų	principų:	„Galvoti	universaliai,	
veikti	lokaliai.“

Kovo 1 d., šeštadienis
Kiekvieną	 dieną	 generolas	 kviečiasi	

po	šešis	aštuonis	delegatus	pietų.	Šiandien	
ir	 aš	buvau	pakviestas.	Artimiau	pažinau	 

t.	 Adolfą	 Nicolą.	 Per	 pietus	 dalyvavo	 5	
Azijos	atstovai,	Vengrijos	provincijolas	ir	
aš.	Tėvas	generolas	 sakė,	 kad	 apie	Aziją	
žinąs	 daug,	 o	 apie	 Lietuvą	 ir	 Vengriją	
menkai.	 Turėjome	 abu	 pasakoti.	 Visi	
nustebo	išgirdę,	kad	vienas	pirmųjų	Ignaco	
bendražygių	t.	A.	Salmeronas	jau	1555	m.	 
lankėsi	Lietuvoje.	

Džiaugiausi	 generolo	 dėmesingumu,	
paprastumu	 kalbantis	 ir	 bendraujant,	 jo	
humoro	 jausmu,	pagarba	žmogui.	 Jis	dar	
kartą	pareiškė	norą	aplankyti	Lietuvą.

Prieš	 pietus	 posėdžių	 salėje	 atsi
sveikinome	 su	 t.	 H.	 P.	 Kolvenbachu.	
Jam	 nuoširdžiai	 padėkota	 ir	 padovanota	
Mergelės	Marijos	ikona.	Tėvas	pabučiavo	
ikoną,	 delegatai	 ilgai	 plojo.	 Pirmą	 kartą	
matėme	 buvusį	 generolą	 ašarojant.	 Jis	
išskrido	 aplankyti	 savo	 brolio	 dvynio	 į	
Vokietiją,	 o	 paskui	 vyks	 į	 Libaną,	 kur	
rūpinsis	tarpreliginiu	dialogu.

Kovo 3 d., pirmadienis
Po	 pietų	 priėmėme	 antrąjį	 dekretą	

apie	klusnumą	Jėzaus	Draugijoje.	Dekre
tas	 jėzuitams	 labai	 svarbus.	 Šiandien	
įsivyraujantis	 individualizmas	 daro	 įtaką	
ir	mums.	Klusnumas	padeda	vykdyti	Die
vo	 valią,	 paklusdamas	 jėzuitas	 iš	 tiesų	
realizuoja	save.	Neklusnumas	arba	egoiz
mas	žadina	neteisingą,	savitikslę	veiklą.

Kovo 4 d., antradienis
Ryte	dauguma	balsų	priimtas	trečiasis	

dekretas	 –	 apie	 bendradarbiavimą	 su	 ki
tais	misijoje.	 Po	Vatikano	 II	 susirinkimo	
Šventoji	Dvasia	 taip	veda	Bažnyčią,	 kad	
vis	daugiau	atsakomybės	už	evangelizaciją	
prisiima	pasauliečiai.	

Po	pietų	priimtas	ketvirtas	dekretas	–	 
apie	 jėzuito	 tapatybę	besikeičiančiame	 ir	
globalizacijos	paveiktame	pasaulyje.

Kovo 5 d., trečiadienis
Prieš	 pietus	 patvirtinome	 trijų	 lapų	

tekstą	 –	 atsakymą	 popiežiui	 į	 jo	 laišką,	
gautą	 kongregacijos	 pradžioje.	 Per	 visą	

Draugijoje
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GK	 šį	 tekstą	 ne	 kartą	 svarstėme	 ir	 daug	
dėl	jo	meldėmės.	Galų	gale	jį	priėmę	ilgai	
plojome.	Jautėsi	paguoda	–	Kristaus	vieti 
ninkas	žemėje	Benediktas	XVI	mums	išties	
labai	brangus,	o	 jėzuitai	 ir	 toliau	nori	 tar
nauti	Katalikų	Bažnyčioje,	 ko	nuoširdžiai	
troško	šv.	Ignacas.

Po	pietų	priimtas	paskutinis	kongrega
cijos	dekretas	–	apie	mūsų	misiją.

T.	 Adolfas	 Nicolás	 vis	 prašė	 žodžio.	
Ragino	priimtus	dekretus	nedelsiant	versti	
į	 kitas	 kalbas.	 Kvietė	 apaštalaujant	 dau
giau	 bendradarbiauti	 tarp	 provincijų	 ir	
asistencijų.

Kovo 6 d., ketvirtadienis
Ryte	 per	 bendrą	 maldą	 apėmė	 dėkin

gumas	 Dievui	 už	 jo	 apvaizdą	 ir	 globą	 per	
visą	 GK	 laiką.	 Tekstas	 maldai	 paimtas	 iš	
Pranciškaus	 Ksavero	 laiško	 Ignacui,	 rašyto	
išvažiuojant	 į	 misijas.	 Tai	 atsisveikinimo	
laiškas,	kuriame	išlieka	viltis	susitikti	dangu
je.	Meldžiantis	daugelis	delegatų	verkė.	Retai	
pamatysi	vyrus,	o	dar	jėzuitus,	verkiant.	

Per	kongregaciją	susidraugavome,	dabar	
rengiamės	 išsiskirstyti	po	visą	pasaulį,	kur	

Dievas	 nori,	 kad	 dirbtume.	 Su	 kai	 kuriais	
jėzuitais	susitikome	pirmą	ir	paskutinį	kartą.	
Kitas	susitikimas	bus	tik	danguje.	Nors	visi	
yra	 labai	 brangūs,	 kartu	 juntama	 laisvė,	
kurią	gali	suteikti	tik	Dievas.

Vakare	 –	 padėkos	 ir	Generalinės	 kon
gregacijos	uždarymo	šv.	Mišios	Jėzaus	Var
do	 bažnyčioje.	 Dėkingumo	 jausmas	 Die 
vui.	GK	sekretorius	prieš	palaiminimą	dar	
kartą	 pasveikino	 naująjį	 generolą,	 saky
damas,	 kad	 Šventoji	 Dvasia	 ir	 mes	 gerai	
pasirinkome.	Padėkos	malda	po	šv.	Mišių	
giedant	giesmę	„Tave,	Dieve,	garbinam“.	

Po	to	–	dar	kelios	dienos	asmeniškiems	
atsisveikinimams	ir	grįžimas	į	Lietuvą,	ku
rios	labai	išsiilgau	ir	žinau,	kad	laukia	labai	
daug	darbo.	

OAMDG
(Visa didesnei Dievo garbei)

Padėkos	ir	Generalinės	kongregacijos	
uždarymo	šv.	Mišios

Draugijoje
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Mûsø istorija

	 Pir	mie	ji	 ke	tu	ri	 jė	zui	tai	 į	Vil	nių	 at	vy	ko	
1569	 m.	 spa	lio	 28	 d.	 Vil	niaus	 vys	ku	pas	
Va	le	ri	jo	nas	 Pro	ta	se	vi	čius	 pa	si	kvie	tė	 jė	zui
tus,	 siek	da	mas	 stip	rin	ti	 ka	ta	li	kų	 ti	kė	ji	mą	
Lie	tu	vo	je.	 Po	me	tų	Vil	niu	je	 bu	vo	 įsteig	ta	
Col le gium Vil nen se Socie ta tis Je su,	pir	mo	ji 
to	kio	–	gim	na	zi	jos	–	ly	gio	mo	kyk	la	Lie	tu
vo	je,	1579	m.	iš	au	gu	si	į	Vil	niaus	aka	de	mi 
	ją	–	uni	ver	si	te	tą.	Da	bar	ti	nės	Vil	niaus	jė	zui
tų	gim	na	zi	jos	 is	to	ri	ja	pra	si	de	da	 su	 šia	ko
le	gi	ja.	Ap	skri	tai	gim	na	zi	jos	sam	pra	tai	pra
džią	prieš	400	me	tų	da	vė	kaip	tik	jė	zui	tai,	 
1599	m.	iš	lei	dę	Ra tio stu dio rum	–	pa	sau	li
nio	jė	zui	tų	švie	ti	mo	tin	klo	gai	res.

	 Pir	ma	sis	 Lie	tu	vą	 ir	 jos	 sos	ti	nę	 Vil	nių	
ap	lan	kęs	 jė	zui	tas	 bu	vo	 Drau	gi	jos	 įkū	rė	jo	 
šv.	 Ig	na	co	 Lo	jo	los	 ben	dra	žy	gis	 Al	fon	sas	 
Sal	me	ro	nas,	1555	m.	ly	dė	jęs	po	pie	žiaus	le
ga	tą	pas	Lie	tu	vos	Di	džio	sios	Ku	ni	gaikš	tys
tės	val	do	vą.	De	ja,	tuo	me	tu	jis	ne	ma	tė	tin	ka
mų	 są	ly	gų	 šia	me	 kraš	te	 įsi	kur	ti	 jė	zui	tams,	
bet	Sal	me	ro	no	už	ra	šai	liu	di	ja	tuo	me	ti	nę	Lie
tu	vos	re	li	gi	nę	būk	lę.
	 Iš	negausios	jė	zui	tų	mi	si	jos	iš	au	go	di	des
nis	pa	da	li	nys,	1598	m.	ta	pęs	Lie	tu	vos	vi	ce 

	pro	vin	ci	ja.	Lie	tu	vo	je	Jė	zaus	Drau	gi	jos	na	rių	
skai	čiui	pa	sie	kus	200,	1608	m.	vie	nuo	li	jos	
va	do	vy	bė	įstei	gė	sa	va	ran	kiš	ką	Lie	tu	vos	jė
zui	tų	pro	vin	ci	ją.	Tuo	me	tu	jau	vei	kė	jė	zui	tų	
ko	le	gi	jos	Po	loc	ke,	Ry	go	je,	Ne	svy	žiu	je,	Tar
tu.	Kiek	vie	na	ko	le	gi	ja	bu	vo	lyg	ži	bin	tas,	iš	
ku	rio	jė	zui	tų	mi	si	jų	švie	sa	skli	do	po	pla	čias	
apy	lin	kes.	Kai	ku	rios	mi	si	jos	tu	rė	jo	mo	kyk
las,	dar	ne	iš	au	gu	sias	į	ko	le	gi	jas.	

	 Da	bar	ti	nės	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	is
to	ri	ja	sie	kia	1642	m.,	kai	čia	bu	vo	įsteig	ta	
jė	zui	tų	ko	le	gi	ja.	Ko	le	gi	ja,	baž	ny	čia	ir	jė	zui
tų	na	mai	pa	sta	ty	ti	ant	tri	jų	bro	lių	Ko	je	la	vi	 
čių	šei	mos	skly	pų,	pa	do	va	no	tų	vie	nuo	li	jai.	
Vi	si	 trys	 ta	po	 jė	zui	tais.	Al	ber	tas	 ži	no	mas	
kaip	Lie	tu	vos	is	to	ri	kas.	XVII	a.	Lie	tu	vos	jė
zui	tai	įstei	gė	ko	le	gi	jas	Kra	žiuo	se	ir	Or	šo	je	
(1616	m.),	Gar	di	ne	(1621	m.),	Nau	gar	du	ke	
ir	Daug	pi	ly	je	(1631	m.),	Vi	tebs	ke	(1639	m.),	 
Pa	šiau	šė	je	 (1654	 m.),	 Mins	ke	 (1685	 m.),	
Sluc	ke	(1696	m.).

	 Vil	niu	je	jė	zui	tai	tu	rė	jo	še	šias	baž	ny	čias	
ir	dvi	kop	ly	čias.	Se	na	mies	ty	je	–	trys	jė	zui	tų	
sta	ty	tos	ar	ap	tar	nau	tos	baž	ny	čios:	Šv.	Ka

Surinko t. Antanas Saulaitis, SJ
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	zi	mie	ro,	 Šv.	 Ig	naco	 (Ig	noto)	 ir	 Šv.	 Jo	nų.	
Anuo	me	ti	nio	mies	to	pa	kraš	čiuo	se	–	Šv.	ar	 
kan	ge	lo	Ra	po	lo,	Šv.	Ste	po	no	ir	 jau	su	ny
ku	si	Šv.	Juo	za	po	ir	Ni	ko	de	mo	baž	ny	čios.	
Pas	ta	ro	sios	 li	ko	 tik	 frag	men	tas,	 įmū	ry	tas	
į	gy	ve	na	mą	jį	na	mą	Auš	ros	Var	tų	gat	vė	je.	
Pa	ke	liui	į	Tra	kus	te	bes	to	vi	Nu	kry	žiuo	to	jo	
Jė	zaus	 kop	ly	tė	lė.	 Prie	 dvie	jų	 baž	ny	čių	 –	 
Šv.	Stepo	no	ir	Šv.	Juo	za	po	ir	Ni	ko	de	mo	–	 
vei	kė	li	go	ni	nės	ar	prie	glau	dos.	Vie	na	kop
ly	čia	–	Šv.	Ro	za	li	jos,	ku	rios	už	ta	ri	mo	pra
šy	ta	ma	ro	me	tais,	–	vi	sai	iš	ny	ku	si.	Kop	ly
čia	 bu	vo	 jė	zui	tams	 per	leis	tuo	se	 Rad	vi	lų	
rū	muo	se	 Vin	gio	 par	ke.	 Prie	 rū	mų,	 kaip	
įpras	ta	to	me	to	uni	ver	si	te	tams,	ply	tė	jo	vais
ta	žo	lių	dar	žas.	Apie	2000	m.	bū	ta	už	mo	jų	
šį	XVI–X	VI	II	a.	ba	ro	ki	nį	dar	žą	(ar	so	de	lį)	
at	kur	ti.	

	 Nuo	jė	zui	tų	pa	vel	do	Vil	niu	je	ne	pa	bėg	si.	
Prie	Šv.	Ig	naco	baž	ny	čios,	šian	dien	tar	nau
jan	čios	 ka	riš	kių	 sie	lo	va	dai,	 bu	vo	 Jė	zui	tų	
skers	gat	vis.	 Kraš	to	 ap	sau	gos	 mi	nis	te	ri	ja	
įsi	kū	ru	si	 bu	vu	sia	me	 jė	zui	tų	 ben	dra	bu	ty	je,	
Moks	li	nė	 bib	lio	te	ka	 –	 jė	zui	tų	 nau	jo	ky	ne,	
bu	vęs	„Bo	čių“	res	to	ra	nas	–	Šv.	Ig	naco	baž
ny	čios	kle	bo	ni	jo	je.	Da	bar	ti	nė	kon	ser	va	to	ri
ja	ša	lia	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čios	įsi	tai	siu	si	
Vil	niaus	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	 ben	dra	bu	ty	je.	
Di	džiu	lis	 pa	sta	tų	 kom	plek	sas	 prie	 Šv.	 ar
kan	ge	lo	 Ra	po	lo	 baž	ny	čios	 –	 bu	vę	 jė	zui	tų	
ter	cia	to	na	mai.	Ša	lia	Vil	niaus	jė	zui	tų	gim
na	zi	jos	–	so	vie	tų	fab	ri	ku	pa	vers	ta	ir	iki	šiol	
ne	vei	kian	ti	Au	gus	ti	jo	nų	 (Švč.	M.	Ma	ri	jos	
Ra	min	to	jos)	baž	ny	čia.	Čia	nuo	1926	m.	iki	
po	ka	rio	jė	zui	tai	ap	tar	nau	da	vo	Ry	tų	apei	gų	
ka	ta	li	kus	uk	rai	nie	čius.

	 1709–1710	m.	Lie	tu	vą	nu	siau	bė	pas	ku
ti	nis	ma	ras.	Tur	tin	ges	ni	mies	tie	čiai	 ir	 dva
si	nin	kai	 trau	kė	si	 į	 kai	mus.	Mies	tuo	se	 li	ko	
tik	 ro	ki	tai	 (Lie	tu	vo	je	 ir	 Len	ki	jo	je	 vei	ku	si	
vie	nuo	li	ja,	 ku	ri	 rū	pi	no	si	ma	ro	 au	ko	mis)	 ir	
jė	zui	tai.	Prie	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čios	bu	vo	
mai	ti	na	ma	 400	 naš	lai	čių.	 Kau	ne	 už	si	krė	tę	
ma	ru	mi	rė	vi	si	jė	zui	tai,	gim	na	zi	ja	ir	baž	ny
čia	bu	vo	ap	leis	tos.	

 

Il	gai	niui	 Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	ja	 at	si
ga	vo	ir	taip	iš	au	go,	kad	1755	m.,	prieš	pat	
pa	da	li	ji	mą	į	dvi	at	ski	ras	pro	vin	ci	jas,	tu	rė	jo	
1114	na	rių,	21	ko	le	gi	ją	(gim	na	zi	ją),	10	ki
tų	re	zi	den	ci	jų,	60	mi	si	jų	na	mų	da	bar	ti	nė	je	
Lie	tu	vo	je,	 Ma	žo	jo	je	 Lie	tu	vo	je,	 Lat	vi	jo	je,	
Es	ti	jo	je,	Gu	di	jo	je	ir	Mo	zū	ri	jo	je.	Jė	zui	tų	mo
kyk	lų	tin	klas	1773	m.	su	da	rė	LDK	švie	ti	mo	
sis	te	mos	pa	grin	dą.	

	 1753	 m.	 jė	zui	tai	 įstei	gė	 Vil	niaus	 uni
ver	si	te	to	 ast	ro	no	mi	jos	 ob	ser	va	to	ri	ją.	 Žy
miau	sias	 ast	ro	no	mas,	 ku	rį	 lai	ką	 dir	bęs	 ir	
aka	de	mi	jos	rek	to	riu	mi,	bu	vo	Mar	ty	nas	Po
čo	bu	tas,	la	biau	siai	at	si	dė	jęs	Mė	nu	lio	ir	Sau
lės	už	te	mi	mams,	ty	ri	nė	jęs	žvaigž	džių	ge	si
mą,	Ju	pi	te	rio	pa	ly	do	vų	už	te	mi	mus	ir	ki	tus	
ast	ro	no	mi	nius	reiš	ki	nius.	Ste	bė	da	mas	dan
gaus	kū	nus	nu	sta	ti	nė	jo	vie	to	vių	ge	og	ra	fi	nę	
pa	dė	tį.	1976	m.	jo	var	du	pa	va	din	tas	vie	nas	
Mė	nu	lio	kra	te	rių.	

	 Drau	gi	jos	 is	to	ri	jo	je	 ir	 dau	giau	 žy	mių	
jė	zui	tų	iš	Lie	tu	vos.	Sa	vo	šven	tu	gy	ve	ni	mu	
pa	si	žy	mė	jo	 Mi	ka	lo	jus	 Lan	ci	ci	jus	 (1574–
1653),	bu	vęs	Lie	tu	vos	pro	vin	ci	jos	pro	vin
ci	jo	las,	 kaip	 dės	ty	to	jas	 ir	 dva	sios	 tė	vas	
dar	ba	vę	sis	 įvai	rio	se	 Lie	tu	vos	 pro	vin	ci	jos	
ko	le	gi	jo	se.	1650	m.	pa	si	ro	dęs	jo	raš	tų	dvi
to	mis	„Dva	si	niai	vei	ka	lė	liai“	XVI	I–	XIX	a.	 
su	si	lau	kė	12	pa	kar	to	ti	nių	 lei	di	mų	ir	bu	vo	
iš	vers	tas	 į	 įvai	rias	 kal	bas.	 Šv.	 Ka	zi	mie	ro	
baž	ny	čio	je	il	gą	lai	ką	dir	bo	ka	zo	kų	da	bar
ti	nė	je	 Bal	ta	ru	si	jo	je	 nu	kan	kin	tas	 ir	 vė	liau	

Šv.	Pranciškaus	Ksavero	bažnyčia	
ir	jėzuitų	namai	Kaune
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šven	tuo	ju	 pa	skelb	tas	 An	drie	jus	 Bo	bo	la	
(1591–1657).	

	 Dau	ge	lis	 yra	 gir	dė	ję	 apie	 gar	sų	jį	Ki	ni
jos	 mi	sio	nie	rių	 jė	zui	tą	 An	drių	 Ru	da	mi	ną,	
per	trum	pą	gy	ve	ni	mą	spė	ju	sį	ki	nų	kal	ba	pa
ra	šy	ti	kny	gą.	In	di	jo	je	dir	bo	Gab	rie	lis	Lent
kaus	kas,	 Jo	nas	 Ku	lė	ša	 bu	vo	 mi	sio	nie	rius	
Ru	si	jo	je.	Jo	nas	Lu	ka	še	vi	čius	į	 lat	vių	kal	bą	
iš	ver	tė	Nau	ją	jį	Tes	ta	mentą.	Bū	ti	na	pa	mi	nė
ti	ir	„krikš	čio	niš	kuo	ju	Ho	ra	ci	ju	mi“	va	din	tą	
Vil	niaus	aka	de	mi	jos	re	to	ri	kos	dės	ty	to	ją	Mo
tie	jų	 Ka	zi	mie	rą	 Sar	bie	vi	jų	 (1593–1640).	
Ki	tas	gar	sus	to	me	to	jė	zui	tas	–	aka	de	mi	jos	
pro	fe	so	rius,	ver	tin	gų	re	to	ri	kos	ir	mu	zi	ko	lo
gi	jos	 vei	ka	lų	 au	to	rius	 Žy	gi	man	tas	 Liauks
mi	nas	(1597–1670).	Tur	būt	vi	si	ži	no	aka	de
mi	jo	je	dir	bu	sio	jė	zui	to	Kon	stan	ti	no	Sir	vy	do	
pa	reng	tą	lie	tu	vių	kal	bos	gra	ma	ti	ką,	su	da	ry	tą	
žo	dy	ną,	yra	gir	dė	ję	apie	ma	te	ma	ti	ką	Pra	ną	
Nor	vai	šą,	Gar	di	ne	įstei	gu	sį	ob	ser	va	to	ri	ją.

	 1773–1814	m.	Lie	tu	vos	jė	zui	tams	te	ko	
keis	tas	vaid	muo	–	už	tik	rin	ti	Jė	zaus	Drau	gi
jos	tęs	ti	nu	mą.	Po	pie	žiui	už	drau	dus	jė	zui	tų	
veik	lą,	ca	ro	oku	puo	to	se	LDK	da	ly	se	dek	re
tas	ne	bu	vo	pa	skelb	tas.	Vie	nuo	li	jos	cen	tru	
ta	po	 Po	loc	kas,	 jai	 iš	 ei	lės	 va	do	va	vo	 trys	
lie	tu	viai,	 ga	lu	ti	nai	 iš	 ca	ro	 že	mių	 iš	va	ry	ti	
1820	m.	Iki	1923	m.	Lie	tu	vo	je	jė	zui	tų	ne
be	bu	vo.

	 Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	veik	lą	at	kū	rė	 t.	Be	ne
dik	tas	An	druš	ka	(1884–1951),	jė	zui	tu	ta	pęs	
Va	ka	ruo	se	ir	1919	m.	grį	žęs	į	Lie	tu	vą.	Ne
tru	kus	 į	Drau	gi	ją	 įsto	jo	 Juo	zas	Venc	kus	 ir	
Jo	nas	Paukš	tys.	1923	m.	Drau	gi	jos	va	do	vy
bė	Kau	no	 gim	na	zi	jos	 at	kur	ti	 iš	Vo	kie	ti	jos	
at	siun	tė	t.	Jo	ną	Ki	ppą.	Prie	jo	pri	si	dė	jo	ki	ti	
vo	kie	čiai	jė	zui	tai,	vė	liau	įsto	jo	dau	giau	lie
tu	vių,	 o	 gim	na	zi	ja	 įgi	jo	 la	bai	 ge	rą	 var	dą.	
1936	m.	pir	muo	ju	at	kur	to	Drau	gi	jos	pa	da	li
nio	–	vi	ce	pro	vin	ci	jos	–	va	do	vu	ta	po	Be	ne
dik	tas	An	druš	ka,	 oku	pa	ci	jos	me	tais	Si	bi	re	
mi	ręs	ba	du	(ka	po	ne	pa	si	se	kė	ras	ti).	Jo	var
du	pa	va	din	ta	pra	di	nė	mo	kyk	la,	vei	kian	ti	jė
zui	tų	na	muo	se	Šiau	liuo	se.	

	 Iš	vi	so	į	Si	bi	rą	bu	vo	iš	trem	ta	17	jė	zui	tų.	
Ke	li	ku	ni	gai	trem	ti	niai	vė	liau	čia	grį	žo	sa	vo	
no	ru	 ir	 to	liau	pa	tar	na	vo	 lie	tu	viams,	 vo	kie
čiams	bei	ki	tų	 tau	ty	bių	 ti	kin	tie	siems.	Ypač	
sa	vo	 veik	la	 pa	si	žy	mė	jo	 t.	 Al	bi	nas	 Dum
bliaus	kas.	Ka	dan	gi	ku	ni	gu	dirb	ti	jam	ne	lei
do,	vai	ra	vo	„Grei	to	sios	pa	gal	bos“	au	to	mo	bi
lį.	Taip	ga	lė	jo	dau	gy	bę	žmo	nių	ap	lan	ky	ti	ir	
jiems	pa	tar	nau	ti.	Vė	liau	Ka	ra	gan	do	je,	Ka	za
chstane,	įstei	gė	pa	ra	pi	ją,	va	do	va	vo	slap	tam	
jė	zui	tų	nau	jo	ky	nui.	Tarp	jo	glo	bo	tų	jau	nų	jų	
jė	zui	tų	–	da	bar	ti	nis	No	vo	si	birs	ko	vys	ku	pas	
Juo	za	pas	Wert	has	ir	ki	ti	vo	kie	čių	kil	mės	Ru
si	jos	jė	zui	tai.	Kai	ku	rie	jų	mo	kė	si	Lie	tu	vo	je.

	 Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	lu	il	giau	siai	–	 
be	veik	40	me	tų,	iki	1989	m.,	–	po	grin	džio	
są	ly	go	mis	bu	vo	t.	Jo	nas	Da	ny	la.	Ap	tar	nau
da	mas	 Bi	ju	tiš	kio	 kai	mo	 pa	ra	pi	ją,	 slap	ta	
su	si	tik	da	vo	su	jė	zui	tais,	pri	im	da	vo	ir	ug	dy
da	vo	 kan	di	da	tus,	 at	lik	da	vo	 ki	tas	 pa	rei	gas,	
ku	rių	nor	ma	lio	mis	są	ly	go	mis	už	tek	tų	vi	sai	
pro	vin	ci	jos	raš	ti	nei.	Si	bi	ro	iš	ven	gę	jė	zui	tai	
į	 trem	ties	vie	tas	 siųs	da	vo	 siun	ti	nius,	 vie	ni	
ki	tus	pa	lai	ky	da	vo,	bro	liai	jė	zui	tai	slap	tai	su
si	tik	da	vo,	vyk	da	vo	re	ko	lek	ci	jos.	

	 So	viet	me	čiu	mil	ži	niš	ką	re	li	gi	nio	švie	ti
mo	ir	sie	lo	va	dos	dar	bą	at	li	ko	slap	ta	vei	ku
sios	se	se	rys	vie	nuo	lės.	Jė	zui	tas	t.	Pran	ciš	kus	
Ma	si	lio	nis	su	ke	lio	mis	mer	gi	no	mis	1947	m.	
įstei	gė	nau	ją	–	Eu	cha	ris	ti	nio	Jė	zaus	se	se	rų	–	 

Šv.	Rapolo	bažnyčia	ir	
buvę	jėzuitų	terciato	namai	Vilniuje	
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kon	gre	ga	ci	ją,	 pri	tai	ky	tą	 veik	ti	 po	grin	džio	
są	ly	go	mis.	Se	se	rų	mi	si	ja	bu	vo	auk	lė	ti	jau	ni
mą,	 tal	kin	ti	pa	ra	pi	jo	se.	So	viet	me	čiu	pa	gal
ba	mo	te	rų	vie	nuo	li	joms	pa	si	žy	mė	jo	jė	zui	tas	 
t.	Le	o	nar	das	Jag	mi	nas,	va	do	va	vęs	re	ko	lek	ci
joms,	su	si	kau	pi	mo	die	noms.	

	 Kas	nė	ra	gir	dė	jęs	1972–1989	m.	ėju	sios	
„Lie	tu	vos	 Ka	ta	li	kų	 Baž	ny	čios	 Kro	ni	kos“,	
ku	rios	 lei	di	mui	 va	do	va	vo	 jė	zui	tai,	 da	bar	
vys	ku	pai,	 Si	gi	tas	 Tam	ke	vi	čius	 ir	 Jo	nas	
Bo	ru	ta.	 Ben	dra	dar	bia	vo	 jė	zui	tai	 An	ta	nas	
Gra	žu	lis,	Ka	zi	mie	ras	Amb	ra	sas,	Jo	nas	Kas
ty	tis	Ma	tu	lio	nis	(1983	m.,	kaip	ir	S.	Tam	ke
vi	čius,	nu	teis	tas	ir	iki	1988	m.	iš	trem	tas	iš	
Lie	tu	vos),	se	se	rys	vie	nuo	lės	ir	ki	ti.	

	 Lie	tu	vos	jė	zui	tai	nie	ka	da	ne	bu	vo	na	mi	 
sė	dos.	Af	ri	ko	je	 nuo	 1938	m.	 dir	bo	Sta	sys	
Tamk	vai	tis,	 po	me	tų	 at	vy	ko	My	ko	las	An
drie	jaus	kas.	In	di	jo	je	te	be	dir	ba	Do	na	tas	Slap
šys.	Aust	ra	li	jo	je	 lat	viams	ir	 lie	tu	viams	pa	 
tar	na	vo	Sta	sys	Gai	de	lis.	Iš	Či	ka	gos	į	Urug	va
jų	ir	Bra	zi	li	ją	lie	tu	vių	sie	lo	va	da	rū	pin	tis	nu
ke	lia	vo	vi	sas	bū	rys	jė	zui	tų:	Jo	nas	Bru	ži	kas,	
Vla	das	Mi	ka	laus	kas,	Jo	nas	Ki	dy	kas,	Pet	ras	
Dau	gin	tis,	Le	o	nas	Za	rem	ba,	Jo	nas	Gied	rys,	
Jo	nas	 Su	kac	kas,	An	ta	nas	 Sau	lai	tis	 ir	 ki	ti.	
Vin	cen	tas	Pu	pi	nis	dir	bo	Bra	zi	li	jo	je	tarp	Ry
tų	apei	gų	ka	ta	li	kų.	Kai	1995	m.	bu	vo	ren	gia
ma	si	mi	nė	ti	šių	lai	kų	ka	ta	li	kų	mi	si	jos	Af	ri
ko	je	150	me	tų	 su	kak	tį,	 į	Lie	tu	vą	 at	siųs	tas	
pa	klau	si	mas	apie	jė	zui	tą	Mak	si	mi	li	jo	ną	Ry
lą	(Ryl	lo),	lai	ko	mą	tos	mi	si	jos	pra	di	nin	ku.	
Jis	 stu	di	ja	vo	 Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	jos	
aka	de	mi	jo	je	Po	loc	ke,	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	įsto
jo	1820	m.	Ro	mo	je	(iš	ca	ro	oku	puo	tų	že	mių	
jė	zui	tai	jau	bu	vo	iš	va	ry	ti).	Po	šven	ti	mų	Be	i 
ru	te	or	ga	ni	za	vo	ko	le	gi	ją,	vė	liau	iš	au	gu	sią	į	
Šv.	Juo	za	po	(šian	dien	te	be	vei	kian	tį)	uni	ver
si	te	tą.	 1845	m.	 iš	vy	ko	 į	Su	da	no	 sos	ti	nę	 ir	
ten	iki	mir	ties	(1848	m.)	apaš	ta	la	vo.	

	 Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ją	at	sky	rus	„ge
le	ži	nei	 už	dan	gai“,	Va	ka	ruo	se	 li	ko	 apie	 30	
jau	nų	jė	zui	tų.	Or	di	no	va	do	vy	bės	pa	drą	sin	ti,	
jie	su	si	bū	rė	Či	ka	go	je	 ir	 įsteigė	čia	na	mus,	

kop	ly	čią,	 Jau	ni	mo	 cen	trą,	 taip	 pat	Auš	ros	
Var	tų	 pa	ra	pi	ją	 Mon	re	a	ly	je,	 perėmė	 lie	tu
vių	pa	ra	pi	ją	Kliv	len	de.	Ap	tar	na	vo	ir	pa	gal	
iš	ga	les	te	be	tal	ki	na	ki	to	se	lie	tu	vių	pa	ra	pi	jo
se,	 sto	vyk	lo	se,	 or	ga	ni	za	ci	jo	se,	 aiš	ku,	 JAV	
Lie	tu	vių	ben	druo	me	nė	je,	lie	tu	viš	ko	je	spau
do	je...	 Už	sie	ny	je	 gy	ve	nę	 lie	tu	viai	 jė	zui	tai	
tu	rė	jo	pro	vin	ci	jo	lą,	ėju	sį	pa	rei	gas,	kol	at	si
nau	jins	lais	vi	ry	šiai	su	Lie	tu	va.

	 Jė	zui	tai	nuo	 se	no	ži	no	mi	kaip	 švie	tė	jai	
ir	moks	li	nin	kai.	Mo	der	niais	lai	kais	pro	fe	so
ria	vo	Juo	zas	Be	lec	kas,	Juo	zas	Venc	kus.	Po
pie	žiš	ka	ja	me	 Gri	ga	liaus	 uni	ver	si	te	te	 il	gus	
me	tus	 dir	bo	 prof.	An	ta	nas	 Liu	i	ma	 ir	 prof.	
Pau	lius	Ra	bi	kaus	kas.	A.	Liu	i	ma	taip	pat	glo
bo	jo	 Lie	tu	vių	 ka	ta	li	kų	 moks	lo	 aka	de	mi	ją,	
lei	do	moks	li	nius	lei	di	nius,	ren	gė	su	va	žia	vi
mus.	Pra	nas	Liu	i	ma	Bos	to	no	jė	zui	tų	ko	le	gi
jo	je	mo	kė	fi	zi	kos.	Lie	tu	vai	at	gi	jus,	uni	ver
si	te	tuo	se	ar	se	mi	na	ri	jo	se	dės	ty	ti	ėmė	Jo	nas	
Bo	ru	ta,	Al	gis	Ba	niu	lis,	Lion	gi	nas	Vir	ba	las,	
Le	o	nas	Za	rem	ba,	An	ta	nas	Sau	lai	tis	ir	kiti.	

	 Sten	gia	ma	si,	 kad	 bet	 ku	rios	 tau	ty	bės	
jė	zui	tas	mo	kė	tų	 bent	 vie	ną	 pa	sau	li	nę	 kal
bą	–	an	glų	ar	is	pa	nų	(ar	ba	abi).	Lie	tu	vos	ir	
Lat	vi	jos	 pro	vin	ci	ja	 sa	vo	 stu	den	tus	 siun	čia	
į	už	sie	nį,	daž	nai	į	dvi	skir	tin	gai	kal	ban	čias	
ša	lis,	kad	jie	leng	viau	iš	mok	tų	kal	bų,	ga	lė
tų	ben	drau	ti,	įgy	tų	pla	tes	nį	kul	tū	ri	nį	aki	ra	tį.	
Pa	vyz	džiui,	Ame	ri	ko	je	 gi	męs,	 Urug	va	ju	je	
dar	ba	vę	sis	 Jo	nas	Su	kac	kas	mo	kė	jo	net	16	
kal	bų	ir	iki	mir	ties	mo	kė	si	nau	jų.	

	 Ne	vi	si	lie	tu	viai	jė	zui	tai	pri	klau	so	Lie
tu	vos	 pro	vin	ci	jai.	 XX	 a.	 ant	ro	je	 pu	sė	je	
bu	vo	bent	try	li	ka	lie	tu	vių	kil	mės	ku	ni	gų	jė
zui	tų,	dir	bu	sių	JAV	pro	vin	ci	jo	se.	Tarp	jų	–	 
t.	 Vla	das	 Jas	ke	vi	čius,	 pa	ra	šęs	 di	ser	ta	ci	ją	
apie	 lie	tu	vių	 mi	to	lo	gi	ją,	 be	veik	 20	 me	tų	
Niu	jor	ko	 Ford	ha	mo	 uni	ver	si	te	te	 va	do	va
vęs	lie	tu	vių	kal	bos,	is	to	ri	jos,	li	te	ra	tū	ros	ir	
kul	tū	ros	va	sa	ros	kur	sams.	T.	Jo	nas	Ker	die
jus	iš	Bos	to	no	tal	ki	no	at	si	ku	rian	čiai	Lie	tu
vos	pro	vin	ci	jai,	lie	tu	viš	kai	va	do	va	vo	re	ko
lek	ci	joms.
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	 Kiek	vie	na	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	 pro	vin	ci	ja	
pri	va	lo	tu	rė	ti	nau	jo	ky	ną,	ku	ria	me	nau	jo	kai	
ug	do	mi	 dve	jus	 me	tus.	 Se	no	vė	je	 nau	jo	ky
nas	bu	vo	prie	Šv.	Ig	naco	baž	ny	čios	Vil	niu
je.	 1929	m.	 nau	jai	 at	ku	ria	mos	 pro	vin	ci	jos	
jė	gos	jau	lei	do	įsteig	ti	nau	jo	ky	ną	Pa	gry	žu
vy	je.	Nau	jo	kų	ug	dy	to	jas	bu	vo	jė	zui	tas	vo
kie	tis.	 Jė	zui	tai	 bro	liai	 pa	vyz	din	gai	 tvar	kė	
ūkį,	įkū	rė	la	bai	gra	žų	par	ką.	Per	ka	rą	nau
jo	ky	no	pa	sta	tuo	se	vei	kė	 li	go	ni	nė.	So	vie	tai	
pa	sta	tą	pa	ver	tė	prie	glau	da	ir	pastatas	dar	ne
grą	ži	ntas	 jė	zui	tams.	So	viet	me	čiu	nau	jo	ky
nas	vei	kė	slap	ta.	At	kur	ta	pro	vin	ci	ja	nau	jo
kus	siun	tė	į	Vo	kie	ti	ją	ar	Aust	ri	ją,	o	1995	m.	 
įstei	gė	nau	jo	ky	ną	Šiau	liuo	se.	

	 Anuo	met	 Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	 pro	vin	ci	ja	
tu	rė	jo	net	1114	na	rių,	o	šian	dien	esa	me	tik	
44.	Kaž	ka	da	vei	kė	21	ko	le	gi	ja	ir	ke	lias	de
šimt	mo	kyk	lė	lių,	šian	dien	li	ko	tik	Kau	no	ir	
Vil	niaus	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos.	Vie	toj	XVI	II	a.	
vei	ku	sių	60ies	mi	si	jų	da	bar	be	li	kę	trys,	vi
sos	JAV.	Puo	se	lė	ja	me	vil	tis	steig	ti	na	mus	ir	
plės	ti	tar	nys	tę	Lat	vi	jo	je,	ku	ri	prie	Lie	tu	vos	
pro	vin	ci	jos	pri	jung	ta	1992	m.

	 Nuo	pat	pra	džių	jė	zui	tai	va	do	va	vo	šv.	Ig 
na	co	 Dva	si	nėms	 pra	ty	boms,	 ki	toms	 re
ko	lek	ci	joms,	 mi	si	jų	 die	noms	 pa	ra	pi	jo	se.	 
T.	Jo	nas	Bru	ži	kas	(mi	rė	su	lau	kęs	75	me	tų)	
iš	vi	so	va	do	va	vo	997	re	ko	lek	ci	joms	tri	juo	se	
že	my	nuo	se.	 Šian	dien	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jo	se	
vyks	ta	Kai ros	ir	TE Co	re	ko	lek	ci	jos,	jė	zui	tai	
glo	bo	ja	pa	sau	lie	čius,	at	lie	kan	čius	Dva	si	nes	

pra	ty	bas	kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me.	Kau	ne	vei
kia	 jė	zui	tų	 įsteig	tas	 Gy	ve	ni	mo	 ir	 ti	kė	ji	mo	
ins	ti	tu	tas,	 vi	so	je	 Lie	tu	vo	je	 or	ga	ni	zuo	jan	tis	
kur	sus	su	au	gu	sie	siems,	ren	gian	tis	dva	si	nius	
pa	ly	dė	to	jus.	Ne	re	tai	da	ly	va	vu	sie	ji	re	ko	lek	ci
jo	se	bu	ria	si	į	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ben
druo	me	nes,	ku	rių	Lie	tu	vo	je	jau	ke	lio	li	ka.	

	 Nei	se	no	vė	je,	nei	tarp	ka	rų,	nei	po	so	vie
ti	nės	oku	pa	ci	jos	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ja	
ant	 ko	jų	 neat	si	sto	jo	 pa	ti.	 Ją	 vi	so	ke	rio	pai	
rė	mė	 ki	tos	 pro	vin	ci	jos	 ir	 jė	zui	tų	 bi	čiu	liai.	
Prieš	ka	rą	at	ku	ria	mai	Kau	no	gim	na	zi	jai	po
pie	žius	 Pi	jus	XI	 pa	au	ko	jo	 500	 tūkst.	 li	rų.	
Lie	tu	vai	at	kū	rus	Ne	pri	klau	so	my	bę,	abi	gim
na	zi	jos	su	lau	kė	au	kų	iš	jė	zui	tų,	jų	pa	ra	pi	jų	
ir	bi	čiu	lių	Šve	di	jo	je,	Ja	po	ni	jo	je,	Is	pa	ni	jo	je,	
JAV,	An	gli	jo	je,	Vo	kie	ti	jo	je,	Aust	ri	jo	je,	Švei
ca	ri	jo	je,	 Olan	di	jo	je,	 iš	 įvai	rių	 as	me	nų	 bei	
už	sie	nio	ša	lių	fon	dų.	Ne	lie	ka	abe	jin	gi	ir	už
sie	nio	lie	tu	viai.

	 Apie	20	 tūkst.	 Jė	zaus	Drau	gi	jos	na	rių	
dir	ba	 ko	ne	 vi	so	se	 pa	sau	lio	 ša	lyse.	 Lie	tu
vos	ir	Lat	vi	jos	pro	vin	ci	ja	yra	vie	na	iš	90
ies	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jų	ir	pri	klau	so	Vi	du	rio	
Eu	ro	pos	asis	ten	ci	jai,	ku	rio	je	dar	yra	Vo	kie
ti	jos,	 Švei	ca	ri	jos,	 Aust	ri	jos	 ir	 Veng	ri	jos	
pro	vin	ci	jos.	Šių	me	tų	pra	džio	je	vy	ku	sioje	
35ojoje	Drau	gi	jos	Ge	ne	ra	li	nė	je	kon	gre	ga
ci	jo	je	pro	vin	ci	jai	at	sto	va	vo	da	bar	ti	nis	pro
vin	ci	jo	las	t.	Al	do	nas	Gu	dai	tis.	Ge	ne	ra	li	nė	
kon	gre	ga	ci	ja	iš	rin	ko	nau	ją	vie	nuo	li	jos	va
do	vą	ir	nu	ma	tė	at	ei	ties	gai	res.

Šv.	Kazimiero	bažnyčia	
ir	jėzuitų	namai	Vilniuje.	
T.	Vytauto	Sadausko,	SJ,	nuotraukos
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	 Tė	vas,	 se	nas	 ūki	nin	kas,	 tu	rė	jo	 apie	 50	
ha	že	mės,	be	to,	dar	bu	vo	pri	pir	kęs	kai	my	ni
nį	ūkį,	ro	dos,	su	26	ha	že	mės.	Tė	vai	tu	rė	jo	
vie	nuo	li	ka	vai	kų:	du	mi	rė	dar	kū	di	kiai,	už
au	go	me	7	bro	liai	ir	2	se	se	rys.	Man,	vi	sų	jau
na	jam,	 pa	si	se	kė	 ei	ti	moks	lą.	Anais	 lai	kais	
vi	si	 7	 bro	liai	 ir	 2	 se	se	rys	 te	be	bu	vo	 gy	vi,	
iš	si	skirs	tę	po	įvai	rius	ūkius.	Tė	ve	liai	jau	ne
be	ūki	nin	ka	vo:	už	lei	dę	ūkį	sa	vo	sū	nui	Jo	nui,	
ra	miai	kar	šo	pa	si	trau	kę	„ant	iš	im	ti	nės“.	
	 Ar	ti	nuo	si	prie	na	mų.	Bu	vo	apie	10	va
lan	dą	 va	ka	ro.	 Ži	bu	riai	 švie	čia	 iš	 Tė	ve	lių	
na	mo	ga	lo	ir	iš	Jo	no	kam	ba	rių.	Dar	te	be	va
ka	ro	ja.	Su	lo	jo	šuo,	at	bė	gęs	pa	ži	no	ma	ne	ir	
pa	si	svei	ki	no	lai	žy	da	mas	ran	kas.	„Tu,	šu	ne
li,	ge	rai	ma	ne	pri	imi,	tik	kaip	ma	ne	žmo	nės	
pri	ims?!“	Nė	kiek	ne	svy	ruo	da	mas,	vis	kam	
pa	si	ry	žęs,	ei	nu	į	Tė	vų	kam	ba	rį	ir	svei	ki	nu:
	 –	Te	gul	bus	pa	gar	bin	tas…
	 Bet	at	sa	ky	mo	nė	ra.	Se	nu	kas	Tė	vas,	pa
svy	ra	vęs	sun	kiai	at	kri	to	į	kė	dę:	lyg	kaž	kas	
smaug	tų	 ir	 troš	kin	tų	 krū	ti	nę	 –	 jam	už	ėmė	
dva	sią.	Mo	ti	na	 ta	ry	tum	 su	ak	me	nė	jo:	 ji	 nė	
pa	si	ju	din	ti	ne	ga	li.	Koks	bai	sus	jiems	smū
gis,	pa	ma	čius	sū	nų	ne	be	il	gais	rū	bais!	Pa	bu
čia	vau	ran	kas	vie	nam	ir	ant	ram,	ir	sė	daus.	
Vieš	pa	tau	ja	ka	po	 ty	la.	Man	pa	čiam	bai	su.	
Tik	sa	ve	stip	ri	nu:	tu	rė	jau	pas	ku	ti	nį	kar	tą	sa
vo	gy	ve	ni	me	juos	pa	ma	ty	ti,	nors	ka	žin	kaip	
skau	du	bū	tų.
	 Po	il	gos	ty	los	Tė	vai	at	si	pei	kė	jo.	Dre	ban
čiu	nu	sil	pu	siu	bal	su	Tė	vas	klau	sia:

	 –	Tu	ser	gi?
	 –	Ne.
	 –	Iš	va	rė	iš	se	mi	na	ri	jos?
	 –	Ne.	
	 –	O	dėl	ko	tu	čia?
	 –	Va	žiuo	ju	į	vie	nuo	ly	ną	ir	pas	ku	ti	nį	kar
tą	at	va	žia	vau	jus	pa	ma	ty	ti.
	 Da	bar	kad	pa	plū	do	Tė	vams	aša	ros	ne
už	tven	kia	ma	 sro	ve...	 Vel	tui	 juos	 ra	min	si,	
vel	tui	 guo	si,	 jų	 skaus	mas	 ne	ap	sa	ko	mas,	
ne	nu	mal	ši	na	mas,	ne	pa	gy	do	mas.	Tik	vie	nas	
Die	vas	 to	kį	skaus	mą	pa	jė	gia	pa	gy	dy	ti.	 Jie	
ma	nęs	ne	ba	ra,	jie	skun	džia	si	reikš	da	mi	sa
vo	mei	lę.	To	kį	 skaus	mą	ma	ty	ti	 yra	 bai	su,	
bet	dar	bai	siau	iš	gy	ven	ti…
	 Tė	vas	pa	šau	kė	ma	no	bro	lius	Jo	ną,	Ka
zį	 ir	Do	mi	nin	ką.	Kar	to	ja	si	 ta	 pa	ti	 is	to	ri	ja:	 
verks	mas,	skun	dai,	mal	da	vi	mai:	„Kam	tau	 
ei	ti	į	vie	nuo	ly	ną?	Jei	ke	ti	ni	ku	ni	gu	bū	ti,	grįžk	 
į	 se	mi	na	ri	ją.	 Se	mi	na	ri	ja	 pa	mes	ta	 –	 ko	kia	
mums	gė	da!	Ku	ni	gu	li	kęs,	bū	tu	mei	mums	
džiaugs	mas	ir	pa	si	di	džia	vi	mas.	O	vie	nuo	ly
ne	–	koks	ten	gy	ve	ni	mas?!	Gal	nie	kuo	met	
į	Lie	tu	vą	ne	be	grį	ši…	Ta	ry	tum	gy	vas	pa	lai
do	tas.	Jei	ne	be	no	ri	ar	ne	be	ga	li	į	se	mi	na	ri	ją	
grįž	ti,	tai	bent	pa	si	lik	su	mu	mis,	–	gau	si	pi
ni	gų,	ar	klių,	jei	no	rė	si,	že	mės.	Kad	tik	kar	tu	
bū	tu	me	ir	į	tą	vie	nuo	ly	ną	ne	itu	mei…“
	 Į	tokius	ir	pa	na	šius	įkal	bi	nė	ji	mus	šim	tus	
kar	tų	at	sa	ki	nė	jau:	„Die	vas	ma	ne	kvie	čia,	ir	
aš	tu	riu	ei	ti.	Nie	kas	ne	tu	ri	tei	sės	man	kliu	dy
ti.	Dau	giau	rei	kia	Die	vo	klau	sy	ti	ne	gu	žmo

Šiais me tais mi ni me Lie tu vos jė zui tų pro vin ci jos įstei gi mo 
400 me tų ju bi lie jų ir pro vin ci jos at kū ri mo 85ąsias me ti nes. 
Im pul są at kur ti jė zui tų veik lą Lie tu vo je da vė Kau no ku ni gų 
se mi na ri jos auk lė ti nis Be ne dik tas An druš ka, 1903 m. slap ta 
per ėjęs Ru si jos – Aust ri jos sie ną ir įsto jęs į jė zui tų nau jo ky
ną Ga li ci jo je. Šia me žur na lo nu me ry je to liau spaus di na me 
1928 m. Kau ne už ra šy tų t. Be ne dik to pri si mi ni mų apie tai, 
ko kias kliū tis jam te ko įveik ti įgy ven di nant sa vą jį pa šau ki
mą, frag men tus (pradžia – 2007 m. pavasario numeryje).

Kaip aš jėzuitu tapau
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nių.	At	sa	ko	my	bę	už	sa	vo	pa	šau	ki	mą	tu	rė	siu	
neš	ti	aš	pats,	o	ne	bro	liai	ar	kas	ki	tas…	Tad	
ne	kliu	dy	ki	te	man…“
	 ...Il	gai	dar	bu	vo	kal	bė	ta	ir	verk	ta.	Pa	ga
liau	Ka	zys	ma	ne	nu	ve	dė	gul	ti	į	at	ski	rą	kam
ba	rį.	Bro	lis	ma	ne	la	bai	my	lė	jo	–	ke	liais	tik	
me	tais	už	ma	ne	vy	res	nis.	Jo	bū	das	karš	tas	ir	
smar	kus.	Da	bar	jis	vie	nas	ėmė	ma	ne	smar
kiai	bar	ti:	„Ką	pa	da	rei?	Tė	vus	už	mu	šei!	Jie	
nuo	skaus	mo	mirs.	Už	to	kį	ta	vo	pa	si	el	gi	mą	
aš	tu	riu	ge	ro	no	ro	tau	kai	lį	iš	per	ti!“	–	„Ko,	
ko,	bet	jau	to	da	ly	ko	ne	bi	jau,	–	sa	kau	jam	su	
tvir	tu	pa	si	ry	ži	mu.	–	Man	vis	tiek,	da	ry	kit	su	
ma	ni	mi	ką	no	rit.	Aš	tu	rė	jau	Tė	vus	pa	ma	ty	ti	
pas	ku	ti	nį	 kar	tą	 gy	ve	ni	me.	Koks	 aš	 sū	nus,	
jei	slap	ta	pa	bė	gęs	ne	bū	čiau	at	ėjęs	at	si	svei
kin	ti!“	Užuot	kai	lį	pė	ręs,	Ka	zys,	ma	ne	ap	ka
bi	nęs,	ėmė	grau	džiai	verk	ti…	
	 Vos	tik	Ka	zys	iš	ėjo	iš	ma	no	kam	ba	rio,	
štai	 įei	na	par	blokš	tas	 skaus	mo	se	ne	lis	Tė
vas.	Svy	ruo	da	mas	pri	ei	na	prie	 lo	vos,	at	si
klau	pia	 ant	ke	lių	 ir,	 pa	ė	męs	ma	no	 ran	kas,	
pra	de	da	jas	bu	čiuo	ti,	kar	to	da	mas	su	aša	ro
mis:	„Vai	ke	li,	ne	va	žiuok,	lik	su	mu	mis…“
	 Įspū	dis	bu	vo	 šiur	pu	lin	gas.	 Il	gus	me	tus	
sap	ne	ma	ty	da	vau	tą	bai	sų	vaiz	dą.	Vi	si	se	ne
lio	Tė	vo	lū	kes	čiai,	vi	sa	ne	ap	sa	ko	ma	mei	lė,	
vi	sas	 ne	žmo	niš	kas	 skaus	mas	 su	si	kau	pė	 į	
vie	ną…	Ir	vel	tui	se	na	my	lin	ti	šir	dis,	ku	ri	ne
tru	kus	už	ges,	ieš	ko	kuo	pa	si	rem	ti…		
	 –	Tė	ve	li	mie	las,	–	guo	džiu	bu	čiuo	da	mas	
jam	ran	kas,	–	Die	vas	to	rei	ka	lau	ja,	pa	da	ry	ki
me	jam	au	ką,	nors	ji	ir	skau	di	bū	tų…	Juk	ne	
am	žius	mes	gy	ven	si	me	že	mė	je…	O	dan	gu
je	džiaug	si	mės…	Kris	tus	že	mė	je	ken	tė	jo…	
Jis	my	li	tuos,	ku	rie	jam	nie	ko	ne	gai	li…
	 Kaip	ma	no	šir	dis	ta	da	iš	lai	kė,	ne	su	pran
tu.	 Lai	mei,	 į	 kam	ba	rį	 įė	ję	 Jo	nas	 ir	 Ka	zys	
pa	ė	mė	Tė	vą	 už	 ran	kų	 ir	 iš	si	ve	dė…	Li	kau	
vie	nas.	Neb	mi	gau.	
	 Pro	lan	gą	ži	bė	jo	žvaigž	de	lės,	lyg	Am	ži
no	jo	ži	bu	rė	liai.	Ta	že	mė	taip	var	ga	na	ir	pil
na	skaus	mų,	o	ten,	kur	Kris	tus,	yra	kraš	tas,	
ku	ria	me	 ne	bė	ra	 nei	 skaus	mų,	 nei	 aša	rų…	
Die	ve,	 tik	 duok	 stip	ry	bės	 ken	čian	tiems	 ir	
ko	vo	jan	tiems	var	gin	gą	ko	vą	šios	že	mės	ke
lio	nė	je…

 Dar vie na die na
 
	 At	si	kė	lęs	 pa	si	mel	džiau	 pra	šy	da	mas	
Die	vo	Mo	ti	nos,	kad	mus	vi	sus	su	stip	rin	tų,	
nes	ir	die	na	tu	rė	jo	bū	ti	skau	di.	Pra	lei	do	me	
ją	 pin	da	mi	 skaus	min	gus	 pa	si	kal	bė	ji	mus.	
Skai	tė	me	šven	tų	jų	gy	ve	ni	mus	ir	šne	kė	jo	me	
apie	vie	nuo	ly	ną.	Kad	bent	Lie	tu	vo	je	jis	bū
tų!	Tie	sa,	yra	vie	nas	Kre	tin	go	je,	bet	 anais	
lai	kais	ten	be	bu	vo	vie	nuo	ly	no	var	das	ir	liūd
ni	li	ku	čiai.	Pa	ga	liau	man	rei	kia	ki	to	kio	vie
nuo	ly	no.	O	 jei	Lie	tu	von	 ne	be	grį	šiu?..	Bet	
juk	Die	vas	vi	sur	yra,	ir	vi	sa	že	mė	žmo	ni	jai	
yra	tik	iš	trė	mi	mo	vie	ta,	tik	ro	ji	Tė	vy	nė	–	dan
gu	je.	Nors	ma	lo	niau	bū	tų,	kad	kū	nas	bū	tų	
su	dė	tas	ka	puo	se	tė	vų	že	mė	je,	bet	juk	ka	pą	
vi	sur	ra	siu,	o	į	dan	gų…	iš	vi	sur	yra	ke	lias.	
	 Iš	ry	to	įpra	šiau	bro	lio	Jo	no,	kad	nu	ei	tų	į	
vals	čių	ir	pa	mė	gin	tų	gau	ti	man	vi	daus	pa	są,	
kad	aš	bent	lig	sie	nos	ga	lė	čiau	va	žiuo	ti	nie
kie	no	ne	truk	do	mas.	Jo	nas	po	po	ros	va	lan	dų	
grį	žo	pra	neš	da	mas,	 kad	be	Tė	vo	 su	ti	ki	mo	
pa	so	 ne	ga	li	ma	gau	ti,	 rei	kės	 va	žiuo	ti	 kar	tu	
su	juo	į	vals	čių.	Tė	vo	pra	šiau:	tu	riu	svar	bų	
interesą	vals	čiu	je,	man	rei	kia	Tams	tos	pa
gal	bos.	Tė	vas	 su	ti	ko	va	žiuo	ti,	 ge	rai	 ne	nu
ma	ny	da	mas,	koks	čia	ma	no	 in te re sas.	Bet	
kaip	va	žiuo	si	me	die	nos	me	tu	–	juk	žmo	nės	
ma	tys	ir	ste	bė	sis.	Ne,	rei	kia	lauk	ti,	kol	su
tems,	kad	nie	kas	ne	ma	ty	tų.		
	 Pra	dė	jo	 pa	ga	liau	 ir	 brėkš	ti.	 Ka	zys	 pa
kin	kė	ar	klius	 į	 ra	tus,	 įtai	sė	pa	to	gią	sė	dy	nę	
Tė	ve	liui	ir	man,	o	pats	at	si	sė	do	„už	pur	mo
ną“.	Va	žia	vo	me	ty	lė	da	mi,	kiek	vie	nas	bu	vo	
pa	sken	dęs	sa	vo	liūd	no	se	min	ty	se.	
	 Vals	čiu	je,	be	vie	ti	nės	vy	res	ny	bės,	„star
ši	nos“	ir	„sto	ras	tos“,	bū	da	vo	dar	sek	re	to	rius	
ru	sas,	ku	ris	iš	tie	sų	vi	są	vals	čių	val	dė	ir	da
rė,	ką	tik	no	rė	jo.	Šiuo	kar	tu	bu	vo	ru	se	lis	pra
vos	la	vas,	ne	per	daug	pa	lan	kus	ka	ta	li	kams.
	 At	va	žia	vęs	prie	vals	čiaus,	tuoj	šo	kau	iš	
ra	tų	ir	įbė	gau	pas	sek	re	to	rių:
	 –	Po	ne	sek	re	to	riau,	gel	bėk	ma	ne:	bu	vau	
klie	ri	kas	se	mi	na	ri	jo	je,	bet	me	čiau	moks	lus	
ir	no	rė	čiau	va	žiuo	ti	kur	nors,	gal	į	Mask	vą,	
vie	tos	ir	už	si	ė	mi	mo	ieš	ko	ti.	Tik	ne	tu	riu	pa
so.	Bi	jau,	kad	Tė	vas	ne	su	tiks	man	duo	ti.
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	 –	Tad	Tams	ta	 iš	sto	jai	 iš	 se	mi	na	ri	jos,	 –	 
kal	bė	jo	pa	ten	kin	tas	ru	se	lis,	–	ir	ku	ni	gu	ne
no	ri	bū	ti…	Ge	rai,	 la	bai	ge	rai.	Da	bar,	brat,	
rei	kia	Tams	tai	pa	so.	Na,	ži	no	ma,	rei	kia!	Kur	
ding	tum	be	pa	so?!	O	Tė	vas	tu	rės	su	tik	ti…	
	 Sek	re	to	rius	ra	šo	pa	są,	Tė	vo	ne	si	klau	sęs.

 Su diev tė ve liams, 
 bro liams, se se lėms

Par	va	žia	vęs	na	mo	pa	reiš	kiau,	kad	ry	toj	
ry	tą	iš	va	žiuo	ju.	Nie	ko	ne	pa	dė	jo	pra	šy	mai	il
giau	pa	bū	ti.	Kam?	Tė	ve	lius	pa	ma	čiau,	pa	są	
tu	riu	–	lig	sie	nos	ga	lė	siu	ra	miai	va	žiuo	ti.

Il	gai	šne	ku	čia	vo	mės.	Mo	tu	tė	dar	ren	gė	
vai	šes,	mai	šy	da	ma	jas	su	aša	ro	mis.	Ką	pa	si
im	siu	ke	lio	nei?	Nie	ko.	Po	rą	bal	ti	nių	ir	kum
pio	ga	ba	lą,	ku	rį	Mo	ti	na	pa	ren	gė.	Pa	ga	liau	
nu	ė	jo	me	pri	gul	ti.

Pas	ku	ti	nė	 nak	tis	 po	 Tė	vų	 sto	gu.	 Kiek	
čia	ma	no	iš	gy	ven	ta	ne	kal	tų	vai	ko	džiaugs
mų,	ma	lo	nių	va	lan	dė	lių.	Juk	čia	au	gau	vi	sų	
la	bai	 my	li	mas,	 kiek	vie	nas	 kam	pe	lis	 taip	
bran	gus	ir	ži	no	mas.	Su	diev,	gal	ma	no	akis	
nie	kuo	met	jū	sų	ne	be	ma	tys,	ma	no	ko	ja	gal	
nie	kuo	met	ten	ne	be	vaikš	čios...	

Bro	lių	ir	se	se	rų	my	lin	čios	šir	dys,	su	diev	–	 
gal	 tik	 dan	gu	je	 be	pa	si	ma	ty	si	me.	 O	 Tė	ve
liams?	 Ačiū	 už	 iš	au	gi	ni	mą,	 ačiū	 už	 taip	
di	de	lę	mei	lę.	Ant	 jų	 ran	kų	 iš	mo	kau	 ti	kė	ti,	
mo	kiaus	my	lė	ti	Die	vą	ir	Ma	ri	ją…

Ką	 aš	 ra	siu	 pla	čia	me	 pa	sau	lyj?	 Gal	
blaš	ky	siuos	ka	žin	kur,	lyg	de	be	sė	lis	gai	nio
ja	mas	 vė	jo,	 kol	ma	no	 gy	vy	bė	 vi	sai	 už	ges	
šal	ta	me	ka	pe…	Bet	ma	ne	kvie	čia	Die	vas,	
to	dėl	–	pir	myn!

Pa	pus	ry	čia	vus	 Jo	nas	 pa	kin	kė	 ar	klius,	
Ka	zys	nu	veš	į	Tel	šius.	At	ėjo	at	si	svei	ki	ni	mo	
va	lan	da.	Pra	šau	Tė	ve	lių	pa	lai	mi	ni	mo.	At	si
klau	pė	Se	ne	liai,	lai	mi	no	ma	ne	klū	pan	tį,	lie
da	mi	grau	džias	aša	ras	ir	bu	čiuo	da	mi	ma	ne	
pas	ku	ti	nį	kar	tą	šia	me	gy	ve	ni	me.	At	si	svei	ki
nau	su	bro	liais	ir	ki	tais	na	miš	kiais,	kiek	vie
ną	bu	čiuo	da	mas	ir	pra	šy	da	mas,	kad	kits	ki
tą	my	lė	tų.	Vi	si	na	mai	di	džiau	siam	ge	du	le.

Ar	kliai	lau	kia.	Per	si	žeg	no	jęs	iš	ei	nu	iš	na
mų.	Dar	 kar	tą	 nu	bu	čia	vęs	Tė	vams	 ran	kas,	

sė	du	į	ve	ži	mą.	Pro	aša	ras	sa	kau	Ka	ziui:
–	Va	žiuok.
–	Ne	ga	li	ma.
–	Kas	yra?
Pa	ke	liu	akis:	Tė	vas	sto	vi	prie	šais	ir	lai

ko	ar	klius	už	apy	nas	rių.
–	Tė	ve	li,	leisk	va	žiuo	ti.
–	Ne,	vai	ke	li,	ne	lei	siu.	Jei	no	ri,	va	žiuok	

per	ma	ne.
Die	ve,	kas	de	da	si?	Šim	tus	kar	tų	pas	kui	

dar	sap	nuo	da	vau,	kaip	Tė	vas	sto	vi	lai	ky	da
mas	ar	klius.	Mo	ti	na	ne	be	ver	kia:	ji	nuo	liū
de	sio	 su	ak	me	nė	ju	si	 kaip	 koks	 stul	pas.	 O	
tė	vas,	aš	tuo	nių	de	šim	čių	me	tų	se	ne	lis,	iš	kė
lęs	ran	ką	lai	ko	ar	klius,	vė	jas	drai	ko	jo	ži	lus	
plau	kus.	 Tai	 ne	 tra	ge	di	jos	 at	pa	sa	ko	ji	mas,	
tai	pa	ti	bai	siau	sia	tik	re	ny	bė.

Iš	li	pau	iš	ve	ži	mo	ir	nu	ė	jau	pas	Tė	vą.	Bu
čiuo	da	mas	jo	ran	kas,	pra	šau	leis	ti	va	žiuo	ti.	
Tė	ve	lis	pa	lei	do	ar	klius,	bet	už	tai	ma	ne	nu
si	tvė	rė.	Jo	šir	dis	plyš	te	ply	šo.	Bu	čiuo	ju	jam	
ran	kas	ir	guo	džiu	pri	min	da	mas	Die	vo	va	lią	
ir	Kris	taus	kry	žių.	Lai	ko	jis	ma	ne,	bet	lei
džia	 įlip	ti	 į	 ve	ži	mą.	Dar	 kar	tą	 pa	bu	čia	vau	
abi	ran	kas,	Ka	zys	su	kir	to	ar	klius	ir	nu	lė	kėv	
ša	lin	zo	va	da.

Ne	tu	rė	jau	 jė	gų	 at	sig	ręž	ti.	 Pa	va	žia	vus	
kiek,	Ka	zys	pa	žvel	gė	at	gal:

–	Tė	vas	su	Mo	ti	na	bė	ga	pas	kui!
–	O	Die	ve!	Va	žiuok	grei	čiau,	va	žiuok!
Nu	va	žia	vus	 apie	 po	rą	 ki	lo	met	rų,	 prieš	

įsu	kant	į	miš	ką,	pas	ku	ti	nį	kar	tą	pa	žvel	giau	
at	gal	į	tė	viš	kę	ir	my	li	mus	Tė	ve	lius.	Ne	daug	
ką	be	ma	čiau.	Akys	ir	man	už	te	mo.	Tuo	tar
pu	na	muo	se,	 kaip	pas	kui	 su	ži	no	jau,	 dė	jo	si	
šiur	pu	lin	gos	sce	nos.	Bro	liai	vos	pa	jė	gė	nu	si
ves	ti	Tė	vus	na	mo,	kur	juos	mė	gi	no	pa	guos	ti.	
Tik	mal	da	ir	Kry	žius	juos	ra	mi	no…	Su	diev,	
Tė	ve	liai,	dan	gu	je	be	pa	si	ma	ty	si	me…

 Su diev, Lie tu va…

Pa	li	kęs	vie	nas,	lais	viau	at	si	kvė	piau.	Ne
be	ma	ty	siu	to	skaus	mo,	ku	rį	ma	ty	ti	yra	bai
su.	O	Die	vo	ap	vaiz	da	juk	man	pa	dės.

Nu	si	sam	džiau	ar	klius	(di	li	žan	są)	į	Pa	pi
lę.	Iš	va	žiuo	si	me	va	ka	re,	kad	ry	toj	ry	tą	apie	
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4	va	lan	dą	spė	tu	me	į	trau	ki	nį.	Pa	si	ro	dė	man	
la	bai	 šal	ta.	 To	dėl	 nu	si	pir	kau	 šil	tą	 ru	siš	ką	
gob	tu	vą	–	la	bai	pa	to	gus	da	ly	kas	žie	mą.

Šį	kar	tą	va	žia	vo	me	ro	gė	mis.	Pra	si	dė	jo	pū
ga.	Ro	gės	slin	ko	į	vi	sas	pu	ses	svy	ruo	da	mos,	
lyg	 lai	vas	 ant	 van	dens.	Ne	pai	sant	 šal	čio	 ir	
kan	ki	nan	čio	vė	jo,	pra	dė	jau	snaus	ti,	mat	dvi	
nak	tys	 be	veik	 ne	mie	go	tos.	 Tryš	kiuo	se	 pas	
žy	dą	pa	šil	džiau	sa	vo	su	sti	ru	sius	są	na	rius.	

Kur	da	bar	va	žiuo	siu?	Ogi	į	Čens	ta	cho
vą,	pas	Die	vo	Mo	ti	ną.	Ten	pa	si	mel	siu,	pa
pra	šy	siu	 jos	pa	lai	mi	ni	mo	 ir	pa	gal	bos.	Ka
dan	gi	 nuo	Čens	ta	cho	vos	 ne	be	to	li	 Prū	si	jos	
ir	Aust	ri	jos	sie	na,	tai	gal	su	ži	no	siu,	kaip	per	
sie	ną	per	ei	ti	be	už	sie	nio	pa	so.	Tad	Pa	pi	lė	je	
nu	si	pir	kau	bi	lie	tą	į	Čens	ta	cho	vą.

Ku	riuo	ke	liu	 trau	ki	nys	ėjo,	man	ma	žai	
te	rū	pė	jo.	Bas	čiau	si	po	vi	so	kias	sto	tis,	keis
da	mas	trau	ki	nius.	Žiū	riu	pro	lan	gą,	mąs	tau	
apie	Lie	tu	vą:	ar	be	grį	šiu?	Ar	be	iš	gir	siu	lie
tu	vių	kal	bą	bent	ka	da	sa	vo	gy	ve	ni	me?..	Ar	
be	su	si	tik	siu	su	lie	tu	viais	–	pa	pras	tais,	nuo
šir	džiais,	var	go	žmo	nė	mis,	 iš	ku	rių	aš	esu	
ki	lęs.	O	čia	jau	ma	to	si	ki	to	kio	ti	po	žmo	nės,	
ne	ži	no	mos	sto	tys…	Su	diev,	Lie	tu	va,	–	sve
ti	mas	kraš	tas	pra	si	de	da…

(Nors	už	sie	ny	je	tarp	sve	ti	mų	tau	tų	man	
te	ko	iš	bū	ti	apie	20	me	tų,	ta	čiau	Die	vo	ap
vaiz	da	lei	do	ap	si	lan	ky	ti	Lie	tu	vo	je	jau	po	17	
me	tų.	Per	try	li	ka	me	tų	lie	tu	vių	kal	bą	gir	dė
jau	tik	du	kar	tus,	ir	tai	vi	sai	trum	pai.	Pas	kui,	
gy	ven	da	mas	An	gli	jo	je,	ar	čiau	su	si	dū	riau	su	
lie	tu	viais,	ir	net	pri	mi	ci	jas	at	lai	kiau	Lon	do
ne	 lie	tu	vių	 baž	ny	čio	je.	 Ap	vaiz	da	 pa	da	rė,	
kad,	di	džia	jam	ka	rui	pa	kei	tus	po	li	ti	nes	ap
lin	ky	bes,	pa	ga	liau	vi	sai	ga	lė	jau	su	grįž	ti	Lie
tu	von	1923	me	tų	ge	gu	žės	29	die	ną.)	

Vie	no	je	sto	ty	je	 tu	rė	jau	 il	gai	 lauk	ti	ki	to	
trau	ki	nio	 –	 bent	 ke	le	tą	 va	lan	dų.	 Pa	si	ju	tau	
esąs	vie	nas	ir	ap	leis	tas.	Ko	kia	pa	dė	tis!	Pra
si	dė	jo	bai	si	re	flek	si	ja:	ką	pa	da	rei?	ką	pra	ra
dai?	ką	lai	mė	jai?	Tu	rė	jau	my	lin	čių	drau	gų	–	 
jų	ne	bė	ra,	 jie	se	mi	na	ri	jo	je	 ren	gia	si	 į	ku	ni
gus.	 Ir	 se	mi	na	ri	ja	 ap	leis	ta:	 il	gą	 kan	di	da	to	
į	 ku	ni	gus	 rū	bą	 iš	mai	niau	 į	 švar	ką	–	ka	žin	
ar	iš	tik	ro	ku	ni	gys	tė	man	grįš?!	Tu	rė	jau	Tė
vus,	 bro	lius,	 se	se	ris	 –	 jų	 da	bar	 ne	be	tu	riu,	

jie	 pa	sken	dę	 skaus	me.	Tė	vo	 pa	sto	gė	man	
to	li	ma,	gi	mi	nė	ma	ne	smer	kia.	My	lė	jau	Lie
tu	vą	jau	na	karš	ta	šir	di	mi	–	da	bar	ne	be	tu	riu	
tė	vy	nės…	Gal	nie	kuo	met	jos	ne	be	ma	ty	siu,	
gal	nė	lie	tu	vių	kal	bos	nie	kuo	met	ne	be	iš	gir
siu…	O	ką	lai	mė	jau?	Esu	vie	nas	pla	čia	me	
pa	sau	ly	je	tarp	ne	pa	žįs	ta	mų	žmo	nių,	be	tur
tis,	 vi	sa	 pra	ra	dęs,	 be	drau	go,	 be	pa	sto	gės.	
At	ei	tis	to	kia	tam	si:	jo	kio	tik	ru	mo,	kad	kas	
ma	ne	pri	ims.	Ir	dar	tiek	keb	lu	mų:	net	sve
ti	mų	kal	bų	ne	mo	ku.	Kaip	pa	ga	liau	ir	pa	čią	
sie	ną	per	ei	ti?	Kas	to	liau	bus?..	

Pa	sken	dęs	liūd	no	se	min	ty	se	il	gai	vaikš
čio	jau	 ap	link	 ge	le	žin	ke	lio	 sto	tį.	 Stai	ga	 at
lė	kė	 ir	 nu	tū	pė	prieš	ma	ne	pul	kas	 žvir	blių.	
Įsi	žiū	rė	jau	į	juos.

–	Pui	kūs	vy	rai	 tie	žvir	bliai,	–	gal	vo	jau	
sau.	–	Ko	ki	jie	links	mi!	Kaip	links	mai	či	re
na!	Jie	 ir	mais	to,	 ir	ap	da	ro	 tu	ri,	 ir	pa	sto	gę	
sau	ran	da!	„Pa	žvel	ki	te	 į	dan	gaus	spar	nuo
čius,	 –	 pri	si	mi	nė	man	Kris	taus	 žo	džiai,	 –	 
nei	sė	ja,	nei	pjau	na,	nei	krau	na	į	kluo	nus,	o	
dan	gaus	Tė	vas	juos	ap	rū	pi	na…“

Pa	ju	tau,	kad	man	da	ro	si	ma	lo	nu	ir	links
ma:	 juk	 ir	 aš	 esu	 toks	žvir	blis,	 ir	dan	gaus	
Tė	vas	rū	pin	sis	ma	ni	mi.	Di	džiau	sia	kvai	lys
tė	bū	tų	nu	si	min	ti!	Juk	pa	kol	Die	vo	ne	pra	ra
dau,	 tie	są	pa	sa	kius,	dar	nie	kas	ne	pra	ras	ta!	
Evan	ge	li	jos	žo	džiai,	vis	nau	ji	ir	gra	žes	ni,	at
si	me	na	man	gal	vo	je,	guo	džia	ma	ne,	džiu	gi
na,	links	mi	na:	„Kas	ap	leis	tė	vą,	ar	mo	ti	ną,	
ar	bro	lius…	šim	te	rio	pą	gaus	at	ly	gi	ni	mą	 ir	
am	ži	ną	jį	gy	ve	ni	mą.“	„Pa	lai	min	ti	ne	tur	tė	liai	
dva	sio	je…“	Ko	dėl	abe	jo	jai,	žmo	gau	men	ko	
ti	kė	ji	mo?!	 Ieš	ko	ki	te	 pir	ma	Die	vo	 ka	ra	lys
tės	ir	jos	tei	sy	bės,	o	vi	sa	tai	bus	jums	pri	dė
ta.“	„Ra	my	bę	duo	du	jums,	ra	my	bę	pa	lie	ku	
jums...“	Jos	pa	sau	lis	duo	ti	ne	ga	li,	o	Kris	tus	
duo	da	ją	sa	vie	siems.	Juk	ver	tas	yra	Kris	tus	
ne	to	kios	au	kos!..

Man	net	 aša	ros	 iš	tryš	ko	 iš	 džiaugs	mo.	
Pa	ju	tęs	 nau	jų	 jė	gų,	 bu	fe	te	 pa	val	giau	 ir	 su	
ge	ru	ūpu,	su	lau	kęs	trau	ki	nio,	iš	va	žia	vau	to
liau.	Vis	kas	pa	lik	ta.	Bet	man	 li	ko	Die	vas,	
ku	riam	ma	no	 li	ki	mas	 rū	pi.	 O	 jo	 rū	pes	čio	
man	už	ten	ka.	Die	vą	tu	rė	da	mas,	bū	siu	tur	tin
gas,	–	nes	kas	Die	vą	tu	ri,	tas	vis	ką	tu	ri...
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Istorikai	 labai	 atsargūs	 ir	 žodžio	 „re
voliucija“	 lengvabūdiškai	 nevartoja.	 Ta
čiau	 jis	 tikrai	 tinka	 apibūdinti	 tam,	 kas	
įvyko	 tyrinėjant	 Jėzaus	Draugijos	 istori 
ją	–	per	tuziną	metų	padėtis	taip	pasikeitė,	
kad	 sunku	 ir	 atpažinti.	Tiems,	 kurie	 do
misi	 ankstyvaisiais	 moderniais	 laikais,	
jėzuitai	staiga	tapo	išties	karšta,	netgi	vie
na	karčiausių	temų.

	Žinoma,	revoliucijos	iš	niekur	neky
la.	 Prieš	 šimtmetį	 grupė	 ispanų	 jėzuitų	
paskelbė	 nemaža	 svarbių	 ankstyvojo	
Draugijos	 laikotarpio	 dokumentų.	Dabar	
šis	projektas	apima	135	tomus	–	solidžią	 
ir	 mokslininkams	 lengvai	 prieinamą	
studijų	medžiagą.	Tuo	tarpu	kiti	jėzuitai,	
ypač	 Ispanijoje,	 Prancūzijoje	 ir	 Italijo
je,	 pradėjo	 tyrinėti	 savo	 ordino	 istoriją	
ir	 dvasingumą,	 vedami	 naujų	 kritinių	
įžvalgų.	 Ignacio	 Iparraguire,	 Joseph	 de	
Guibert,	Michel	de	Certeau,	Mario	Scadu
to	 –	 tai	 tik	 keletas	 gerai	 žinomų	vardų.	
Šiaurės	Amerikoje	tarp	kitų	paminėtini	šį	
sumanymą	 itin	 išplėtoję	George	Ganss,	
William	V.	Bangert,	Robert	Bireley,	John	
Witek	 ir	 John	 Patrick	Donnelly.	Tačiau	
niekas	 nenumatė,	 kad	 šie	 tyrinėjimai	
staiga	sukels	tokį	susidomėjimą.	

Kas	gi	vyksta?	Pirmiausia	mokslinin
kų,	rašančių	apie	Jėzaus	Draugijos	istoriją,	

skaičius	nepaprastai	išaugo.	Prancūzijoje,	
Italijoje	 ir	 Šiaurės	 Amerikoje	 viena	 po	
kitos	 spausdinamos	 išties	 geros	 knygos.	
St.	 Luiso	 jėzuitų	 institutas,	 vadovauja
mas	 Johno	 Padbergo,	 publikuoja	 pui
kius	 svarbių	 tekstų	 vertimus.	 Prestižinės	
universitetų	 leidyklos,	 pavyzdžiui,	 Prin
cetono,	Harvardo,	Standfordo	ir	Toronto,	
taip	 pat	 imasi	 anksčiau	 negirdėto	 suma
nymo	 ir	 spausdina	 leidinius	 apie	 jėzuitų	
istoriją.	 Kai	 prieš	 porą	 metų	 lankiausi	
Italijoje,	įvairias	mokslines	konferencijas,	
skirtas	 Draugijos	 istorijai,	 finansavo	 ne	
Italijos	 jėzuitai,	o	kiti	 rėmėjai.	Vokietija,	
Ispanija	 ir	 dalis	 ispaniškosios	Amerikos	
pradeda	rodyti	staigaus	atbudimo	ženklų.	
Jėzuitai	tampa	populiarūs.	

Antra,	radikaliai	pasikeitė	mokslininkų	
požiūris.	 Dar	 prieš	 keletą	 metų	 apie	 jė
zuitus	 rašė	 beveik	 vien	 jėzuitai	 –	 be	
akivaizdžių	 privalumų	 būta	 ir	 nemaža	
trūkumų,	 kuriuos	 sąlygojo	 „savi“	moks
lininkai.	 Šiandien	 dauguma	 rašančiųjų	
apie	Jėzaus	Draugiją	–	ne	jėzuitai.	Dalis	jų	
nėra	Romos	katalikai	ar	netgi	krikščionys.	
Toldami	 nuo	 antijėzuitiškos	 polemikos,	
tradiciškai	ženklinusios	ne	 jėzuitų	 raštus	
apie	 Draugiją,	 šie	 mokslininkai	 sten
giasi	 būti	 nešališki	 ir	 netgi	 supratingi,	
pasirengę	leisti	jėzuitams	ramiai	atsipūsti.	

Jėzuitų istorija: 
nauja karšta tema

T. John W. O’Maley, SJ

Jėzuitų	kolegija	Romoje,	davusi	pradžią	
Popiežiškajam	Grigaliaus	universitetui.	

Nuotr.	iš	žurnalo	Jesuiten,	2008
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Tai	 nereiškia,	 kad	 žengiame	 į	 „aukso	
amžių“	ir	senos	legendos	bei	išankstiniai	
nusistatymai	 bus	 palaidoti	 amžiams,	
tačiau	 nepaneigsime,	 kad	 esama	 naujo	
atvirumo.	Suprantama,	kalbu	apie	rimtus	
istorinius	 tyrinėjimus,	 o	 ne	 apie	 kokius	
nors	pagiežingus	ir	kvailus	pasakojimus,	
kurių	gausu	internete	ir	knygynuose	(kai	
kurie	jų	paskleisti	pačių	jėzuitų	ar	buvusių	
Draugijos	narių).	

Šio	 pokyčio	 priežastis	 tiksliai	 nu
statyti	nelengva.	Neabejotina,	kad	vienas	
veiksnių	buvo	stiprėjantis	įsitikinimas,	kad	
jėzuitai	savo	įvairiopa	veikla	atveria	lan
gus	į	labai	svarbų,	nors	dažnai	apeinamą,	
Vakarų	 istorijos	 aspektą.	Kadangi	Drau
gijos	 institucijų	 tinklas	 tarptautinis,	 tie	
langai	 teikia	 šviesos	 tyrinėjant	 Vakarų	
santykius	su	likusiu	pasauliu.	Taip	atsira
do	tendencija	jėzuitų	istorijos	tyrinėjimą,	
kaip	studijų	 temą,	pateikti	už	Bažnyčios	
istorijos	 ribų,	 t.	 y.	 platesnėje	 perspekty
voje.	 Tokių	 temų,	 kaip	 „kontrreforma
cija	 ir	 katalikiškoji	 reforma“,	 tradiciškai	
siejamų	su	jėzuitais,	akivaizdžiai	stigo	ir	
tai	jėzuitų	istoriją	mokslininkams	darė	vis	
įdomesnę.

Trečia,	 mokslininkai	 kelia	 naujus	
klausimus.	 Užuot	 klausę,	 kaip	 jėzuitai	
veikė	kontrreformacijoje	(nors	tai	irgi	ne
blogas	klausimas),	jie	klausia,	kokie	buvo	
jėzuitai.	Tai	jėzuitams	leidžia	išsivaduoti	
iš	nuvalkiotų	kategorijų,	į	kurias	jie	buvo	
anksčiau	įsprausti.

Tokie	 ir	 panašūs	 klausimai	 plačiai	
atveria	vartus	į	jėzuitų	veiklos	sritis,	apie	
kurias	 buvome	 girdėję,	 tačiau	 iš	 tiesų	
išmanėme	 labai	 nedaug.	 Žinojome,	 kad	
jėzuitai	 buvo	populiarūs	mokytojai,	 ger
biami	teologai,	dvasinio	gyvenimo	vado
vai,	nenuilstantys	misionieriai	ir,	žinoma,	
katalikų	 tikėjimo	 gynėjai.	 Į	 jų	 veiklą	
būdavo	 gilinamasi	 remiantis	 šiomis	
gairėmis	 (kartais	 palankiai,	 kartais	 nela
bai).	Kas	pasikeitė	šiandien?	Peržengiant	
„Galilėjaus	bylos“	pamėklę,	 jėzuitų	san 

tykis	su	mokslais,	ypač	matematika,	šiuo	 
metu	 plėtojasi	 itin	 sklandžiai.	 Pasirodo	
vis	 naujų	 įdomių	 straipsnių	 ir	 knygų	
apie	 jėzuitus	 ir	 teatrą,	 jėzuitus	 ir	 šokį,	
apie	 jėzuitus	 poetus,	 jėzuitus	 –	 Ruben
so	 ir	 Berninio	 globėjus,	 jėzuitus	 kaip	
visuomeninių	 švenčių	 impresarijus,	
jėzuitus	 kaip	 didelių	 žemės	 sklypų	 tvar
kytojus,	apie	 jėzuitus	 ir	 jų	požiūrį	 į	mo
teris.	Tai	–	tik	keli	pavyzdžiai...

Misijų	 istorija	 anksčiau	 buvo	 ypač	
uždara,	izoliuota	ir	atskirta	nuo	platesnio	
konteksto.	 Tyrinėjant	 jėzuitų	 veiklą,	 ga
liausiai	 pradėjo	 duoti	 vaisių	 postkolo
nializmas,	 o	 postmodernizmas	 padeda	
geriau	 suvokti,	 kaip	 jėzuitai	 bendrauja	
su	įvairiomis	kultūromis,	kurios	anksčiau	
laikytos	egzotiškomis.	Pavyzdžiui,	moks
liniai	 tyrinėjimai	 apie	 jėzuitų	 patirtį	
Kinijoje	 peraugo	 į	 plačias	 studijas,	
tyrinėjančias	Europos	poveikį	Kinijos	ek
sperimentui	 ir	 šio	 eksperimento	 poveikį	
Europai,	 taip	 pat	 jėzuitų	 poveikį	Kinijai	
ir	 galbūt	 įdomiausią	 dalyką	 –	 Kinijos	
poveikį	jėzuitams.	

Šios	 revoliucijos	 išdava	 ta,	 kad	 „se
nosios	 Draugijos“	 (iki	 jos	 panaikinimo	
1773	m.)	jėzuitai	iškyla	naujoje	šviesoje.	
Žinoma,	ir	toliau	vertiname	juos	kaip	as 
menybes,	kurioms	jų	vienuolinis	įsiparei
gojimas	yra	pamatinis.	Tačiau	jis	siekė	kur	
kas	toliau.	Kaip	ir	daugelis	kitų,	 jėzuitai	
tuo	 laiku	 buvo	 „mokslingi	 dvasininkai“,	
tačiau	 jų	 išsimokslinimas	 platesnis,	 o	
užmojai	–	pralenkiantys	tradicinius	kleri
kalinius.	Jie	metodiškai	rūpinosi	kultūra	ir	
šis	jų	atsidavimas	buvo	didesnis	už	bet	ku
rios	kitos	religinės,	su	kultūra	susijusios	–	 
katalikiškos	 ar	 protestantiškos	 –	 grupės	
atsidavimą.	Drįsčiau	teigti,	kad	kultūrinė	
ir	visuomeninė	misija	buvo	integruota	į	jų	
sielovadinę,	 bažnytinę	 ir	 religinę	misiją.	
Kadangi	kultūrinė	 ir	visuomeninė	misija	
jėzuitų	 normatyviniuose	 dokumentuo
se	 niekada	 nebuvo	 aiškiai	 apibrėžta,	 jai	
niekada	neskirtas	didelis	dėmesys.	Tačiau	
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dėl	 to	 ji	netampa	mažiau	svarbi.	Manau,	
kad	ši	misija	turi	reikšmės	jėzuitų	dvasin
gumui	ir	tam,	kaip	mes	jį	tyrinėjame.	

1540	m.	dešimt	pirmųjų	bičiulių	įsteigė	
Evangelijos	skelbėjų	grupę,	pasirengusią	
keliauti	į	bet	kurią	pasaulio	vietą.	1550	m.	
popiežius	Julijus	III	savo	bulėje	šį	užmojį	
patikslino	 pridėdamas:	 „Ginti	 tikėjimo.“	
Nuo	 tada	 vienuolijos,	 kaip	 veikiančios	
prieš	 reformaciją,	 savimonė	 sustiprėjo.	
Ją	išplėtė	kiti	jėzuitų	tikslai	–	pirmiausia	
vadovavimas	mokykloms,	 tai	yra	veikla,	
pakeitusi	beveik	visus	jų	gyvenimo	ir	dar
bo	 aspektus.	 Pavyzdžiui,	 akademinėms	
institucijoms	 išlaikyti	 reikėjo	 didžiulių	
lėšų	ir	dėl	to	jėzuitai	kartais	rizikingai	im
davosi	telkti	kapitalą.

Tačiau	 galbūt	 jiems	 labiausiai	 iš	 tik 
rųjų	rūpėjo	santykiai	su	kultūra,	o	tai	buvo	
nauja	dvasininkams.	Jėzuitai	praleisdavo	
kur	kas	daugiau	laiko	klasėse	nei	zakris
tijose.	 Be	 to,	 tose	 klasėse	 jie	 nerengė	
dvasininkų	 –	 daugiausia	 dėstė	 ne	 tradi
cines	filosofijos	 ir	 teologijos	 disciplinas,	
o	 poeziją,	 istoriją,	 retoriką,	 dramą	 ir	 kt.	
Jų	 mokyklų	 programa	 nebuvo	 siejama	
su	pasirengimu	teologijos	studijoms,	kuo	
tradiciškai	rūpinosi	dvasininkai.	Tai	buvo	
savarankiška	 programa,	 pasauliečiams	
suteikdavusi	 išsimokslinimą	 ir	 įgūdžių,	

kurių	 jiems	 reikėjo	 gyvenime.	 Išskyrus	
keletą	 savaitinių	 katechezės	 valandų,	
jėzuitų	kolegijų	programa	primena	mūsų	
vidurines	mokyklas.	Pagal	 jėzuitų	ugdy
mo	 filosofiją	 svarbiausias	 tų	 mokyklų	
tikslas	buvo	įdiegti	maldingumo	(pietas)	
dorybę,	 tai	 yra	 padėti	 studentams	 tapti	
dorais	 krikščionimis,	 tarnaujančiais	 ben
dram	gėriui.	Jėzaus	Draugijos	sekretorius	
Juanas	Alfonso	de	Polanco	1551	m.	apie	
tai	rašė:	„Tie,	kurie	dabar	yra	tik	studen
tai,	išaugs	į	asmenybes,	taps	visuomenės	
pareigūnais,	 teisingumo	 vykdytojais	 ir	
užims	kitus	svarbius	postus	visų	gerovei	
ir	naudai.“

Kaip	 turėjo	 būti	 siekiama	 šio	 tikslo?	
Iš	 dalies	 panaudojant	 tai,	 ką	mes	 vadin
tume	užklasine	veikla,	sportu	ir	religinių	
spektaklių	 kūrimu.	 Šie	 užsiėmimai	 už
megzdavo	 naują,	 svarbų	 jėzuitų	 santykį	
su	muzika,	šokiu	ir	menu.	Darbas	klasėje	
buvo	 sutelktas	 į	 studijas,	 kuriose	 domi
navo	„pagonys“	–	Demostenas,	Sofoklis,	
Livijus,	Virgilijus	 ir	Ciceronas	 buvo	pa
grindiniai	 curiculum	 (programos)	 auto
riai.	Jėzuitai	pristatydavo	šiuos	autorius	ne	
tik	kaip	pavyzdinius	oratorius,	bet	ir	kaip	
svarbius	etinius	bei	dvasinius	mąstytojus.	
Jie	 buvo	 įsitikinę,	 kad	 šių	 autorių	 kū
ryba	 įkūnijo	 doro	 gyvenimo	 filosofiją,	

Kai	kurios	
jėzuitų	mokyklos	
buvo	panašios	į	šią
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ypač	 tinkamą	 jauniems	 pasauliečiams,	
užimsiantiems	 vadovų	 postus.	 Doras	
gyvenimas,	 kurį	 jie	 propagavo	 kaip	
idealą,	 buvo	 orientuotas	 pilietiškai.	 Tai	
ypač	 ryšku	 Cicerono	 tekstuose.	 Doros	
asmenybės	 ypač	 pasitarnaudavo	 bend
ram	gėriui,	kuris	nebuvo	abstraktus,	tai	–	 
moralinis	 ir	 kultūrinis	 miesto,	 kuriame	
jos	 gyveno,	 gėris.	 Tokia	 orientacija	 iš	
tikrųjų	 atitiko	 jėzuitų	 mokyklų,	 įkurtų,	
kaip	 teigia	 Polanco,	 pilietinei	 funkcijai	
vykdyti,	 paskirtį.	 Paprastai	 jos	 būdavo	
įsteigiamos	miesto	poreikiams	patenkinti,	
turėjo	 tarnauti	 to	miesto	šeimoms	ir	vie 
naip	ar	kitaip	buvo	miesto	išlaikomos.	Šias	
mokyklas	 galime	 laikyti	 konfesinėmis,	
tačiau,	 ko	 gero,	 tiksliau	 būtų	 jas	 vadinti	
pilietinėmis	institucijomis.	

Be	 abejo,	 jos	 buvo	 ir	 kultūrinės	 in
stitucijos.	 Kaip	 kitaip	 mes	 galėtume	
paaiškinti,	 kad	 kai	 kurios	 kolegijos	 be	
grynai	akademinės	veiklos	suburdavo	dar	
šešis	 ar	 septynis	 chorus	 ir	 reikiamą	būrį	
muzikantų?	 Jėzuitų	mokyklų	 spektakliai	
sutraukdavo	 daugybę	 vietinių	 žmonių,	
pavyzdžiui,	 baleto	 pastatymus	Paryžiaus	
jėzuitų	kolegijoje	stebėdavo	pats	karalius	
Liudvikas	XIV.	Ši	kolegija	iš	tiesų	labiau	 
atliko	 kultūrinę	 nei	 religinę	 funkciją.	
Daugumą	 knygų	 apie	 šokio	 istoriją	 bei	
teoriją	 tuo	metu	 taip	pat	 išleido	 jėzuitai.	
Dar	 prieš	 įsisteigiant	 viešosioms	 biblio 
tekoms,	jėzuitų	mokyklose	jau	veikė	pui
kios	 bibliotekos,	 įrengtos	 būtent	 šiam	
tikslui.	 Iš	 tikrųjų	 visa	 tai	 buvo	 padaryta	
religijai	 globojant,	 tačiau	 religijai,	 kuri	
buvo	 integruota	 į	 kultūrą,	 o	 ne	 gyvavo	
šalia	jos.	

Ką	bendra	tai	turi	su	jėzuitų	dvasingu
mu?	Sunku	patikėti,	kad	kultūrinis	aspek
tas	neturėjo	poveikio	jėzuitų	mąstysenai,	
jausenai	 ir	 požiūriui	 į	 savo	 pašaukimą,	
nors	aiškiai	jie	to	ir	neišreiškė.	Dauguma	
jėzuitų	 klasikinių	 autorių	 kūrybą	 (kad	 ir	
kokioje	 pasaulio	 vietoje	 dirbo)	 dėstė	 ne	
vienus	metus	–	kartais	ir	visą	gyvenimą.	

Kai	kurie	iš	jų	geriau	išmanė	Ciceroną	nei	
Bibliją.	Net	 ir	 tada,	 kai	 atsidėdavo	 kitai	
tarnystei,	 dauguma	 gyvendavo	 mokyklų	
bendruomenėse	ir	iš	ten	dažnai	padėdavo	
„styguoti“	didelius	visuomeninius	 rengi
nius	su	muzika,	šokiais,	poezija,	vaidini
mais	ir	išpuoselėtomis	eisenomis.	Ar	visa	
tai	nedarė	poveikio	jų	dvasiai?

Paprastai	 studijuodami	 dvasingumą	
gręžiamės	 į	 „dvasinius“	 tekstus	 –	 raštus	
apie	maldą,	vienybę	su	Dievu,	pamaldumą	
ir	panašius	dalykus.	Norėdami	studijuoti	
jėzuitų	dvasingumą,	einame	prie	Dvasinių	
pratybų,	Ignaco	Autobiografijos,	jo	raštų.	
Paskui	gilinamės	į	kitus	didžiuosius	dva
sinio	 gyvenimo	mokytojus.	Tai	 teisinga,	
tačiau	 ar	 atsižvelgiant	 į	 tai,	 ką	 mums	
akivaizdžiai	 pateikia	 nauji	 moksliniai	
tyrinėjimai,	 nederėtų	 atskleisti	 ir	 jėzuitų	
dvasingumo	 pilietinės	 bei	 kultūrinės	 di
mensijos?..

Vienuoliktoji	 jėzuitų	Konstitucijų	da
lis	sudaryta	paties	Ignaco.	Joje	išvardytos	
dorybės,	kuriomis	turi	pasižymėti	jėzuitų	
generalinis	vyresnysis	ir	kurios	iš	tikrųjų	
nubrėžia	 jėzuitų	 idealo	 kontūrus.	 Doku
mentas	numato,	kad	tų	dorybių	turėtų	siek
ti	kiekvienas	jėzuitas	ir	kad	tai	yra	esminis	
jėzuitų	dvasingumo	elementas.	Tarp	kitų	
dorybių	 minimas	 ir	 „didžiadvasiškumas	
bei	 sielos	 tvirtybė“.	 Tačiau	 šis	 Ignaco	
parašytas	 paragrafas	 apie	 dorybes	 yra	
laisva	Cicerono	veikalo	(„Apie	pareigas“,	
DeOfficiis, I.20.66)	 ištraukos	 parafrazė.	
Kitas	 toks	 fenomenas	 kokios	 nors	 vie
nuolijos	 steigiamuosiuose	 dokumentuo
se	 man	 nežinomas,	 tačiau	 jis	 atitinka	
anksčiau	 išdėstytas	mintis.	Net	 jeigu	dėl	
to	 su	 manimi	 ir	 nesutiksite,	 galbūt	 bus	
įdomu	bent	tai,	kad	aprašydamas	svarbius	
jėzuitų	 dvasingumo	 aspektus	 Ignacas	
naudojosi	ne	Biblija,	o	Ciceronu...	

Iš anglų k. išvertė 
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ 

America, 2005 m. gegužė
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Krikš	čio	niš	kas	 ti	kė	ji	mas	 ga	li	 reikš	tis	
įvai	riai.	 Nors	 ti	kė	ji	mas	 ne	re	gi	mas	 –	 tai	
yra	vi	di	nis	ap	si	spren	di	mas,	įsi	ti	ki	ni	mas,	–	 
ta	čiau	 ga	li	ma	 iš	vys	ti	 tai,	 ką	 jis	 žmo	gu	je	
pa	ža	di	na	 ir	 ko	kius	 pa	da	ri	nius	 su	ke	lia.	
Tokiu	 būdu	 ti	kė	ji	mas	 pa	si	reiš	kia	 iš	orė	je	
ir	tuo	met	jis	ga	li	reikš	tis	kaip	drą	sa.	Tam	
tik	ro	mis	ap	lin	ky	bė	mis	ti	kė	ji	mas	net	gi	pri
va	lo	pa	si	reikš	ti	kaip	drą	sa,	ant	raip	iš	kil	tų	
pa	vo	jus	 jo	 įti	ki	na	mu	mui.	 Tam	 tik	ro	mis,	
ypa	tin	go	mis	 ap	lin	ky	bė	mis,	 jei	 no	ri	ma,	
kad	ti	kė	ji	mas	ir	to	liau	bū	tų	rim	tai	ver	ti	na
mas,	jis	net	gi	rei	ka	lau	ja	pa	ro	dy	ti	drą	są.	

Drą	sa	yra	do	ry	bė,	pa	si	reiš	kian	ti	 	ki	lus	
pa	vo	jui	 ir	 pa	de	dan	ti	 de	ra	mai	 jį	 įveik	ti.	
Drą	sa	 lei	džia	 pa	lik	ti	 nuo	ša	ly	je	 įpras	tus,	
tei	sė	tus	rū	pes	čius	ir	veik	ti	net	gi	ta	da,	kai	
su	vo	kia	ma,	jog	ta	veik	la	gal	būt	at	neš	di
de	lių	 sun	ku	mų.	Ti	kė	ji	mas	kaip	drą	sa	 re
mia	si	 pa	si	ti	kė	ji	mu.	 Pa	si	ti	kė	ji	mas	 lei	džia	
krikš	čio	niui	pa	si	elg	ti	taip,	kad	jo	el	ge	sys	
su	kel	tų	nuo	sta	bą.	Jis	pra	noks	ta	pats	sa	ve	
ir	nu	vei	kia	dau	giau,	nei	iš	jo	ga	li	ma	lauk
ti.	Jis	da	ro	tai,	kas	tei	sin	ga,	net	ir	ta	da,	kai	
tai	pa	vo	jin	ga.

Evan	ge	li	ja	 pa	tei	kia	 dau	gy	bę	 pa	vyz
džių,	kai	Jė	zaus	el	ge	sys	jo	lai	ko	žmo	nėms	
kė	lė	 nuo	sta	bą.	 Ieš	ko	da	mas	 Tė	vo	 va	lios,	
jis	men	kai	te	ga	lė	jo	pa	si	kliau	ti	žmo	nių	at	vi
ru	mu,	jų	su	pra	tin	gu	mu	ar	pa	gal	ba.	To	dėl,	
kas	se	ka	Jė	zu	mi,	t.	y.	„krikš	čio	niš	kai	ti	ki“,	
tas	leng	vai	pa	kliū	va	į	to	kias	si	tu	a	ci	jas,	ku
rios	iš	jo	pa	rei	ka	lau	ja	drą	sos.	Pa	rei	ka	lau	ja	
ne	šiaip	nar	su	mo,	o	kaip	tik	drą	sos,	ku	rią	
jam	tei	kia	ti	kė	ji	mas.	Kai	gy	ve	na	ma	to	kiu	

ti	kė	ji	mu,	 jis	ne	 tik	kvie	čia	drą	siai	elg	tis,	
bet	ir	su	tei	kia	tam	rei	ka	lin	gų	jė	gų.	Ta	čiau	
lai	kas	ir	įvy	kiai	jas	iš	mė	gi	na.

Kas	no	ri	sek	ti	Jė	zu	mi,	pri	va	lo	tai	da	ry
ti	pri	im	da	mas	vi	sas	sa	vo	me	to	abe	jo	nes,	
naš	tas	ir	nesu	si	pra	ti	mus,	ku	riuos	ne	leng
va	pa	aiš	kin	ti.	Jis	taip	pat	tu	ri	su	vok	ti,	kad	
kar	tais	 apsispręsti	 tie	siog	 ne	iš	ven	gia	ma.	
Rei	ka	lin	gi	ne	aki	vaiz	dūs	žyg	dar	biai,	o	at
kak	lios	 pa	stan	gos,	 pa	de	dan	čios	 at	si	liep	ti	
į	šian	die	nos	žmo	nių	po	rei	kius	bei	 lū	kes
čius,	ku	riuos	jie	ga	li	puo	se	lė	ti	rem	da	mie
si	Evan	ge	li	ja.	Ži	no	ma,	pir	mu	ti	nė	už	duo	tis	
ky	la	iš	no	ro	sek	ti	Jė	zu	mi.	Tai	įma	no	ma	tik	
ta	da,	kai	pri	si	me	na	mas	jo	at	ėji	mo	lai	kas	ir	
tiks	las	–	kon	kre	čiai	pa	dė	ti	žmo	nėms.	Ka
dan	gi	 įvy	kių	 tėk	mė	 šian	dien	 ke	lia	 nau	jų	
klau	si	mų	ir	sun	ku	mų,	žmo	gui	ten	ka	vis	iš	
nau	jo	iš	si	aiš	kin	ti,	įžvelg	ti,	ko	kios	už	duo
tys	 jam	 ke	lia	mos	 šiuo	 kon	kre	čiu	 lai	ku.	
Tam	jį	kvie	čia	Vieš	pats,	pats	pri	va	lė	jęs	at
sa	ky	ti	 šį	klau	si	mą	 ir	nu	si	dė	jė	lius	su	ti	kęs	
ki	taip	nei	fa	ri	zie	jus,	mo	te	ris	ir	vai	kus	–	ki
taip	nei	ga	lin	guo	sius	ir	įta	kin	guo	sius.	Su	
ko	kiais	žmo	nė	mis	aš	su	si	tin	ku?	Ko	jiems	
rei	kia	kaip	tik	da	bar?

Klau	si	mai	 apie	 Jė	zų	 ir	 apie	 mū	sų	
laikus	 ti	kin	tį	jį	 ve	da	 prie	 klau	si	mo	 apie	
žmo	gų,	 dėl	 ku	rio	 iš	ga	ny	mo	 Jė	zus	 ta	po	
žmo	gu	mi.	 Ta	čiau	 koks	 yra	 šian	die	nos	
žmo	gus?	Ko	kio	jo	no	rė	tų	Die	vas?	Ir	kas	
šiam	žmo	gui	ke	lia	 to	kią	grės	mę,	kad	 tik	
tu	rint	 drą	sos	 įma	no	ma	 at	skleis	ti	 tik	rą	ją	
jo	 pa	ties	 ir	 pa	sau	lio	 es	mę?	At	sa	ky	mus	 į	
šiuos	klau	si	mus	sa	vo	laiku	kiek	vie	nas	tu

T. Karl Heinz Neufeld, SJ

Tikėjimas kaip drąsa
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ri	 ras	ti	 pats;	 rem	da	ma	sis	 sa	vo	 pa	tir	ti	mi	
kiek	vie	nas	pri	va	lo	su	vok	ti,	ko	kia	grės	mė	
šiuo	 me	tu	 ky	la	 žmo	niš	ku	mui.	 Ug	dy	ti	 ir	
puo	se	lė	ti	drą	są	vi	sa	da	ten	ka	pa	čiam	–	nie
kas	tau	jos	ne	ga	li	įsi	ūly	ti,	ly	giai	kaip	ir	tu	
ki	tiems	ne	ga	li	 jos	 per	duo	ti	 vien	 gra	žiais	
žo	džiais.	Tai	yra	vi	di	nis	vyks	mas,	ku	rį	iš
gy	ve	na	me,	jei	iš	tie	sų	krikš	čio	niš	kai	ti	ki
me.	Bai	mės	ku	pi	nas	ti	kė	ji	mas	nė	ra	tik	ras,	
tik	drą	saus	ti	kė	ji	mo	lau	kia	ma	kaip	sa	vai
me	su	pran	ta	mo.	Vis	dėl	to	tai	ver	ta	aiš	kiai	
įvar	dy	ti,	 nes	 šis	 da	ly	kas	 nė	ra	 vi	suo	ti	nai	
su	vo	kia	mas.	

Gar	sus	 te	olo	gas	Kar	las	Rah	ne	ris,	 SJ,	
jau	 1976	 m.	 pa	tei	kė	 trum	pą	 me	di	ta	ci	ją	
„Ti	kė	ji	mas	kaip	drą	sa“,	ku	rio	je	sa	ko,	kad	
žo	dis	„drą	sa“	pa	aiš	ki	na	eg	zis	ten	ci	ją,	nes	
kvie	čia	pri	si	min	ti	drą	so	je	glū	din	čią	vil	tį.	
Į	tai	sa	vo	nau	jo	je	en	cik	li	ko	je	at	krei	pė	dė
me	sį	ir	po	pie	žius	Be	ne	dik	tas	XVI.	Drąsa,	
skatinama	pir	map	ra	dės	jė	gos	ir	ky	lanti	iš	
sa	vo	pir	mi	nių	šak	nų,	ga	li	bū	ti	ra	di	ka	li.	To
kia	drą	sa	ga	li	tap	ti	vi	sa	a	pi	man	čia	–	tai	jau	
ne	tik	drą	sa	vie	naip	ar	ki	taip	pa	si	elg	ti,	bet	
žmo	gaus	pa	šau	ki	mo	pagrindas,	jo	pa	ma
ti	nis	po	žiū	ris	 į	gy	ve	ni	mą	ir	 į	pa	sau	lį.	Su	
abe	jo	nė	mis	 ji	 su	si	du	ria	 kaip	 tik	 tuo	met,	
kai	ten	ka	spręs	ti	apie	da	ly	kus,	ku	rie	sie	ja
si	su	vi	so	gy	ve	ni	mo	sėk	me	ir	lai	me.	Tokiu	
atveju	drą	sa	tu	ri	pa	dė	ti	tin	ka	mai	nu	spręs
ti.	Tai	ir	ug	do	drą	są	krikš	čio	niš	kai	ti	kė	ti.	
Anot	 K.	Rah	ne	rio,	 tai	 nė	ra	 itin	 sun	ku	 –	
žmo	gus	„pa	si	ren	ka	Jė	zų,	nu	kry	žiuo	tą	jį	ir	
pri	si	kė	lu	sį	jį,	tai	gi	tą,	ku	ris	yra	iš	gel	bė	tas,	
ku	ris	be	jė	giš	kai	at	si	da	vė	mir	čiai ir	kaip	iš
gel	bė	ta	sis	yra	su	tin	ka	mas	jo	mo	ki	nių	bei	
vi	sos	krikš	čio	ni	jos	ti	kė	ji	me“.

Jė	zu	je	 iš	si	pil	dė,	 pa	vy	ko	 tai,	 kas	 ir	
mums	yra	Die	vo	pa	ža	dė	ta,	ko	krikš	čio	nis	
vi	lia	si,	sa	vo	pa	ties	bū	tį	su	vil	ti	mi	pri	im	da
mas	net	gi	ta	da,	kai	ji	tu	ri	at	si	duo	ti	ne	per
pran	ta	mam	Die	vui,	o	kartu	ir	ne	per	pran	ta
mai	sa	vo	pa	ties	mir	čiai.	

Iš vo kie čių k. iš ver tė 
t. Vid man tas Šim kū nas, SJ
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Viešpatie Jėzau Kristau, 
Tu atsisakei savo galios ir saugumo 
iš meilės Tėvui. 
Tu pasirinkai rizikos kelią, 
nuspręsdamas mylėti Dievą visuose 
ir visus Dieve. 
Tu vaikščiojai tamsybių slėniais, 
susidūrei su blogio jėgomis, 
kad mus išvestum iš nuodėmės 
ir mirties tamsybių. 
Jokia dykuma 
nepajėgė išdžiovinti 
Tavosios meilės Dievui. 
Joks mūsų egoizmas 
neišsekins Tavosios meilės mums. 
Viešpatie, parodyk mums kelią.
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Per	skai	čius	to	kį	pa	va	di	ni	mą,	iš	kart	per
ša	si	min	tis,	kad	pir	miau	sia	bus	kal	ba	ma	apie	
pa	šau	ki	mus	 į	 sa	vo	 ben	druo	me	nę,	 pa	ra	pi	ją	
ar	vie	nuo	li	ją,	pa	vyz	džiui,	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	
Ta	čiau	pa	šau	ki	mų	ug	dy	mas	–	tai	vi	sų	pir	ma	
pa	gal	ba	ieš	kan	čiam	žmo	gui	pa	si	rink	ti,	at	pa
žin	ti,	kur	jį	kvie	čia	Die	vas.	Nuo	šio	pa	si	rin
ki	mo	daž	nai	pri	klau	so,	ar	esa	me	 lai	min	gi.	
Su	tin	ka	me	ne	ma	žai	ku	ni	gų,	vie	nuo	lių,	taip	
pat	 ir	 su	tuok	ti	nių,	ku	rie	ne	si	jau	čia	 lai	min
gi,	pa	si	rin	kę	šį	ke	lią,	nes	ne	at	pa	ži	no	Die	vo	
kvie	ti	mo.	At	ra	dę	 tik	rą	jį	ke	lią,	 jie	bū	tų	kur	
kas	 ge	riau	 pa	nau	do	ję	 sa	vo	 su	ge	bė	ji	mus	 ir	
dar	la	biau	pa	si	tar	na	vę	Die	vui	ir	žmo	nėms.	

Kiek	vie	nas	 pa	šau	ki	mas	 –	 tai	 ke	lio	nė,	
be	si	tę	sian	tis,	 di	na	miš	kas	 pro	ce	sas,	 ku	ris	
ne	pra	si	de	da	ir	ne	si	bai	gia	vie	nuo	li	niais	įža
dais,	 ku	ni	gys	tės	 šven	ti	mais	 ar	 San	tuo	kos	
sak	ra	men	tu.	Pa	si	rin	kus	bet	ku	rį	 iš	gy	ve	ni
mo	ke	lių,	vė	liau	taip	pat	rei	ka	lin	ga	dva	si	nė	
pa	gal	ba,	pa	drą	si	ni	mas,	o	ne	re	tai	ir	as	me	ni
nis	pa	vyz	dys,	pa	de	dan	tis	žmo	gui	ei	ti	to	liau,	
nes	mū	sų	 at	si	da	vi	mą	 ir	 pa	si	ry	ži	mą	 nuo	lat	
pro	vo	kuo	ja		įvai	rūs	iš	šū	kiai.	Nie	kas	ne	ži	no,	
ko	dėl	Die	vas	pa	si	ren	ka	ir	pa	šau	kia	žmo	nes	
ei	ti	 tam	 tik	ru	 ke	liu,	 ve	dan	čiu	 į	 vi	sų	mū	sų	
ben	drą	tiks	lą.	Lik	da	mas	iš	ti	ki	mas	sa	vo	pa
si	rin	ki	mui,	 Jis	 kas	dien	 kvie	čia	 pa	šauk	tą	jį	
at	si	duo	ti	vis	 iš	nau	jo,	 lau	kia	 jo	nuo	lan	kiai	
at	si	lie	piant,	 drą	si	na	 ir	 duo	da	 jė	gų,	 už	si	de
gi	mo	at	lik	ti	 jam	skir	tą	mi	si	ją.	Pa	šau	ki	mas	
nė	ra	žmo	gaus	as	me	ni	nis	pa	si	rin	ki	mas,	sva
jo	nė	ar	pla	nas,	o	pir	miau	sia	Die	vo	do	va	no	ta	
mi	si	ja,	jo	pa	sė	ta	sėk	la	žmo	gaus	šir	dy	je	dar	
prieš	jam	at	ei	nant	į	šį	pa	sau	lį.	Ki	tiems	pa	de
dant	ga	li	me	šią	do	va	ną	at	ras	ti,	puo	se	lė	ti,	ja	

džiaug	tis	ir	da	ly	tis	su	ki	tais.	
Kaip	 ir	 ki	tų	 ša	lių	 jė	zui	tai,	 Lie	tu	vos	 ir	

Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	ja	taip	pat	rū	pi	na
si	 pa	šau	ki	mais	 į	 Jė	zaus	 Drau	gi	ją.	Vi	sa	me	
pa	sau	ly	je	 jė	zui	tai	 pa	brė	žia	 as	me	ni	nės	 ir	
ben	druo	me	ni	nės	 mal	dos	 už	 pa	šau	ki	mus	
svar	bą.	Jau	dau	ge	lį	me	tų	ry	to	mal	dai	su	si
ren	kan	čios	 mū	sų	 ben	druo	me	nės	 Vil	niu	je,	
Kau	ne	ir	Šiau	liuo	se	dė	ko	ja	už	sa	vuo	sius	ir	
mel	džia	nau	jų	pa	šau	ki	mų	į	Drau	gi	ją.	

Mū	sų	pro	vin	ci	jo	las	yra	pa	sky	ręs	ke	le	tą	
žmo	nių,	 ku	rie	 glo	bo	ja	 be	si	do	min	čius	 vie
nuo	li	niu	gy	ve	ni	mu,	ku	ni	gys	te	ar	ieš	kan	čius	
ki	to	 gy	ve	ni	mo	 ke	lio.	 Tai	 –	 t.	Al	gi	man	tas	
Gu	dai	tis	Šiau	liuo	se,	diak.	Min	dau	gas	Ma
li	naus	kas	Kau	ne,	t.	Vy	tau	tas	Sa	daus	kas	Vil
niu	je	ir	t.	Ar	tū	ras	Se	de	re	vi	čius	Či	ka	go	je.	

Kas	met	 va	sa	rio	 mė	ne	sį	 pro	vin	ci	jos	
nau	jo	ky	ne	 Šiau	liuo	se	 vyks	ta	 sa	vait	ga	lio	
pro	gra	ma	„Ke	lias“,	skir	ta	mer	gi	noms	ir	vai
ki	nams,	ieš	kan	tiems	sa	vo	jo	ke	lio.	Pa	pras	tai	
mal	dai,	me	di	ta	ci	jai	ir	po	kal	biams	apie	vie
nuo	li	nį,	ku	ni	go,	šei	mos	ir	ki	to	kį	pa	šau	ki	mą	
su	si	ren	ka	apie	de	šimt	jau	nuo	lių.

Sa	vo	va	do	vau	ja	mų	re	ko	lek	ci	jų,	pa	ra	pi
jų	at	lai	dų,	aka	de	mi	nių	se	mi	na	rų	da	ly	viams,	
pa	skai	tų	 klau	sy	to	jams,	 gi	mi	nėms,	 ben	dra
dar	biams	ir	bi	čiu	liams	jė	zui	tai	da	li	ja	lanks
ti	nu	kus,	 in	for	muo	jan	čius	 apie	 pro	vin	ci	jos	
veik	lą,	 ti	kė	da	mie	si,	 kad	 jie	 pa	sieks	 tuos	
jau	nus	vy	rus,	ku	rie	do	mi	si	Jė	zaus	Drau	gi	ja.	
Sek	ma	die	niais	ir	per	šven	tes	Šiau	lių,	Kau
no	ir	Vil	niaus	 jė	zui	tų	baž	ny	čio	se	da	li	jo	me	
žy	mek	lius	kny	goms	su	mal	do	mis	už	pa	šau
ki	mus	 į	 Jė	zaus	Drau	gi	ją,	 pri	min	da	mi,	kad	
jei	at	ei	ty	je	no	ri	me	tu	rė	ti	ge	rų	jė	zui	tų,	ug	dy

T. Rytis Gurkšnys, SJ
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da	mi	pa	šau	ki	mus	vi	si	esa	me	ben	dra	dar	biai,	
ir	ti	kin	čių	jų	mal	da	čia	la	bai	svar	bi.

Vil	niaus	 ir	 Kau	no	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jų	
ka	pe	lio	nai	 ren	gia	 įvai	rias	 pro	gra	mas,	 pri
me	nan	čias,	 kad	 kiek	vie	nam	 žmo	gui	 Die
vas	 yra	 nu	ma	tęs	 gy	ve	ni	mo	 už	duo	tį,	 ku	rią	
svar	bu	at	pa	žin	ti	ir	įgy	ven	din	ti.	Jie	glo	bo	ja	
mo	ki	nius,	at	lie	kan	čius	pro	jek	ti	nius	dar	bus,	
su	si	ju	sius	su	jė	zui	tų	is	to	ri	ja,	dva	sin	gu	mu	ir	
veik	la.	Be	 to,	ma	žo	mis	gru	pe	lė	mis	vy	res
nių	jų	kla	sių	mo	ki	niai	ir	mo	ki	nės	kvie	čia	mi	
ap	si	lan	ky	ti	 jė	zui	tų	 na	muo	se,	 pa	si	kal	bė	ti.	
Ant	rai	siais	 nau	jo	ky	no	 me	tais	 prak	ti	ką	 at
lie	kan	tys	 jė	zui	tų	 nau	jo	kai	 po	 2	 mė	ne	sius	
pra	lei	džia	mū	sų	gim	na	zi	jo	se.	At	ski	ro	se	kla
sė	se	jie	turi	galimybę	pa	pasakoti	apie	sa	vo	
pa	šau	ki	mą,	 at	sa	ky	ti	 į	 mo	ki	nių	 klau	si	mus	
apie	gy	ve	ni	mo	ke	lio	ieš	ko	ji	mą.	

Be	to,	gal	būt	pa	ste	bė	jo	te	kai	ku	riuos	jė
zui	tus	ir	jų	bi	čiu	lius	vil	kint	marš	ki	nė	liais	su	
jė	zui	tų	em	ble	ma?	Tai	dar	vie	na	šiuo	lai	ki	nė	
prie	mo	nė,	 pri	me	nan	ti	 apie	 dva	si	nio	 gy	ve
ni	mo	ke	lią.	Skir	tin	gai	nuo	ki	tų	vie	nuo	li	jų,	
jė	zui	tai	ne	dė	vi	ypa	tin	go	vie	nuo	li	nio	abi	to.	
Dau	ge	lis	iš	mū	sų	ne	šio	ja	tik	įpras	tus	ku	ni
go	marš	ki	nius	–	taip	ir	gi	liu	di	ja	me	sa	vo	at
lie	ka	mą	tar	nys	tę.	

Ti	kė	da	mi	ir	mels	da	mi	dau	giau	pa	šau	ki
mų	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją,	ne	tik	jė	zui	tai,	bet	ir	
jų	bi	čiu	liai,	ben	dra	dar	biai	ir	ben	druo	me	nių	
na	riai	tu	rė	tų	steng	tis,	kad	kuo	dau	giau	žmo
nių	su	ži	no	tų,	jog	Jė	zaus	Drau	gi	ja	yra	vie	nas	
iš	ga	li	mų	gy	ve	ni	mo	ke	lių.	Dau	ge	lis	 jau	nų	
žmo	nių	nie	ka	da	nė	ra	gir	dė	ję	apie	mus.	Jei	
ži	no	me,	kad	kas	nors	do	mi	si	Drau	gi	ja,	mels
ki	mės	už	tą	žmo	gų,	pra	šy	da	mi	pa	gal	bos	jam	
ap	si	spren	džiant.	Jei	pa	žįs	ta	me	ti	kin	tį	jau	ną	
vy	rą,	ku	ris	do	mi	si	mal	dos	gy	ve	ni	mu,	te	olo
gi	ja,	so	cia	li	ne	veik	la,	drą	siai	pa	klaus	ki	me,	
ar	jis	ka	da	nors	mąs	tė	apie	ku	ni	gys	tę	ar	ki	tą	
ke	lią	tar	nau	ti	Die	vui	ir	žmo	nėms.	Per	duo	ki
me	jam	jė	zui	tų	lanks	ti	nu	ką.	Ne	si	sten	ki	me	
jo	įti	kin	ti,	bet	pa	pa	sa	ko	ki	me	apie	jė	zui	tus,	
jų	is	to	ri	ją,	dva	sin	gu	mą	ir	šian	die	nos	veik
lą.	Gerb	da	mi	jo	lais	vą	ap	si	spren	di	mą,	man
da	giai	 pa	siū	ly	ki	me	 su	si	tik	ti	 su	 jė	zui	tais	
ar	ba	ap	si	lan	ky	ti	mū	sų	 in	ter	ne	to	sve	tai	nė	je	

www.jesuit.lt.	Čia	ga	li	ma	 ras	ti	pa	sa	ko	ji	mų	
apie	pa	šau	ki	mus	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją	bei	mal
dų	už	nau	jus	pa	šau	ki	mus.

De	ja,	 vie	nuo	li	jos	 na	rių	 skai	čius	 tie	sio
giai	 ne	pri	klau	so	 nuo	 pa	šau	ki	mų	 ug	dy	mo	
„ko	ky	bės“.	Kar	tais	tie	siog	rei	kia	tu	rė	ti	kan
try	bės,	nuo	lan	ku	mo	ir	ne	pra	ran	dant	vil	ties	
at	kak	liai	dar	buo	tis.	Var	gu	ar	mes	įskie	py	si
me	 vie	nuo	li	nį	 pa	šau	ki	mą	 sa	vo	 gim	na	zi	jų	
auk	lė	ti	niams	ar	jau	ni	mo	gru	pe	lių	na	riams,	
jei	tai	ne	bus	jiems	duo	ta	Die	vo.	Dėl	to	ne	
tik	mes,	ku	ni	gai	jė	zui	tai,	bet	ir	vi	si	krikš	čio
nys	tu	rė	tų	dirb	ti	ir	gy	ven	ti	taip,	kad	tie	jau
ni	žmo	nės,	ku	rie	ne	šio	ja	si	šir	dy	je	pa	slėp	tą	
pa	šau	ki	mą,	ben	drau	da	mi	su	mu	mis,	ga	lė	tų	
at	si	liep	ti	į	Die	vo	kvie	ti	mą	ir	at	pa	žin	tų	sa	vo	
pa	šau	ki	mą	–	šia	pras	me	vi	si	esa	me	pa	šau	ki
mų	ug	dy	to	jai	ar	ba	žlug	dy	to	jai.

Šian	dien	žmo	nės	iš	nau	jo	at	ran	da	dva	si
nio	gy	ve	ni	mo	ir	mal	dos	pras	mę.	Jau	ni	mas	
vis	 la	biau	 ver	ti	na	 ti	kė	ji	mo	 pa	tir	tį,	 įgy	tą	
įvai	rio	se	ben	druo	me	nė	se.	Šv.	Ig	na	co	pi	lig
ri	mi	nės	ke	lio	nės,	jo	as	me	ni	nis	dva	si	nis	ieš
ko	ji	mas	ir	pa	šau	ki	mo	ap	mąs	ty	mas	bei	ki	ti	
drą	sūs	 gy	ve	ni	mo	 žings	niai	 šiuo	lai	ki	niam	
jau	ni	mui	ypač	pa	trauk	lūs.	

Su	bū	ręs	pir	muo	sius	de	vy	nis	ben	dra	žy
gius,	šv.	Ig	na	cas	ta	po	ir	pir	muo	ju	pa	šau	ki
mų	 į	 Jė	zaus	 Drau	gi	ją	 ug	dy	to	ju.	 Šian	dien	
dau	ge	lis	nau	do	ja	si	jo	įžval	go	mis,	mo	ky	mu	
ir	mal	dos	bū	dais,	iš	nau	jo	at	ras	da	mi	gy	ve	ni

Net	keliaudami	primename	kitiems,	kas	esame.	
T.	V.	Sadausko	nuotraukoje	–	kunigai	jėzuitai	
G.	Vitkus	(kairėje)	ir	A.	Sederevičius
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mo	pras	mę,	ra	my	bę	ir	džiaugs	mą	per	Dva	si
nes	pra	ty	bas	(re	ko	lek	ci	jas).	Sek	da	mi	jo	pa
vyz	džiu,	at	vi	riau	ben	drau	ki	me	su	tais,	ku	rie	
do	mi	si	jė	zui	to	pa	šau	ki	mu.	

Kaip	jau	ni	žmo	nės	at	ran	da	ke	lią	pas	jė
zui	tus	šian	dien?	Ap	klau	sos	ir	pa	čių	jė	zui	tų	
pa	sa	ko	ji	mai	ro	do,	kad	pa	šau	ki	mas	ga	li	bū	ti	
at	pa	žin	tas	ir	ne	įpras	tu	bū	du,	keis	to	mis	ap	lin
ky	bė	mis,	 ne	ti	kė	to	mis	 aki	mir	ko	mis.	 Da	lis	
be	si	do	min	čiųjų	jė	zui	tus	su	ran	da	per	pro	vin
ci	jų	in	ter	ne	to	sve	tai	nes.	Prieš	ke	le	tą	mė	ne
sių	 ga	vau	 laiš	ką	 iš	 An	gli	jo	je	 gy	ve	nan	čio	
lie	tu	vio,	 mąs	tan	čio	 apie	 sa	vo	 pa	šau	ki	mą.	
Vai	ki	nas	 nu	spren	dė	 su	si	siek	ti	 per	skai	tęs	 
ma	no	pa	šau	ki	mo	is	to	ri	ją	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi
jos	 jė	zui	tų	 in	ter	ne	to	 sve	tai	nė	je.	Ki	tas	 vie
nuo	li	niu	 gy	ve	ni	mu	be	si	do	min	tis	 stu	den	tas	
nar	šė	au	gus	ti	jo	nų,	do	mi	ni	ko	nų,	cis	ter	nų,	jė
zui	tų	ir	ki	tų	vie	nuo	li	jų	in	ter	ne	to	sve	tai	nė	se.	
Pa	sak	jo,	la	biau	siai	pa	trau	kė	jė	zui	tai,	ku	rie	
ma	žiau	siai	kvie	tė	pas	sa	ve,	bet	la	biau	siai	pa
rė	mė	jį	dva	si	nia	me	ke	ly	je.

To	bu	lė	jant	 ir	 plin	tant	 nau	joms	 tech	no
lo	gi	joms	at	si	ran	da	nau	jų	ga	li	my	bių	ug	dy	ti	
pa	šau	ki	mus.	Pa	žįs	ta	mas	jė	zui	tas	net	pa	ra	šė	
žur	na	lis	ti	kos	 ir	nau	jų	 tech	no	lo	gi	jų	ma	gist
ro	dar	bą	„In	ter	ne	ti	nio	tin	klo	pa	nau	do	ji	mas	 
nau	jų	 žve	jų	 gau	dy	mui:	 dva	si	nės	 ben	druo
me	nės	 kū	ri	mas	 jė	zui	tų	 pa	šau	ki	mų	 tin	kla	
py	je“.	Jis	ty	ri	nė	jo	elek	tro	ni	nes	ži	nu	tes,	kaip	
ben	drau	ja	jau	ni	žmo	nės,	in	ter	ne	ti	nė	je	pa	šau
ki	mų	sve	tai	nė	je	www.thinkjesuit.org,	dis	ku
tuo	da	mi	pa	šau	ki	mo,	ap	si	spren	di	mo	ir	ki	tais	
ti	kė	ji	mo	klau	si	mais.	Jo	dar	bo	iš	va	do	je	sa	ko

ma,	kad	elek	tro	ni	nis	ben	dra	vi	mas	yra	nau
ja	 jė	zui	tų	 sie	lo	va	dos	 prie	mo	nė,	 pa	de	dan	ti	
kur	ti	 šiuo	lai	ki	nę	 ben	druo	me	nę,	 ku	ri	 ypač	
efek	ty	viai	da	li	ja	si	 sa	vo	 idė	jo	mis,	pa	tir	ti	mi	
ir	ieš	ko	ji	mais.	

Tuos,	ku	rie	vis	dar	ven	gia	nau	jų	tech	no
lo	gi	jų,	 no	rė	čiau	 nu	ra	min	ti,	 kad	 in	ter	ne	tas	
šiuo	at	ve	ju	kol	kas	at	lie	ka	dau	giau	in	for	ma
ci	nę	pa	skir	tį.	Nau	jos	tech	no	lo	gi	jos	ne	at	stos	
as	me	ni	nio	krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	pa	vyz
džio,	 tie	sio	gi	nio	 su	si	ti	ki	mo,	 nuo	šir	daus	
ben	dra	vi	mo	 ir	 pa	gal	bos.	 Pa	ste	bė	ta,	 kad	
la	biau	siai	 jau	nus	 vy	rus	 įkve	pia	 jė	zui	tų,	 jų	
ben	dra	dar	bių	 ir	 bi	čiu	lių	 at	si	da	vi	mas	 sa	vo	
veik	lai,	tar	nys	tė	ki	tiems,	džiu	gi	elg	se	na.

De	ja,	vi	so	se	pro	vin	ci	jo	se	ma	ža	nau	jo	kų	–	 
bu	vu	sių	 jė	zui	tų	gim	na	zi	jų	moks	lei	vių.	Pa
ste	bė	ta,	 kad	 įvai	riuo	se	mies	tuo	se,	mo	kyk
lo	se	 ir	 uni	ver	si	te	tuo	se	 jė	zui	tų	 ve	da	mos	
re	ko	lek	ci	jos,	 as	me	ni	nis	 dva	si	nis	 pa	ly	dė	ji
mas	 la	biau	 pa	ska	ti	na	 jau	nuo	lius	 pa	si	rink	ti	
jė	zui	to	 ke	lią.	 Ki	ti	 su	si	do	mi	 jė	zui	tais,	 per
skai	tę	 „an	tijė	zui	tiš	ką“	kny	gą,	 pa	ben	dra	vę	
su	 bu	vu	siais	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jų	 mo	ki	niais	
ar	ki	tais	keis	tais	bū	dais	vei	kiant	Die	vo	ma
lo	nei.	Vie	nas	 jė	zui	tas	pa	sa	ko	jo,	kad	pir	mą	
kar	tą	apie	 jė	zui	tus	su	ži	no	jo	stu	di	juo	da	mas	
uni	ver	si	te	te	 ir	 drau	gau	da	mas	 su	 stu	den	te,	
bai	gu	sia	jė	zui	tų	gim	na	zi	ją	ir	jam	apie	tai	pa
pa	sa	ko	ju	sia.	

Tai	gi,	ne	 tik	 jė	zui	tai,	bet	 jų	ben	dra	dar
biai,	bi	čiu	liai,	gim	na	zi	jų	alum	nai,	jų	tė	vai,	
Krikš	čio	niš	ko	 gy	ve	ni	mo	 ben	druo	me	nių	
na	riai,	jė	zui	tų	baž	ny	čių	lan	ky	to	jai,	re	ko	lek
ci	jų	da	ly	viai,	 se	mi	na	rų	 ir	pa	skai	tų	klau	sy
to	jai	bei	dau	ge	lis	ki	tų	yra	 tie	 žmo	nės,	per	
ku	riuos	Die	vas	no	ri	jau	nus	vy	rus	pa	kvies	ti	
sa	vo	 gy	ve	ni	mą	 įpras	min	ti	 Jė	zaus	 Drau	gi
jo	je.	Pa	šau	ki	mų	at	pa	ži	ni	mas	ir	ug	dy	mas	–	 
svar	bi	vi	sų	jė	zui	tų	ir	jų	ben	dra	dar	bių	veik
la.	Nuo	to	pri	klau	so	mū	sų	ben	druo	me	nių	ir	
sie	lo	va	dos	dva	si	nė	„svei	ka	ta“.	Daug	ener
gi	jos	 in	ves	tuo	ja	me	 ieš	ko	da	mi	 ge	ra	da	rių	 ir	
lė	šų	 įvai	riems	pro	jek	tams.	Ar	pa	kan	ka	mai	
lai	ko	ir	ener	gi	jos	ski	ria	me	ieš	ko	da	mi	tų,	ku
rie	ne	šio	ja	si	sa	vy	je	Die	vo	jam	duo	tą	už	duo
tį	–	dar	buo	tis	Jė	zaus	Drau	gi	jo	je?
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Žmo gui vi sa da įdo mu pa ma ty ti ki tus 
kraš tus, bet ir Lie tu vą kar tais ga li ma iš
vys ti tar si „ki to mis aki mis“. Apie tai – ir 
šis straips nis...

Iš ori niai ir vi di niai po ky čiai
Lie	tu	vo	je	ne	gy	ve	nau	ke	tu	rio	li	ka	me	tų,	iš

sky	rus	trum	pas	atos	to	gas.	Su	grį	žus	2006	m.	 
ne	vie	nas	klau	sė:	„Ar	Lie	tu	va	pa	si	kei	tė?“	
Taip,	pa	si	kei	tė.	Vi	so	se	sri	ty	se.	Aiš	ku,	ne	ga
liu	pa	teik	ti	moks	li	nės	ana	li	zės,	tad	ap	si	ri	bo
siu	ke	liais	pa	ste	bė	ji	mais.

1992	 m.	 Lie	tu	vos	 jėzuitų	 pro	vin	ci	ja	
ma	ne	 iš	siun	tė	dar	buo	tis	 JAV	 lie	tu	vių	 sie
lo	va	do	je.	 Pa	li	kau	 Lie	tu	vą,	 per	ei	nan	čią	 iš	
žlun	gan	čio	so	cia	liz	mo	į	 tiek	de	šimt	me	čių	
nie	kin	tą	ka	pi	ta	liz	mą.	Tuo	me	tu	dar	ne	dy	go	
nau	ji	 sta	ti	niai	 ir	 eu	ro	pie	tiš	kų	par	duo	tu	vių	
ne	bu	vo	nė	kva	po,	 nors	 pa	siū	la,	 tie	sa,	 jau	
kei	tė	si	–	spal	vin	go	mis	pa	kuo	tė	mis	ma	si	no	
pre	kės	 iš	 už	sie	nio.	Ne	ma	ža	da	lis	 lie	tu	vių	
ėmė	si	 ver	slo,	 ki	ti	 džiau	gė	si	 vyks	tan	čiais	
po	ky	čiais	ir	ieš	ko	jo	sa	vo	vie	tos	nau	jai	be
si	for	muo	jan	čio	je	vi	suo	me	nė	je.	Pra	gy	ve	ni
mo	 ly	gis	 dar	 ne	bu	vo	 smar	kiai	 pa	ki	lęs,	 o	
mies	tų	vaiz	das	–	itin	pa	si	kei	tęs.	Ne	skai	tant	
dau	gy	bės	kios	ke	lių	bei	par	duo	tu	vė	lių,	te	be
si	ma	tė	ta	pa	ti	so	viet	me	čio	Lie	tu	va.	

Po	14	me	tų	po	ky	čiai	ga	na	ryš	kūs.	So
viet	me	čio	 įbai	min	tas,	 su	lenk	tas	 žmo	gus	
jau	at	si	tie	sęs.	Vis	ką	pa	kei	tu	si	tik	ro	ji	de	mo
kra	tija	ug	do	ne	pri	klau	so	mos	pa	sau	lė	žiū	ros	
žmo	gų.	Aiš	ku,	leng	viau	pa	keis	ti	ma	te	ria	lų
jį,	 iš	ori	nį	nei	vi	di	nį	 žmo	gaus	pa	sau	lį.	Tai	
vyks	ta	per	lė	tai.	Vie	toj	po	zi	ty	vių	pa	stan	gų	

ieš	kant	sa	vo	vie	tos	nau	jo	je	san	tvar	ko	je,	pi
la	si	 ne	pa	si	ten	ki	ni	mo	 bei	 kri	ti	kos	 srau	tai.	
Nau	jo	ves	 pri	im	ti,	 pa	si	keis	ti,	 pri	si	tai	ky	ti	
ne	leng	va,	 bet	 bū	ti	na,	 nors	 pra	dė	ti	 kar	tais	
ten	ka	tar	si	nuo	nu	lio.	Tik	ras	ir	gy	vas	ti	kė
ji	mas	pa	de	da	tin	ka	mai	įver	tin	ti	už	gu	lu	sius	
sun	ku	mus	ir	iš	jų	pa	si	mo	ky	ti,	pri	im	ti	gy	ve
ni	mą	to	kį,	koks	jis	yra,	 ir	steng	tis	keis	ti	 į	
ge	rą	ją	pu	sę.

Pa	ki	to	žmo	nių	po	žiū	ris	į	ver	ty	bes.	At
ėjus	 lais	vei,	 Lie	tu	vo	je	 bū	da	vo	 ne	sun	ku	
su	kvies	ti	į	pa	skai	tas	ar	ki	to	kius	ren	gi	nius	–	 
Baž	ny	čios	 žo	dis	bu	vo	ger	bia	mas.	Ame	ri
ko	je	iš	kar	to	pa	ma	čiau,	kad	čia	žmo	nes	su
bur	ti	ne	leng	va.	Pri	va	lai	veik	ti	pa	gal	re	kla
mos	tai	syk	les	–	juos	su	in	tri	guo	ti,	at	lai	ky	ti	
pa	sau	lie	ti	nių	 ren	gi	nių	 kon	ku	ren	ci	ją.	 Le
mon	to	mi	si	jos	baž	ny	čia	lei	džia	kas	sa	vai	ti 
nį	ži	nia	raš	tį.	Jei	gu	ja	me	kas	nors	skel	bia
ma,	bet	dar	ke	lis	syk	ne	pa	aiš	ki	na	ma,	ne	pri
me	na	ma,	ne	pa	kvie	čia	ma	žo	džiu,	re	zul	ta	tų	
ne	si	ti	kėk.	Šiuo	po	žiū	riu	per	14	me	tų	Lie	tu
va	jau	bai	gia	pa	si	vy	ti	Va	ka	rus.

Skir tu mai
JAV	tu	rė	jau	pa	keis	ti	t.	Le	o	ną	Za	rem	bą,	

SJ,	pa	kvies	tą	dės	ty	ti	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi
na	ri	jo	je.	Bai	gęs	an	glų	kal	bos	kur	sus	pra	dė
jau	dar	buo	tis	lie	tu	vių	sie	lo	va	do	je.	Či	ka	gos	
prie	mies	ty	je,	 Le	mon	te,	 lie	tu	vių	 ben	druo
me	nė	yra	įsi	gi	ju	si	di	džiu	lį	bu	vu	sios	ku	ni	gų	
vin	cen	tie	čių	se	mi	na	ri	jos	pa	sta	tą	su	baž	ny
čia.	Ten	įsi	kū	ru	si	Pal.	Jur	gio	Ma	tu	lai	čio	lie
tu	vių	mi	si	ja	(da	bar	jo	je	dar	buo	ja	si	t.	A.	Pa
lio	ką	pa	kei	tęs	t.	A.	Sau	lai	tis	–	red.past.).	

T. Algirdas Paliokas, SJ

Lietuva – Amerika
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Mi	si	ja	nuo	pa	ra	pi	jos	ski	ria	si	tuo,	kad	ne	tu
ri	api	brėž	tos	te	ri	to	ri	jos.	Jai	ga	li	pri	klau	sy	ti	
kiek	vie	nas	 lie	tu	vis.	At	vy	ku	sie	ji	 pa	pras	tai	
ap	si	gy	ve	na	ir	dir	ba	Či	ka	gos	prie	mies	čiuo
se,	tad	Le	mon	to	mi	si	jo	je	lan	ky	tis	jiems	pa
to	gu.	 Lie	tu	vai	 at	ga	vus	 ne	pri	klau	so	my	bę,	
žmo	nių	mi	si	jo	je	nuo	lat	 dau	gė	ja	 ir	 per	14	
me	tų	jos	lan	ky	to	jų	skai	čius	pa	dvi	gu	bė	jo.

Baž	ny	čio	je	 į	 akis	 pir	miau	sia	 krin	ta	
Ame	ri	kos	vy	rų	drą	sa.	 Jie	 ne	bi	jo	pa	ro	dy	ti	
sa	vo	ti	kė	ji	mo,	kar	tu	su	žmo	na	sė	dė	da	mi	pir
muo	se	suo	luo	se.	Vy	rai	ne	bi	jo	bū	ti	iš	va	din	ti	
da	vat	ko	mis,	nes	šei	my	ni	niai	ry	šiai	įvai	ria 
s	pal	vė	je	Ame	ri	kos	tau	tų	py	nė	je	–	aukš	čiau	
bet	ko	kios	pa	juo	kos.	

Vy	rai	 baž	ny	čio	je	 drą	sūs	 ir	 dėl	 ki	tos	
prie	žas	ties.	Ir	mo	kyk	lo	je,	ir	ka	ta	li	kiš	kuo	se	
uni	ver	si	te	tuo	se	ti	ky	bos	dės	ty	mas	–	pa	kan
ka	mai	 aukš	to	 ly	gio.	 Jau	ni	 žmo	nės	 gau	na	
stip	rius	ti	kė	ji	mo	pa	grin	dus.	O	ko	kio	mis	ži
nio	mis	pa	grįs	tas	so	vie	ti	nio	vy	ro	ti	kė	ji	mas?	
Ke	le	tu	 ka	te	che	zės	 pa	mo	kė	lių,	 gau	tų	 vai	 
kys	tė	je,	ren	gian	tis	sak	ra	men	tams.	Vė	liau	–	 
itin	re	tai	lan	ko	ma	baž	ny	čia	taip	pat	ne	ga
lė	jo	su	teik	ti	su	au	gu	siojo	pro	tui	bū	ti	nų	ti	kė
ji	mo	ži	nių.	Be	to,	Lie	tu	vo	je	il	gus	de	šimt
me	čius	 bu	vo	 die	gia	ma,	 kad	 tik	ram	 vy	rui	
ne	de	ra	bū	ti	pa	mal	džiam.	Dėl	to	kas	sek	ma
die	nį	ei	ti	į	šv.	Mi	šias	jam	ne	pri	klau	so...

Ame	ri	ko	je	tos	pa	čios	baž	ny	čios	lan	ky
to	jai	yra	tar	si	vie	na	šei	ma.	Ten	įpras	ta	kar
tu	iš	anks	to	at	švęs	ti	Kū	čias,	Ve	ly	kas	–	per	
At	ve	ly	kį,	 kar	tu	 pa	mi	nė	ti	 Mo	ti	nos,	 Tė	vo	
die	nas,	tau	tos	šven	tes.	Vai	šės	pa	pras	tai	dar	

tu	ri	 ir	 ant	ra	ei	lį	 –	 fi	nan	si	nio	 pa	lai	ky	mo	 –	 
tiks	lą.	 Žmo	nės	 tai	 ži	no	 ir	 kas	met	 mie	lai	
at	vyks	ta	 į	 mi	si	jos	 lan	ky	to	jų	 su	si	ti	ki	mus,	
Lie	tu	vių	ben	druo	me	nės,	Pa	sau	lio	 lie	tu	vių	
cen	tro	 pa	lai	ky	mo,	 Lie	tu	vių	 fon	do,	 Li	tu	a
nis	ti	nės	mo	kyk	los,	 lab	da	ros	 or	ga	ni	za	ci	jų,	
spau	dos	 lei	di	nių	 ir	 ki	tų	 or	ga	ni	za	ci	jų	 bei	
klu	bų	ren	gi	nius.	Pirk	da	mas	bi	lie	tą	 jau	ži
nai,	kam	ati	teks	nuo	ren	gi	nio	li	kę	pi	ni	gai.	
Su	neš	ti	nius	pie	tus	ren	gian	čios	mo	te	rys	kar
tais	 juo	kau	ja:	„Na	muo	se	pa	čios	ver	da	me,	
ke	pa	me,	 at	ne	ša	me	 į	 ren	gi	nį	 ir	 ten	 ly	giai	
su	vi	sais	per	ka	me	bi	lie	tus.	Ta	čiau	 jei	vi	si	
nu	si	pel	niu	sie	ji	bus	įlei	džia	mi	ne	mo	ka	mai,	
ne	liks	fi	nan	si	nės	pa	ra	mos	mus	su	bū	ru	siai	
idė	jai.“	

Kiek	vie	ną	sek	ma	die	nį	at	ėjus	į	šv.	Mi
šias	 vyks	ta	 du	 su	si	ti	ki	mai	 –	 pa	ben	dra	vi
mai:	su	Die	vu	ir	tar	pu	sa	vy	je.	Dau	ge	lis	lie
tu	vių	gi	mi	nių	JAV	ne	tu	ri	ar	ba	jie	to	li,	to	dėl	
ben	drau	da	mi,	pa	si	tar	nau	da	mi	vie	nas	ki	tam	
tar	si	su	si	gi	mi	niuo	ja.	Ame	ri	ko	je	vi	sos	baž
ny	čios,	 tarp	 jų	 ir	 se	no	sios,	 tu	ri	 pa	ra	pi	jos	
sa	les.	Nau	jo	sios	baž	ny	čios	sta	to	mos	kar	tu	
su	 įvai	raus	 dy	džio	 pa	tal	pų	 kom	plek	sais,	
daž	niau	siai	 įren	gia	mais	 baž	ny	čios	 rū	sy	je.	
Čia	vyks	ta	pa	skai	tos,	kon	cer	tai,	ren	gia	mos	
pa	ro	dos,	čia	susitinkama	ir	pabendrauti.

Lie	tu	vių	mi	si	jo	je	po	9	ir	11	val.	šv.	Mi
šių	ben	dra	vi	mas	bū	na	vie	noks,	po	18	val.	
Mi	šių	–	ki	toks.	Va	ka	ro	Mi	šias	 sek	ma	die
niais	pa	mė	go	at	vy	kusieji.	Prie	ar	ba	tos	daž
nai	ap	ta	ria	mas	gir	dė	tas	Die	vo	Žo	dis,	vyks
ta	 dis	ku	si	jos,	 ne	 kar	tą	 į	 kam	 nors	 ki	lu	sį	

Lemonto	misijos	bažnyčia
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klau	si	mą	tek	da	vo	at	sa	ky	ti	trum	pa	pa	skai	tė
le.	To	kie	sek	ma	die	ni	niai	pa	si	sė	dė	ji	mai	kai	
kuriuos	atvykusiuosius	paskatino	įsitraukti	
į	aktyvesnę	tarnystę	misijoje.

Žmo	nių	 su	pra	tin	gu	mas	 ir	 ak	ty	vu	mas	
Ame	ri	ko	je	 iš	ties	 di	de	lis.	 Ma	tyt,	 kar	tai	 iš	
kar	tos	 per	si	duo	da	 nau	ja	ku	rių	 dva	sia.	 Jie	
pra	dė	jo	nuo	nie	ko.	Lie	tu	viai	–	taip	pat.	Ką	
pa	si	sta	ty	da	vo,	 ką	 suor	ga	ni	zuo	da	vo,	 tai	 ir	
tu	rė	jo.	 Ir	 šiais	 lai	kais	 tau	ti	nės	 ma	žu	mos	
itin	ak	ty	vios,	kol	 lai	kui	bė	gant	 jų	ne	pa	si
g	lem	žia	di	dy	sis	tau	tų	kon	glo	me	ra	tas.

Eu	ro	pie	čiams	 pra	dė	jus	 kur	tis	 Ame	ri
kos	že	my	ne,	mei	lė	sa	vo	tau	tai	ir	kal	bai	per	
Baž	ny	čią	įga	vo	kon	kre	čias	for	mas.	At	ski	rų	
tau	tų	ben	druo	me	nės	sta	tė	si	sa	vo	baž	ny	čias	
ir	jas	iš	lai	ky	da	vo.	Le	mon	to	mies	te	ly	je	baž
ny	čias	pa	si	sta	tė	ai	riai,	vo	kie	čiai	 ir	 len	kai.	
O	kas	nu	pir	ko	di	džiu	lį	pa	sta	tą	su	baž	ny	čia,	
ta	pu	sį	 Pa	sau	lio	 lie	tu	vių	 cen	tru?	 Ži	no	ma,	
pa	tys	lie	tu	viai.	Kas	jį	 iš	lai	ko?	Nė	aiš	kin	ti	
ne	rei	kia.	 Tau	tie	čiai	 ži	no:	 lie	tu	vių	 baž	ny
čia	 gy	vuos,	 kol	 pa	jėgs	 ją	 iš	lai	ky	ti.	To	dėl	
nie	kas	ne	si	pik	ti	na,	kai	me	ti	nia	me	ata	skai
ti	nia	me	 su	si	rin	ki	me,	 pa	tei	kus	 pa	ja	mų	 bei	
iš	lai	dų	apy	skai	tą,	pri	me	na	ma,	kad	sek	ma
die	nio	au	ka	nuo	šei	mos	tu	rė	tų	bū	ti	bent	10	
JAV	 do	le	rių.	Vy	res	nie	ji	 bu	vo	 liu	di	nin	kai,	
kaip	 dėl	 žmo	nių	mig	ra	ci	jos	 iš	ny	ko	 lie	tu
viš	kos	Či	ka	gos	sa	los.	Iš	try	li	kos	lie	tu	viš	kų	
pa	ra	pi	jų	 li	ko	 tik	 trys	 ir	nė	vie	na	ne	be	tu	ri	
lie	tu	vio	kle	bo	no,	nes	jau	yra	miš	rios.	Lie	tu
vo	je	da	lis	ti	kin	čių	jų	nie	ka	da	ne	su	si	mąs	to,	
kaip	iš	si	lai	ko	jo	lan	ko	ma	baž	ny	čia.	Tik	kai	
kurie	su	pran	ta,	kad	baž	ny	čią	iš	lai	ko	pa	čių	
ti	kin	čių	jų	au	kos.	

Ame ri kie tiš ka pa ra pi jos 
sam pra ta

In	dė	nų	ko	lo	ni	za	vi	mo	lai	ku	kar	tu	su	eu
ro	pie	čiais	į	že	my	ną	at	ėjo	ir	krikš	čio	nių	ti
kė	ji	mas.	Pa	ra	pi	ja	anuo	met	bu	vo	tar	si	ma	ža	
vals	ty	bė	lė	ki	tų	 tau	tų	 ir	 re	li	gi	jų	ap	sup	ty	je.	
Steng	da	ma	si	 at	si	liep	ti	 į	 nau	ja	ku	rių	 ben
druo	me	ni	nes	 reik	mes,	 ji	 puo	se	lė	jo	 sa	vo	
eu	ro	pie	tiš	kas	 šak	nis.	Čia	 rei	kė	tų	 pri	min	ti,	

kad	JAV	vos	vie	no	je	ki	to	je	vals	ti	jo	je	ka	ta	li
kų	yra	dau	giau	nei	pu	sė,	ki	tur	vy	rau	ja	ki	tų	
kon	fe	si	jų	krikš	čio	nys.	Tad	nau	jai	at	vy	ku	sie
ji	ap	si	sto	da	vo	pas	sa	vo	tau	tie	čius,	prie	sa	vo	
ti	kė	ji	mo	baž	ny	čių.	Čia	iš	ben	druo	me	nės	jie	
gau	da	vo	„pir	mą	ją	pa	gal	bą“	bū	ti	niau	sioms	
reik	mėms,	 ku	rių	 svar	biau	sia	 bu	vo,	 yra	 ir	
bus	dar	bas.	Jei	tu	ri	dar	bą,	tu	ri	vis	ką.

Šiuo	lai	ki	nės	 pa	ra	pi	jos	 rū	pes	čiai	 ki
tokie.	Dau	ge	lį	žmo	nių	po	rei	kių	da	bar	pa
ten	ki	na	ge	rai	 or	ga	ni	zuo	tas	 vals	ty	bės	 apa
ra	tas.	Pir	mo	ji	pa	ra	pi	jos	už	duo	tis	–	Die	vo	
gar	bi	ni	mas	ir	sak	ra	men	tų	tei	ki	mas.	Ji	taip	
pat	 rū	pi	na	si	 ti	kė	ji	mo	ug	dy	mu	 ir	 gi	li	ni	mu	
bei	 įvai	ria	pu	se	 pa	gal	ba,	 paremta	 ar	ti	mo	
mei	le,	ku	rią	sutei	kia	įvai	rūs	ko	mi	te	tai,	gru
pės,	klu	bai.	Vi	du	ti	niš	ko	dy	džio	pa	ra	pi	jo	je	
jų	bū	na	apie	dvi	de	šimt,	o	di	des	nė	se	–	dar	
dau	giau.	

Už	 pir	mą	ją	 už	duo	tį	 at	sa	kin	gas	 kle
bo	nas,	 jam	 pa	de	da	 ki	ti	 ku	ni	gai	 bei	 ve	dę	
dia	ko	nai,	 jei	 jų	 yra.	 Ki	tus	 dar	bus	 at	lie	ka	
pa	sau	lie	čiai:	 li	tur	gi	jos	 ko	or	di	na	to	rius	 su	
skai	to	vų	 bei	mi	nist	ran	tų	 ko	man	da,	mu	zi
kos	di	rek	to	rius	su	cho	rais	ar	at	ski	rais	gie
do	to	jais.	Jau	ni	mo	ir	vai	kų	Mi	šios	tu	ri	sa	vo	
ko	or	di	na	to	rius.

Ūki	nė	je	ir	ad	mi	nist	ra	ci	nė	je	sri	ty	je	dar
buo	ja	si	 pa	ra	pi	jos	 ta	ry	ba,	 rin	klia	vų,	fi	nan
sų,	re	mon	to	bei	pa	ge	ri	ni	mo	ko	mi	te	tai,	bu
hal	te	ris,	 sek	re	to	rės.	 Ren	gi	nių	 ko	mi	te	tas,	
or	ga	ni	zuo	da	mas	ko	kį	nors	su	si	ti	ki	mą,	kar
tu	sie	kia	pri	si	dė	ti	prie	pa	ra	pi	jos	iš	lai	ky	mo.	
Pri	rei	kus	ren	gia	mi	di	de	li	ban	ke	tai	su	lo	te	ri
ja.	Puo	ši	mo	ko	mi	te	tas	rū	pi	na	si	baž	ny	čios	
gro	žiu.	Yra	ir	nau	jų	na	rių	pri	ėmi	mo	į	pa	ra
pi	ją	ko	mi	te	tas.	

Ame	ri	kos	 „įsi	sa	vi	ni	mo“	 lai	kais	 kiek
vie	na	 pa	ra	pi	ja	 tu	rė	jo	 pra	džios	 mo	kyk	lą,	
šiuo	 me	tu	 jų	 li	kę	 ne	daug.	 Vals	ty	bi	nė	se	
mo	kyk	lo	se	ti	ky	ba	ne	dės	to	ma,	tai	–	pa	ra	pi
jos	 rū	pes	tis.	Vai	kai	 ti	ky	bos	mo	ko	si	pa	gal	
am	žiaus	 gru	pes.	 Ti	kė	ji	mą	 gi	lin	ti	 pa	de	da	
Šven	to	jo	Raš	to	bū	re	liai,	ku	rių	da	ly	viai	ir	gi	
skirs	to	mi	 pa	gal	 am	žių.	 Pa	ra	pi	jo	se	 vei	kia	
ren	gi	mo	sak	ra	men	tams	ko	mi	te	tai:	at	ski	ras	
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ko	mi	te	tas	ren	gia	krikš	tui,	Pir	ma	jai	ko	mu
ni	jai,	 su	tvir	ti	ni	mui	 ir	 san	tuo	kai.	 Jei	 ku	rio	
nors	ko	mi	te	to	pa	ra	pi	jo	je	nė	ra,	ko	o	pe	ruo	ja
ma	si	su	ki	ta.	Kar	tais	prie	pa	ra	pi	jų	šlie	ja	si	
skau	tai,	 ku	rių	veik	la	 šiek	 tiek	ki	to	kia	nei	
Lie	tu	vo	je.	Yra	pa	ra	pi	jų,	tu	rin	čių	net	spor	to	
ko	man	das.

Pa	gal	bos	 tei	ki	mas	 Ame	ri	ko	je	 or	ga	ni
zuo	tas	kaip	nie	kur	ki	tur.	Mo	kyk	lo	se	vai	kai	
da	ly	vau	ja	 pa	gal	bos	 ak	ci	jo	se.	 Pa	ra	pi	jo	je	
pir	ma	ei	lis	 dė	me	sys	 ski	ria	mas	 la	biau	siai	
ken	čian	tiesiems.	 Li	go	nių	 lan	ky	mo	 ko	mi
te	tas	ne	tik	lan	ko	ser	gan	čiuosius,	bet	rū	pi
na	si	ir	jų	dva	si	niais	rei	ka	lais.	Iš	si	sky	ru	sie	ji	
taip	pat	tu	ri	sa	vo	gru	pę.	Ki	to	je	gru	pė	je	ne
tek	ties	 skaus	mo	 pri	slėg	tie	ji	 mo	ko	si,	 kaip	
gy	ven	ti	 be	 ar	ti	mo	 žmo	gaus.	 Di	džio	sios	
pa	ra	pi	jos	tu	ri	gru	pes	sa	vi	žu	dy	bės	tra	ge	di
jos	pa	lies	tiems	šei	mos	na	riams.	Ki	ta	gru	pė	
pa	de	da	šei	moms,	ku	rio	je	kas	nors	pa	verg
tas	vie	nos	ar	ki	tos	pri	klau	so	my	bės.	Ser	gan
tiems	mir	ti	no	mis	li	go	mis	pa	de	da	to	pa	ties	
li	ki	mo	žmo	nių	gru	pė.	Kai	ku	rios	pa	ra	pi	jos	
net	gi	 su	bu	ria	 gru	pes	 pa	lai	ky	ti	 šei	moms,	
au	gi	nan	čioms	vai	kus	su	Dau	no	sin	dro	mu.	
Taip	at	si	lie	pia	ma	į	ken	čian	čių,	sa	vo	kry	žių	
ne	šan	čių	žmo	nių	reik	mes.	Be	to,	lab	da	ros	
bū	re	lis	ren	ka	mais	tą	ir	dra	bu	žius	vargs	tan
čioms	šei	moms,	o	jau	ni	mas	per	atos	to	gas	
re	mon	tuo	ja	varg	šų	na	mus.	Pa	gal	pa	ra	pi	jų	
drau	gys	tės	 su	tar	tį	 ma	te	ria	liais	 iš	tek	liais	

da	li	ja	ma	si	 su	 ki	to	mis	 pa	ra	pi	jo	mis	 ar	ba	
lab	da	ra	nu	krei	pia	ma	pa	gal	vys	ku	pi	jos	nu
ro	dy	mą.	Be	įpras	ti	nių	sek	ma	die	nio	rin	klia
vų	Ame	ri	kos	vys	ku	pi	jos	yra	įve	du	sios	dar	
dvy	li	ka	 pa	pil	do	mų	 rin	klia	vų	 per	 me	tus	
spe	cia	lioms	vys	ku	pi	jos	ar	vi	suo	ti	nės	Baž
ny	čios	reik	mėms.

Ke li pa ly gi ni mai
Grį	žus	iš	Ame	ri	kos	Lie	tu	va	at	ro	do	la

bai	kom	pak	tiš	ka.	Ame	ri	kie	čių	na	mai	erd
vūs,	di	de	li.	Va	žiuo	ja	mo	sios	ke	lių	ir	greit	ke
lių	 juos	tos	bei	 šalikelės	žy	miai	pla	tes	nės.	
Au	to	mo	bi	liai	 taip	pat	di	des	ni,	o	ben	zi	nas	
pi	ges	nis.	

Gat	vės	gerai	prižiūrimos	 ir	 re	gu	lia	riai	
plau	na	mos.	Ka	dan	gi	 smė	lio	 ar	 že	mių	ant	
as	fal	to	 nė	ra,	 keis	ti	 apa	vą,	 įė	jus	 į	 na	mus,	
nebū	ti	na.	 Nei	 pri	va	čiuo	se	 na	muo	se,	 nei	
įstai	go	se,	nei	baž	ny	čio	se	Ame	ri	ka	ne	pri	pa
žįs	ta	slenks	čių.	Ne	įga	lie	ji	vi	sur	gal	pa	tek	ti	
su	sa	vo	ve	ži	mė	liais.	Du	rys	da	ri	nė	ja	si	pa	to
giai	ir	ty	liai.

Dan	go	rai	žių	 bei	 dau	gia	aukš	čių	 na	mų	
lai	kai	jau	pra	ei	ty	je.	Žmo	nės	įsi	ku	ria	prie
mies	čiuo	se,	į	dar	bą	va	žiuo	ja	au	to	mo	bi	liais.	
Pi	ko	va	lan	do	mis	net	ir	greit	ke	liai	už	si	kem
ša,	bet	prie	to	įpran	tama.	

Pli	kos	že	mės	ar	pik	tžo	lė	mis	ap	au	gu	sių	
plo	tų	nie	kur	ne	pa	ma	ty	si.	Vi	sur	už	sė	ta	žo	lė.	
Ka	pi	nė	se	 ne	lei	džia	ma	 už	dė	ti	 ant	ka	pio	 ar	
su	for	muo	ti	ka	pe	lio.	Tik	prie	pat	pa	min	klo	

Paminklo	šventinimas	Čikagos	
šv.	Kazimiero	lietuvių	kapinėse

Kelias	Red Canyon nacionaliniame	parke
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ga	li	ma	 pa	so	din	ti	 gė	lių	 ar	 už	deg	ti	 žva	kių.	
Tarp	pa	min	klų	ei	lių	–	stro	piai	pri	žiū	ri	mos	
žo	lės	juos	ta.	Kai	kur	pa	min	klų	vi	sai	nė	ra	–	
tik	ak	mens	plokš	tės	ve	jo	je,	ne	truk	dan	čios	
va	ži	nė	ti	 žo	liap	jo	vei.	Mi	ru	sie	ji	Ame	ri	ko	je	
il	si	si	pra	ban	giai:	 į	ka	po	duo	bę	pir	miau	sia	
įlei	džia	ma	ce	men	ti	nė	dė	žė,	vė	liau	į	ją	nu	lei
džia	mas	kars	tas,	paskui	kra	nu	už	ke	lia	mas	
ce	men	ti	nis	dang	tis.	Už	py	lus	duo	bę,	že	mė	
iš	ly	gi	na	ma	ir	vėl	už	de	da	ma	ve	lė	na,	nuim	ta	
ka	sant	duo	bę...

Šiuo	lai	ki	niai	ame	ri	kie	čiai	ne	krei	pia	dė
me	sio	į	ma	dą	ir	ren	gia	si	taip,	kad	jaus	tų	si	
pa	to	giai.	 Net	gi	 sek	ma	die	niais	 į	 baž	ny	čią	
at	ei	na	 džin	suo	ti,	 kas	die	ni	ais	 dra	bu	žiais.	
Jau	ni	mas,	 pa	mė	gęs	 per	 di	de	lio	 dy	džio	
ap	smu	ku	sius,	 ap	spu	ru	sius	 ar	 pra	plėš	tus	
dra	bu	žius,	to	lai	ko	si	iki	šiol.	Lie	tu	vo	je	dau
gu	ma	 jau	nų	žmo	nių	 ren	gia	si	 sko	nin	gai	 ir	
ele	gan	tiš	kai.	Nu	tu	ku	siųjų	Ame	ri	ko	je	ke	lis	
kar	tus	dau	giau	nei	pas	mus.	Ar	čia	kal	tas	
sė	dė	ji	mas	prie	 te	le	vi	zo	riaus,	ar	nuo	la	ti	nis	
traš	ku	čių	čiau	mo	ji	mas,	ar	tai,	kad	ne	pai	so
ma	gro	žio	eta	lo	nų?

Di	džių	jų	par	duo	tu	vių	ir	kny	gy	nų	ly	gin
ti	 jau	ne	be	rei	kia.	Skir	tu	mų	ne	li	ko.	Net	 ir	
kai	nos	Lie	tu	vo	je	bai	gia	pri	si	vy	ti	Ame	ri	ką.	
Ap	tar	na	vi	mo	kul	tū	ra	par	duo	tu	vė	se	ir	įstai
go	se	pa	si	kei	tė	 ra	di	ka	liai.	Kai	kur	 jau	pri
lygs	ta	Ame	ri	kai.

Į	 Ame	ri	ką	 ne	 vie	ną	 vi	lio	ja	 už	dar	bis,	
ga	li	my	bė	 pra	si	gy	ven	ti,	 bet	 prak	tiš	kai	 ne	

vis	kas	 taip	 gra	žu.	 Jei	gu	 įver	tin	tu	me	 sun
kų	 at	si	sky	ri	mą	 nuo	 ar	ti	mų	jų,	 vie	ni	šu	mą,	
su	skai	čiuo	tu	me	su	iru	sias	šei	mas	ir	dva	siš
kai	 su	ža	lo	tus	 vai	kus,	 jei	gu	 įskai	čiuo	tu	me	
al	ko	ho	lio	ir	ne	lai	mių	pa	da	ry	tus	nuos	to	lius,	
„auk	si	nė“	 Ame	ri	ka	 to	kia	 ne	be	at	ro	dy	tų.	
Ten	dir	ba	ma	ne	tik	dau	giau	va	lan	dų,	bet	ir	
ke	liuo	se	dar	buo	se,	dėl	di	des	nio	at	ly	gi	ni	mo	
ei	na	ma	kur	sun	kiau	sia.	Jei	gu	taip	dirb	tu	me	
Lie	tu	vo	je,	ga	liau	siai	tu	rė	tu	me	tą	pa	tį.	

...Bet	di	džiau	sią	skir	tu	mą	ma	tai	ste	bė	da
mas	 žmo	nes:	 ame	ri	kie	čių	 vei	dai	 links	mi,	
ne	rū	pes	tin	gi,	daž	nai	be	si	šyp	san	tys.	Lie	tu
vo	je	žmo	nės	liūd	nai	su	si	mąs	tę,	nu	si	mi	nę,	
su	si	rau	kę,	 pik	tai	 su	si	krim	tę	 ar	 dar	 ki	taip	
iš	reiš	kian	tys	pra	ra	ją	tarp	sa	vo	di	de	lių	troš
ki	mų	ir	ma	žų	ga	li	my	bių.	Tik	ri	ver	gų	vei
dai.	De	ja,	ši	to	je	liūd	no	je	ma	sė	je	Die	vo	ka
ra	lys	tės	pi	lie	čiai	neiš	si	ski	ria.	Die	viš	ko	sios	
ma	lo	nės	ir	džiaugs	mo	švie	sa	dar	ne	pa	jė	gia	
pra	muš	ti	bu	vu	sios	ne	lais	vės	bei	įsi	bai	mi	ni
mo	kiau	to.	Tad	kaip	ga	li	plis	ti	ti	kė	ji	mas,	jei	
mes	esa	me	to	kie	pat	kaip	vi	si,	jei	mu	my	se	
gy	ve	nan	tis	Vieš	pats	ne	spin	du	liuo	ja,	ne	su
ža	vi	Jo	ne	pa	žįs	tan	čių	jų?

Lie	tu	vos	 vei	das	 pri	klau	so	 nuo	 mū	sų.	
Džiau	ki	mės	 lais	vės	 do	va	na,	 ir	 mu	my	se	
esan	tį	 Die	vą	 da	ly	ki	me	 ki	tiems.	 Ma	lo	niu	
vei	du,	ge	ru	žo	džiu,	pa	dė	ti	iš	ties	ta	ran	ka	liu
dy	ki	me	tu	rį	di	dį	jį	lai	mės	Tur	tą.	Taip	Vieš
pats	ga	lės	įei	ti	į	ki	tų	šir	dis,	ir	Lie	tu	va	il	gai
niui	taps	to	kia,	ko	kią	trokš	ta	me	ma	ty	ti.

Šiaulių	šv.	Ignaco	bažnyčioje
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„Mir	siu,	 bet	 tam	 žmo	gui	 ne	at	lei	siu...“	
Tur	būt	kiek	vie	nam	iš	mū	sų	yra	te	kę	gir	dė
ti	 to	kius	ar	kiek	švel	nes	nius,	ne	 tiek	sa	vo	
ka	te	go	riš	ku	mu	su	kre	čian	čius	žo	džius:	„No
rė	čiau	jam	at	leis	ti,	bet	ne	pa	jė	giu...“		

At	leis	ti	 sa	vo	 „kal	ti	nin	kams“	 nė	ra	
leng	va.	 Mes	 ne	šio	ja	mės	 nuos	kau	das	 tar
si	sun	kią	naš	tą,	ken	tė	da	mi	nuo	to	pa	tys	ir	
kan	kin	da	mi	ap	lin	ki	nius.	Tie	sa,	kar	tais	mė
gi	na	me	 at	leis	ti.	 At	ro	do,	 kad	 jau	 pa	vy	ko.	
Bet...	 už	ten	ka	 ma	žiau	sio	 pri	si	lie	ti	mo	 prie	
se	nos	 žaiz	dos,	 ir	 pyk	tis,	 pa	gie	ža,	 be	jė	giš
ku	mo	jaus	mas,	kerš	to	troš	ki	mas	vėl	at	gy	ja.	
O	 ka	dan	gi	 di	džiau	sias	 (ir	 sub	jek	ty	viai,	 ir	
ob	jek	ty	viai)	emo	ci	nes	skriau	das	pa	ti	ria	me	
vai	kys	tė	je,	la	bai	daž	nai	tas	nu	skriaus	tas	vai
kas	vis	pra	virks	ta	mu	my	se,	nors	mums	jau	
tris	de	šimt,	 pen	kias	de	šimt	 ar	 dar	 dau	giau	
me	tų...	Ne	at	lei	di	mas,	nuos	kau	dų	lai	ky	mas	
šir	dy	je	ne	tik	ar	do	mū	sų	san	ty	kius	su	ki	tais	
žmo	nė	mis,	bet	ir	stab	do	mū	sų	pa	čių	ėji	mą	
Die	vo	link,	ry	šio	su	juo	au	gi	mą:	mes	ne	ga
li	me	 iš	si	va	duo	ti	 iš	 tų	pra	ei	ties	gniauž	tų,	 į	
ku	riuos	pa	tys	sa	ve	įsprau	džia	me,	ne	ga	li	me	
vi	siš	kai	pa	si	ti	kė	ti	Die	vu,	jam	at	si	duo	ti,	at	si
ver	ti	jo	ma	lo	nės	vei	ki	mui.	Liūd	niau	sia,	kad	
daž	nai	net	ir	ne	su	vo	kia	me,	ko	kia	yra	kliu
vi	nio,	ne	lei	džian	čio	mums	pa	tir	ti	ben	dra	vi
mo	džiaugs	mo	ir	stab	dan	čio	mū	sų	ti	kė	ji	mo	
ke	lio	nę,	prie	žas	tis.	

Il	gus	me	tus	įvai	riau	sioms	žmo	nių	gru
pėms	 įvai	rio	se	 pa	sau	lio	 ša	ly	se	 ig	na	ciš	ką
sias	 re	ko	lek	ci	jas	ve	dęs	pran	cū	zas	 jė	zui	tas	
t.	Edou	ar	das	Gu	e	y	da	nas	pa	ste	bė	jo,	kad	net	
per	re	ko	lek	ci	jas	ne	re	tai	nu	tin	ka,	kad	žmo

gus	 iš	 vi	sų	 jė	gų	 sten	gia	si	 at	si	ver	ti	 Die	vo	
mei	lei,	bet	kaž	ko	kia	ne	per	žen	gia	ma	kliū	tis	
jį	su	lai	ko	vis	to	je	pa	čio	je	vie	to	je.	Steng	da
ma	sis	 tai	 iš	si	aiš	kin	ti	 per	 dva	si	nius	 po	kal
bius	 su	 re	ko	lek	ci	jų	 da	ly	viais,	 jis	 su	vo	kė,	
kad	 la	bai	 daž	nai	 to	ji	 kliū	tis	 yra	 kaip	 tik	
ne	at	lei	di	mas	už	gy	ve	ni	me	pa	tir	tas	nuos	kau
das.	Ta	da	t.	Edou	ar	dui	ki	lo	min	tis	pa	reng	ti	
tam	 tik	rą	vi	di	nių	 žaiz	dų	gy	dy	mo	me	to	dą,	
pa	rem	tą	ig	na	ciš	kuo	ju	dva	sin	gu	mu,	ku	rį	jis	
pa	va	di	no	Meilėsiratleidimo keliu.	

Anot	t.	Edou	ar	do,	tai	nė	ra	ste	buk	lin	gas	
„re	cep	tas“,	iš	gy	dan	tis	nuo	vi	sų	vi	di	nių	su
žei	di	mų.	Vei	kiau	tai	sun	kus	šir	dies	at	si	vė
ri	mo	Die	vui	dar	bas,	rei	ka	lau	jan	tis	pa	keis	ti	
sa	vo	 mąs	ty	se	ną	 bei	 nuo	sta	tas	 tų	 žmo	nių,	
ku	rie	mus	įskau	di	no,	ne	pa	ro	dė	mei	lės	ir	dė
me	sio,	at	stū	mė	ar	pa	nie	ki	no,	at	žvil	giu.	Ei
da	mas	 šiuo	 ke	liu,	 žmo	gus,	 pa	si	ti	kė	da	mas	
Die	vo	gai	les	tin	gu	mu,	mel	džia	Jo	ma	lo	nės	
iš	mok	ti	 žvelg	ti	 į	 sa	vo	 „prie	šą“	 taip,	 kaip	
Jė	zus,	sa	vo	iš	da	vė	ją	Ju	dą	va	di	nęs	bi	čiu	liu,	
mei	lės	ku	pi	nu	žvilgs	niu	žvel	gęs	į	jo	iš	si	gy
nu	sį	Pet	rą,	mel	dęs	Tė	vą	at	leis	ti	sa	vo	kan
kin	to	jams.	To	kiam	šir	dies	per	kei	ti	mui	rei
kia	lai	ko	ir	il	gos	mal	dos,	kol	Die	vo	ma	lo	nė	
pa	da	ro,	at	ro	do,	ne	įma	no	mą	da	ly	ką	–	žmo
gus	su	mei	le	 ir	at	lai	du	mu	pra	de	da	gal	vo	ti	
apie	tą,	ku	ris	ne	kar	tą,	pats	to	ne	ži	no	da	mas,	
vis	iš	nau	jo	at	ver	da	vo	jo	šir	dy	je	žaiz	dą,	ir	
lin	kė	ti	jam	tik	ro	jo	gė	rio,	mels	ti	jam	Die	vo	
gai	les	tin	gu	mo.

Ži	no	ma,	yra	da	ly	kų,	už	ku	riuos,	at	ro	dy
tų,	at	leis	ti	tik	rai	ne	įma	no	ma,	bet	kiek	vie	ną	
kar	tą,	kai	skai	to	mas	pa	ly	gi	ni	mas	apie	be	šir

Ses. Asta Venskauskaitė, ACJ

...Ir jūsų 
dangiškasis tėvas 
jums atleis
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džio	sko	li	nin	ko	li	ki	mą,	šir	dis	krūp	te	li	iš	gir
dus:	„Taip	ir	ma	no	dan	giš	ka	sis	Tė	vas	pa	da
rys	jums,	jei	gu	kiek	vie	nas	iš	tik	ros	šir	dies	
ne	at	lei	si	te	sa	vo	bro	liui“	(Mt	18,	35).	Tą	pa
tį,	tik	ki	tais	žo	džiais,	ir	mes	kas	dien,	daž	nai	
net	ne	įsi	gi	lin	da	mi,	kar	to	ja	me	„Tė	ve	mū	sų“	
mal	do	je,	ku	rią	į	mū	sų	lū	pas	įdė	jo	pats	Jė	zus:	
„Ir	at	leisk	mums	mū	sų	kal	tes,	kaip	ir	mes	at
lei	džia	me	sa	vo	kal	ti	nin	kams...“	(Mt	6,	12).	 
Tas	ma	žas	žo	de	lis	„kaip“	dan	giš	ką	jį	Tė	vą	
pa	da	ro	„pri	klau	so	mą“	nuo	mū	sų	gai	les	tin
gu	mo:	jis	ga	li	mums	at	leis	ti	mū	sų	sko	las	ir	
kal	tes	tik	tiek,	kiek	ir	„kaip“	mes	at	lei	džia
me	sa	vo	skriau	dė	jams.	

T.	Edou	ar	dui	ir	jo	ben	dra	dar	biams	dva
si	niams	 pa	ly	dė	to	jams	 per	 vie	ną	 mal	dos	
su	si	ti	ki	mą	Die	vas	įkvė	pė	min	tį	įkur	ti	bro
li	ją	 (pranc.	 fra ter nité)	 ar	ba	 ben	druo	me	nę,	
ku	rios	na	riai	pa	dė	tų	no	rin	tiesiems	ei	ti	šiuo	
meilėsiratleidimo keliu.	Kon	tem	pliuo	jant	
pa	ly	gi	ni	mą	 apie	 gai	les	tin	gą	jį	 sa	ma	rie	tį	 ir	
žvel	giant	į	iko	ną,	ku	rio	je	pats	Kris	tus	švel
niai	pri	si	lie	čia	prie	su	žeis	to	ke	liau	nin	ko,	at
si	ra	do	ir	ben	druo	me	nės	var	das:	Fra ter nité 
du Bon Sa ma ri tain...	

Ge	ro	jo	 sa	ma	rie	čio	 ben	druo	me	nė	 bu	vo	
įkur	ta	2002	m.	ir	iš	kar	to	ta	po	tarp	tau	ti	ne	bei	
eku	me	ni	ne,	nes	prie	jos	nuo	pat	pra	džių	pri	si
dė	jo	ke	li	pro	tes	tan	tai	iš	Švei	ca	ri	jos.	2004	m.	 
va	sa	rį	 šios	 ben	druo	me	nės	 na	riais	 ta	po	 ir	
ke	le	tas	ig	na	ciš	ką	ja	pa	tir	ti	mi	be	si	re	mian	čių	
dva	si	nių	pa	ly	dė	to	jų	iš	Lie	tu	vos.	Ap	vaiz	dos	
lė	mi	mu	dar	prieš	at	si	ran	dant	Ge	ro	jo	sa	ma
rie	čio	ben	druo	me	nei,	t.	Edou	ar	das	ne	kar	tą	
bu	vo	at	vy	kęs	į	Lie	tu	vą,	ve	dė	aš	tuo	nių	die
nų	re	ko	lek	ci	jas	įvai	rioms	gru	pėms	ir	se	mi
na	rus	dva	si	niams	pa	ly	dė	to	jams.	

Iš	 pra	džių	 bu	vo	 lai	ko	ma	si	 nuo	mo	nės,	
kad	pa	si	reng	ti	at	lei	di	mui	de	rė	tų	in	di	vi	du	a
liai,	 ir	 tam	bu	vo	stei	gia	mos	va	di	na	mo	sios	
„už	ei	gos“	–	vie	tos,	kur	žmo	nės	ga	lė	tų	ke	le
tą	die	nų	ap	si	sto	ti	ir	su	si	kau	pi	mo	bei	mal	dos	
ly	di	mi,	 pa	de	da	mi	 rū	pes	tin	gų	 pa	ly	dė	to	jų	
reng	tų	si	At	lei	di	mo	li	tur	gi	jai.	Ta	čiau	po	tru
pu	tį	vis	la	biau	įsi	ti	kin	ta,	kad	ši	dva	si	nė	ke
lio	nė	į	sa	vo	vi	dų	yra	veiks	min	ges	nė,	jei	gu	

vyks	ta	 kar	tu	 su	 ne	di	de	le	 (12–15	 as	me	nų)	
gru	pe	 sa	vai	tę	 trun	kan	čio	se	 re	ko	lek	ci	jo	se.	
Įdo	mu,	kad	pa	čios	pir	mo	sios	 re	ko	lek	ci	jos	
„My	lė	ti	 ir	at	leis	ti“	vy	ko	kaip	 tik	Lie	tu	vo
je	2004	m.	ru	de	nį,	da	ly	vau	jant	Ge	ro	jo	sa
ma	rie	čio	 ben	druo	me	nės	 ben	dra	į	kū	rė	jams	
Thier	ry	ir	Ma	rieJo	el	le	Hus	se	notDe	se	non
ges	iš	Pran	cū	zi	jos.

Anot	 jų,	 šios	 re	ko	lek	ci	jos	 skir	tos	 ne	
vien	tam,	kad	iš	gy	tu	me	emo	ciš	kai,	bet	kad	
ga	lė	tu	me	iš	gy	ven	ti	tik	rą	su	si	ti	ki	mą	su	Vieš
pa	čiu	 ir	 jo	 gai	les	tin	gu	mu,	 kad	 ga	lė	tu	me	
ženg	ti	at	lei	di	mo	mū	sų	prie	šams	ke	liu	ir	vėl	
tap	tu	me	Die	vo	vai	kais.	Tai	Die	vo	gai	les	tin
gu	mo	pri	si	lie	ti	mas	prie	pa	čių	 in	ty	miau	sių	
mū	sų	žaiz	dų,	mū	sų	už	si	sklen	di	mo,	vie	nat
vės,	ne	vil	ties,	bai	mės,	pa	gie	žos,	ne	apy	kan
tos…	Ga	lu	ti	nis	re	ko	lek	ci	jų	tiks	las	yra	vi	sa	
sa	vo	esy	be	–	kū	nu,	psi	chi	ka	ir	dva	sia	–	at	si
liep	ti	į	Die	vo	kvie	ti	mą	pa	tir	ti	Jo	mei	lę,	skir
tą	vi	siems	Jo	vai	kams.

Vie	nas	iš	šio	ke	lio	pra	di	nin	kų	Lie	tu	vo
je	t.	Sta	sys	Ka	zė	nas,	SJ,	pa	ste	bi,	kad	jis	pa
grįs	tas	vie	nu	svar	biau	sių	šv.	Ig	na	co	prin	ci
pų:	„Vi	so	mis	jė	go	mis	sten	kis	da	ry	ti	tai,	ką	
ga	li	ir	tu	ri	pa	da	ry	ti,	ta	čiau	pa	si	ti	kėk	Die	vu	
ir	vien	iš	jo	lauk	sa	vo	pa	stan	gų	re	zul	ta	to.“	
At	lei	di	mo	ke	liu	ei	ti	pa	si	ry	žęs	žmo	gus	įsi	pa
rei	go	ja	iš	sa	vo	at	min	ties	„ar	chy	vų“	į	die	nos	
švie	są	iš	kel	ti	pa	čius	skau	džiau	sius	pra	ei	ties	
pri	si	mi	ni	mus	 ir	 ne	grįž	ta	mai	 pa	lik	ti	 juos	
Die	vo	Šir	dy	je.	Kaip	tik	dėl	to	kio	Die	vo	ma
lo	nės	 ir	 žmo	gaus	 pa	stan	gų	 su	si	ti	ki	mo	bei	
ben	dra	dar	bia	vi	mo	šį	ke	lią	ir	ga	li	ma	lai	ky	ti	
ig	na	ciš	kuo	ju	vi	di	nio	iš	gy	dy	mo	ke	liu.

Ken	čian	čiam	žmo	gui	ne	vi	sa	da	leng	va	
pri	pa	žin	ti,	 kad	 jis	 yra	 su	žeis	tas,	 ir	 leis	ti,	
kad	Jė	zus	pri	si	lies	tų	prie	 jo	žaiz	dų.	At	lei
di	mo	 re	ko	lek	ci	jos	 pa	de	da	 at	si	kra	ty	ti	 iliu
zi	jos,	 kad	 su	 sa	vo	 emo	ci	nė	mis	 žaiz	do	mis	
„su	si	tvar	ky	ti“	ga	li	me	vie	ni	pa	tys.	Sa	vo	at
lei	di	mą	pa	nar	din	da	mi	į	Kris	taus	Šir	dį,	mes	
gau	na	me	jo	mei	lės	do	va	ną:	gai	les	tin	gu	mo	
ku	pi	nu	 žvilgs	niu	 įsten	gia	me	 pa	žvelg	ti	 į	
tuos,	 ku	rių	 iki	 šiol	 gal	būt	 ne	ken	tė	me.	Tai	
lais	vės	ke	lias,	nes	su	ras	ta	ir	my	lin	čio	Die
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vo	 aki	vaiz	do	je	 iš	sa	ky	ta	 tie	sa	 apie	 sa	ve	 ir	
tuos,	ku	rie	mus	įskau	di	no,	pa	da	ro	mus	lais
vus	ir	ga	lin	čius	my	lė	ti.

Ka	dan	gi	šis	ke	lias	ne	leng	vas	 ir	vie	nas	
pats	žmo	gus	ei	ti	juo	daž	niau	siai	ne	pa	jė	gia,	
rei	ka	lin	gi	 pa	gal	bi	nin	kai,	 tar	si	 gai	les	tin	ga
sis	 sa	ma	rie	tis	 pa	si	len	kian	tys	 prie	 su	žeis	to	
žmo	gaus,	su	tvars	tan	tys	jo	žaiz	das,	nu	ga	be
nan	tys	į	už	ei	gą,	ne	gai	lė	da	mi	sa	vęs	slau	gan
tys	 su	žeis	tą	jį,	 kol	 jis	 vėl	 at	si	stos	 ant	 ko	jų	
ir	ga	lės	ke	liau	ti	to	liau.	„La	bai	svar	bu,	kad	
ne	su	vie	na.	Kai	 sten	gie	si	 at	leis	ti,	 di	džiu	lė	
do	va	na	yra	jaus	ti	ša	lia	tvir	tai	ta	ve	pa	lai	kan
tį	žmo	gų!	Jė	zaus	taip	jaus	ti	dar	ne	su	ge	bu,	
to	dėl	 la	bai	 svar	bu	 gy	vas	 žmo	gus...“	 (iš	
re	ko	lek	ci	jų	„My	lė	ti	ir	at	leis	ti“	da	ly	vių	liu
di	ji	mų).	Ne	re	tai	kaip	tik	tie	žmo	nės,	ku	rie	
pa	tys	nu	ė	jo	šį	meilėsiratleidimo	ke	lią,	pa
jun	ta	vi	di	nę	pa	ska	tą	pa	si	tar	nau	ti	su	žeis	tos	
šir	dies	 žmo	nėms,	 lau	kian	tiems,	 kad	 kas	
nors	su	dė	me	siu	 ir	mei	le	pri	ei	tų	prie	 jų	 ir	
pa	dė	tų	vėl	at	gau	ti	gy	ve	ni	mo	džiaugs	mą.	

Ge	ro	jo	 sa	ma	rie	čio	 ben	druo	me	nės	 na
riais	ga	li	bū	ti	pa	sau	lie	čiai,	ku	ni	gai,	vie	nuo
liai	ir	vie	nuo	lės.	Pri	klau	sy	ti	ben	druo	me	nei	
ga	li	ma	ke	le	rio	pai.	Vie	ni	yra	be	si	mel	džian
tys	na	riai.	Sa	vo	mal	da	jie	ly	di	žmo	nes,	be	si
ren	gian	čius	At	lei	di	mo	li	tur	gi	jai,	ir	tuos,	ku
rie	jiems	pa	de	da,	ypač	karš	tai	mels	da	mie	si	

tuo	met,	kai	kur	nors	pa	sau	ly	je	vyks	ta	re	ko
lek	ci	jos	 „My	lė	ti	 ir	 at	leis	ti“.	 Ki	ti	 ren	gia	si	
dva	si	nio	 pa	ly	dė	ji	mo	 tar	nys	tei.	Tam	 rei	kia	
lai	ko,	 nes	 pa	si	ren	gi	mo	 eta	pų	 yra	 ke	le	tas.	
Šiuo	me	tu	Lie	tu	vo	je	jau	yra	pen	kio	li	ka	pa
ly	dė	to	jų,	ga	lin	čių	pa	dė	ti	žmo	nėms	ei	ti	šiuo	
meilėsiratleidimo	ke	liu,	o	iš	vi	so	Ge	ro	jo	
sa	ma	rie	čio	ben	druo	me	nė	Lie	tu	vo	je	vie	ni	ja	
ke	tu	rias	de	šimt	še	šis	na	rius.	

Lie	tu	vos	 „sa	ma	rie	čiai“	 pa	lai	ko	 glau
džius	 ry	šius	 su	 Pran	cū	zi	jos	 ir	 Švei	ca	ri	jos	
ben	druo	me	nė	mis:	 kas	met	 ke	le	tas	 at	sto	vų	
iš	Lie	tu	vos	vie	ną	du	kar	tus	vyks	ta	į	vi	suo
ti	nę	ben	druo	me	nės	asam	blė	ją,	daž	niau	siai	
ren	gia	mą	 Pran	cū	zi	jo	je.	 2007	 m.	 ru	de	nį	
Lie	tu	vo	je	jau	an	trą	kar	tą	vy	ko	Ge	ro	jo	sa	ma
rie	čio	 tar	nys	tei	 skir	tas	 se	mi	na	ras,	 ku	riam	
va	do	va	vo	už	pa	ly	dė	to	jų	ug	dy	mą	at	sa	kin	gi	
sve	čiai	 iš	 Pran	cū	zi	jos	 ir	 Švei	ca	ri	jos.	 Į	 to
kius	se	mi	na	rus	kvie	čia	mi	ne	 tik	bū	si	mie	ji	
pa	ly	dė	to	jai,	bet	ir	visi,	kad		do	misi	šiuo	pa
gal	bos	vi	di	nių	žaiz	dų	tu	rin	tiems	žmo	nėms	
ke	liu:	psi	cho	lo	gai,	 psi	cho	te	ra	peu	tai,	 ku	ni
gai,	 jau	ni	mo	ir	šei	mos	cen	trų	dar	buo	to	jai,	
už	ug	dy	mą	at	sa	kin	gi	vie	nuo	li	jų	na	riai.	

Lie	tu	vo	je	 ben	druo	me	nė	 taip	 pat	 sten
gia	si	 iš	lai	ky	ti	 eku	me	ni	nį	 bei	 tarp	tau	ti	nį	
po	bū	dį:	pra	ėju	sia	me	se	mi	na	re	da	ly	va	vo	du	
Lie	tu	vos	liu	te	ro	nų	ku	ni	gai	ir	vys	ku	pas	Min

Tarptautinės	Gerojo	samariečio	brolijos	susitikimas	Prancūzijoje.	Ses.	Asta	–	centre,	dešinėje	t.	Edouardas,	
kairėje	t.	Stasys,	ketvirta	iš	kairės	ses.	Rozana.	Nuotraukoje	nėra	Lietuvai	taip	pat	atstovaujančio	
kun.	Kęstučio	Rugevičiaus	
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dau	gas	 Sa	bu	tis.	 Jo	 ma	ny	mu,	 ig	na	ciš	ka	sis	
dva	sin	gu	mas	 tik	rai	 ne	si	ker	ta	 su	 liu	te	ro	nų	
te	olo	gi	ja,	 nes	 yra	 kris	to	cen	triš	kas	 ir	 toks	
vi	di	nių	žaiz	dų	gy	dy	mo	me	to	das	ga	lė	tų	pra
tur	tin	ti	 ir	 Liu	te	ro	nų	 Baž	ny	čios	 sie	lo	va	dą.	
Se	mi	na	re	da	ly	va	vę	po	ra	ka	ta	li	kų	ku	ni	gų	ir	
se	suo	vie	nuo	lė	iš	Lat	vi	jos	ne	slė	pė	sa	vo	su	si
ža	vė	ji	mo,	kad	ga	li	ma	taip	vy	ku	siai	su	de	rin
ti	žmo	gaus	psi	chi	kos	pa	ži	ni	mą	ir	dva	si	nio	
gy	ve	ni	mo	prin	ci	pus.	Jie	puo	se	lė	ja	vil	tį	pa
na	šią	tar	nys	tę	pra	dė	ti	ir	Lat	vi	jo	je.

Lie	tu	vo	je	re	ko	lek	ci	jos	„My	lė	ti	ir	at	leis
ti“	vyks	ta	ke	tu	ris	pen	kis	kar	tus	per	me	tus.	

Daž	niau	siai	ne	įma	no	ma	pri	im	ti	vi	sų	no	rin
čių	jų,	nors	apie	bū	si	mas	re	ko	lek	ci	jas	prak
tiš	kai	 be	veik	 ne	skel	bia	ma.	 Pa	ti	 ge	riau	sia	
re	kla	ma	–	žmo	nės,	iš	gy	ve	nę	at	lei	di	mo	ste
buk	lą:	„Tur	būt	kiek	vie	no	je	san	tuo	kos	iš	re
gist	ra	vi	mo	ar	žmo	gaus	mir	ties	įre	gist	ra	vi	mo	
vie	to	je	rei	kė	tų	pa	lik	ti	nuo	ro	das,	kur	ga	li	ma	
at	lik	ti	 At	lei	di	mo	 li	tur	gi	ją“	 (iš	 re	ko	lek	ci	jų	
„My	lė	ti	ir	at	leis	ti“	da	ly	vių	liu	di	ji	mų).	

...Baig	ti	šį	pa	sa	ko	ji	mą	no	rė	tų	si	Ge	ro	jo	
sa	ma	rie	čio	ben	druo	me	nės	itin	bran	gi	na	ma	
ar	mė	nų	po	eto	ir	mis	ti	ko	Ner	se	so	Snor	ba	lio	
(1102–1173)	mal	da.

Tu ma nęs pa si gai lė jai

Ei da mas pa sau lio ke liais,
aš pa te kau į plė ši kų ran kas.
Jie at ėmė iš ma nęs švie są,
iš plė šė ma no šir dies ty ru mą:
nuo dė mių žaiz dos de gi na ma ne,
ma ne sle gia ma no kal tės.

Pra šau Ta vęs, Vieš pa tie,
už pilk ant ma no žaiz dų alie jaus ir vy no;
iš liek pa te pi mo alie jų – Šven tą ją Dva sią,
iš tiesk man tau rę Nau jo sios San do ros vy no.
Pa si imk ma ne su sa vi mi, už kel da mas ant kry žiaus,
nu ga benk ma ne į už ei gą – Ta vą ją Baž ny čią,
duok man Se no jo ir Nau jo jo Tes ta mento Žo dį, –
aš iš gy siu ir gy ven siu! 
Dau gy bė žmo nių ėjo pro ma ne
ir pra ėjo ki ta ke lio pu se.
Jie ma tė ma no žaiz das,
bet ne pa si rū pi no ma ni mi. 

O Tu, Vieš pa tie Jė zau, 
ku ris bu vai pa va din tas sa ma rie čiu,
ei da mas pro ma ne pa žvel gei –
ir Tau pa gai lo ma nęs.
Vieš pa tie, Tu pa si len kei prie ma nęs,
Tu ta pai ma no ar ti mu.
Iš mo kyk ma ne tap ti ar ti mu ki tiems
ir at jaus ti kiek vie ną žmo gų,
at si dū ru sį var ge.
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–	Vi	sa	ma	no	pa	tir	tis	pa	žen	klin	ta	žo	džiu	
ne.	Bū	da	ma	mo	ki	nė,	at	kak	liai	tvir	ti	nau,	kad	
mo	ky	to	ja	nie	ka	da	ne	tap	siu.	Ir	dar	gim	to	sios	
kal	bos...	Šios	pa	mo	kos	mo	kyk	lo	je	man	bū
da	vo	ne	įdo	mios.	Nors	ir	kai	mo	vai	kas,	la	bai	
mė	gau	skai	ty	ti,	bu	vau	per	skai	čiu	si	įvai	riau
sių	 li	te	ra	tū	ros	 kri	ti	kos	 dar	bų,	 tu	rė	jau	 sa	vo	
nuo	mo	nę.	Kai	mo	ky	to	ja	at	ei	da	vo	į	pa	mo	ką,	
jau	ži	no	da	vau,	ką	ta	te	ma	pa	sa	kys.	Tuo	met	
man	kil	da	vo	ne	pa	to	gių	klau	si	mų,	į	ku	riuos	
ji	nai	ne	at	sa	ki	nė	da	vo.	Baig	da	ma	vie	nuo	lik	tą	
kla	sę	 nu	spren	džiau	 stu	di	juo	ti	 li	tu	a	nis	ti	ką.	
(Kaip	 evan	ge	li	nė	je	 pa	ra	bo	lė	je	 –	 ne	 vir	to	
taip.)	No	rė	jau	 taip	 ves	ti	 pa	mo	kas,	 kad	 jos	
bū	tų	 įdo	mios	mo	ki	niams.	 Žo	džiu,	 no	rė	jau	
tap	ti	tuo,	ko	pa	ti	ne	tu	rė	jau.	Dėl	to	rin	kau	si	
Pe	da	go	gi	nį	 uni	ver	si	te	tą.	 Ži	no	jau,	 kad	 ten	
dir	ba	kaž	ka	da	iš	Vil	niaus	uni	ver	si	te	to	iš	va
ry	ta	prof.	Van	da	Za	bors	kai	tė,	prof.	Al	ber	tas	
Za	la	to	rius,	prof.	Kęs	tu	tis	Nas	top	ka.	Vy	liau
si	 įgy	ti	da	ly	ko	dės	ty	mo	me	to	di	kos	te	ori	jos	
ir	 prak	ti	kos.	 Džiau	giuo	si,	 kad	 te	ko	 su	tik	ti	
dr.	Gied	rę	But	kie	nę	ir	jos	dė	ka	su	ži	no	ti,	kas	
yra	susiliejantisugdymas	–	hu	ma	nis	ti	nės	psi
cho	lo	gi	jos	 nuo	sta	tų	 ir	 tra	di	ci	nių	mo	kyk	los	
už	da	vi	nių	jung	tis.	Aiš	kiai	su	pra	tau,	kad	mo
kyk	lo	je	ypač	svar	bus	vi	su	mi	nis	as	me	ny	bės	
ug	dy	mas,	o	mo	ky	to	jo	tiks	las	–	čia	ir	da	bar	
pa	dė	ti	mo	ki	niui	pa	žin	ti	ir	at	ras	ti	sa	ve,	su	vok
ti	ir	įver	tin	ti	sa	vo	min	tis,	jaus	mus	bei	el	ge	sį.	
Tai	da	ry	da	mas	žmo	gu	tis	ima	si	vis	di	des	nės	
at	sa	ko	my	bės	už	sa	vo	gy	ve	ni	mą.	Jau	ną	žmo
gų	tu	rė	tu	me	lai	ky	ti	in	du,	į	ku	rį	ne,	kaip	ko
kia	nors	miš	rai	nė,	pi	la	mos	ži	nios,	bet	in	du,	

ku	ria	me	lai	ko	ma	tai,	kas	tik	šiam	in	dui	skir
ta.	Ati	tin	ka	mo	da	ly	ko	mo	ky	mas(is)	yra	su
dė	ti	nė	vi	su	mi	nio	as	me	ny	bės	ug	dy	mo	da	lis.	
Šis	su	vo	ki	mas	man	pa	dė	jo	 tap	ti	ne	da	ly	ko	
dės	ty	to	ja,	bet	tie	siog	mo	ky	to	ja.	

–	Kaip at si dū rei Vil niaus jė zui tų gim na
zi jo je?

–	Bai	gu	si	 vie	nas	 stu	di	jas,	 pra	dė	jau	 ki
tas	–	vi	di	nio	ir	ben	druo	me	ni	nio	gy	ve	ni	mo:	
ta	pau	 se	se	rų	 ka	zi	mie	rie	čių	 kon	gre	ga	ci	jos	
nau	jo	ke.	 Tuo	 lai	ku	 „Lie	tu	vos	 ai	de“	 per
skai	čiau,	 kad	 at	ku	ria	ma	 Vil	niaus	 jė	zui	tų	
gim	na	zi	ja.	Su	in	tri	ga	vo	di	rek	to	riaus	t.	An	ta
no	Gra	žu	lio,	SJ,	 iš	min	tin	gi	sam	pro	ta	vi	mai	
apie	mo	kyk	los	mi	si	ją.	Su	pra	tau,	kad	 šio	je	
mo	kyk	lo	je	bū	tų	są	ly	gos	dirb	ti	taip,	kaip	sva
jo	ju.	Baig	da	ma	no	vi	cia	tą,	dar	kar	tą	pa	no	rau	
pa	ra	gau	ti	stu	den	tiš	kos	duo	nos	–	pa	si	rin	kau	
stu	di	jas	ma	gist	ran	tū	ro	je.	T.	A.	Gra	žu	lis	pri
ėmė	„vie	na	ko	ja	dirb	ti“	gim	na	zi	jo	je,	ta	čiau	
įkė	liau	 abi...	Dar	bas	 gim	na	zi	jo	je	 ati	ti	ko	 ir	
mū	sų	kon	gre	ga	ci	jos	mi	si	ją.	Pir	mie	ji	ma	no	
mo	ki	niai	bu	vo	sep	tin	to	kai.	La	bai	sim	bo	liš
ka,	 kad	 šian	dien	 at	si	svei	ki	nu	 kaip	 tik	 su	
sep	tin	to	kais.	 Ma	tyt,	 sep	ty	ne	tu	 pa	žy	mė	tas	
ma	no	ke	lias...

–	Se se ris ka zi mie rie tes taip pat rin kai si 
dėl to, kad jos yra švie tė jos? 

–	Ra	šy	to	ja	Van	da	Juk	nai	tė	yra	sa	kiu	si:	
„Jei	pa	si	rin	kai	li	tu	a	nis	ti	ką,	tu	rė	si	per	skai	ty	ti	
va	go	ną	kny	gų“...	Iš	ti	sai	sė	dė	da	ma	M.	Maž 
	vy	do	bib	lio	te	kos	Li	tu	a	nis	ti	kos	skai	tyk	lo	je,	
at	si	tik	ti	nai	per	skai	čiau	apie	Šv.	Ka	zi	mie	ro	
se	se	rų	kon	gre	ga	ci	jos	įstei	gė	ją	mo	ti	ną	Ka	zi

Išties mylintis yra laisvas
Vil niaus jė zui tų gim na zi ją sun ku įsi vaiz duo ti be mo ky

to jos, se sers ka zi mie rie tės LidijosEditosŠicaitės – jos 
pe da go gi nio dar bo ir gim na zi jos gy va vi mo lai kas be veik 
su tam pa. Vis dėl to se se rų iš rink ta vie nuo li jos vy res ni ą ja, 
pas ku ti nę va sa rio die ną se suo Edi ta pa li ko gim na zi ją ir 
per si kė lė į, kaip ji pa ti sa ko, gra žiau sią Lie tu vos dva rą –  
Pa žais lį – at si dė ti vie nuo li jos rei ka lams. Ta pro ga kal bė jo
mės apie vis ką nuo pra džių...
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mie	rą	Ma	ri	ją	Kau	pai	tę	–	tik	ten	bu	vo	ga	li
ma	ras	ti	to	kios	li	te	ra	tū	ros.	Ap	ti	kau	ir	kny	gą	
apie	Lie	tu	vo	je	vei	ku	sią	Šv.	Ka	zi	mie	ro	se	se
rų	 kon	gre	ga	ci	ją,	 jos	 glo	bo	tą	Kau	no	 „Sau
lės“	gim	na	zi	ją.	Ža	vė	jo	mo	ti	nos	Ma	ri	jos	po
žiū	ris	į	žmo	gų,	su	pra	ti	mas,	kad	veik	ti	rei	kia	
čia	 ir	 da	bar,	 at	si	lie	piant	 į	 to	me	to	 žmo	nių	
po	rei	kius.

–	Ta čiau ka zi mie rie čių dva sin gu mas ki
toks nei ig na ciš ka sis. Kaip tą pa vy ko su de
rin ti dir bant jė zui tų gim na zi jo je?

–	Tiks	las	vi	sų	tas	pats,	tik	ei	na	į	jį	kiek
vie	nas	sa	vo	ke	liu.	Šv.	Ig	na	co	pe	da	go	gi	nės	
pa	ra	dig	mos	fe	no	me	nas:	me	to	das	tai	ky	ti	nas	
me	di	tuo	jant,	 įver	ti	nant	 vi	di	nio	 gy	ve	ni	mo	
ko	ky	bi	nius	 po	slin	kius	 ir	 drau	ge	 nu	ma	tant	
mo	kyk	los	veik	lą.	Ne	prieš	ta	ra,	bet	der	mė.	
Už	au	gin	tą	ir	su	bran	din	tą	vi	di	nio	gy	ve	ni	mo	
vai	sių	sma	gu	da	ly	ti,	ypač	ben	druo	me	nei,	ir	
jaus	ti,	kad	ga	li	ma	juo	sko	nė	tis	su	ki	tais.	

–	Gal iš sa miau pa aiš kin tum, kaip šv. 
Ig na co pe da go gi nė pa ra dig ma tai ko ma 
prak tiš kai.

–	Vie	nas	svar	biau	sių	pa	ra	dig	mos	kom
po	nen	tų	 yra	 kon	teks	tas	 –	 žmo	nės,	 su	 ku
riais	 dir	bu,	 tai,	 kas	ma	ne	 su	pa	 –	 pa	tir	tys,	
įvy	kiai	ir	t.	t.	Ir	drau	ge	san	ty	kis	su	vi	su	tuo,	
pir	miau	sia	su	žmo	nė	mis.	Ne	si	sten	giant	pa
žin	ti	kon	teks	to,	jė	zui	tų	mo	kyk	los	pe	da	go	gi
ka	ne	tek	tų	pa	grin	do.	Daž	nai	mū	sų	klau	sia:	
ko	dėl	pri	im	da	mi	mo	ki	nius	 į	gim	na	zi	ją	net	
10	mi	nu	čių	kal	ba	mės	su	šei	ma?	Ką	no	ri	me	
iš	si	aiš	kin	ti,	juk	po	kal	bis	–	itin	sub	jek	ty	vus	
ma	tas.	 Iš	 tie	sų	 tos	10	mi	nu	čių	–	ga	li	my	bė	
pa	ma	ty	ti	la	bai	daug:	vai	ką,	tė	tį,	ma	mą.	Po	
po	kal	bio	pa	aiš	kė	ja	net	į	ku	rią	kla	sę	tą	vai	ką	
pa	skir	ti,	ku	riai	auk	lė	to	jai	pa	ti	kė	ti,	nes	kaip	
tik	tas	žmo	gus	ga	lės	ge	riau	siai	su	juo	su
si	kal	bė	ti	ir	bū	ti	ša	lia	pa	ži	ni	mo	ke	ly	je.	Tai	
ga	li	my	bė	pa	jus	ti,	 kuo	gy	ve	na	 šei	ma,	kuo	
ji	al	suo	ja,	ką	ga	li	at	neš	ti	į	ben	druo	me	nę	ir	
ką	ben	druo	me	nė	ga	li	duo	ti	jai.	Tai	yra	kon
teks	tas.	

Kon	teks	tą	 ma	tai	 pa	ži	nęs	 ki	tų	 žmo	nių	
pa	tir	tis.	Juk	ne	įma	no	ma	su	mo	ki	niu	ap	tar	ti,	
pvz.,	R.	Še	re	ly	tės	„Kra	ka	tu	kų	pie	ve	lės“,	jei	
jis	ne	skai	tė	kny	gos.	Dėl	to	ir	mo	ki	nį,	ir	bet	

ku	rį	ki	tą	ben	druo	me	nės	na	rį	bū	ti	na	ra	gin	ti	
siek	ti	 nau	jos	pa	tir	ties,	pa	dė	ti	 su	pras	ti,	 kad	
smal	su	mas	 ir	 au	gi	mas,	 nuo	sta	ba	 ir	 at	ra	di
mas	kei	čia	pa	čią	ži	nių	ko	ky	bę.	Tad	antrasis	
komponentas	–	patirtis.

Tre	čia	sis	pa	ra	dig	mos	kom	po	nen	tas	–	re
flek	si	ja	–	lei	džia	įžvelg	ti	žmo	giš	ko	sios	pa	tir
ties	pras	mę.	Ki	taip	ta	riant,	tai	yra	kryp	tin	ga	
ir	 nuo	la	ti	nė	 kon	teks	to	 ir	 pa	tir	ties	 ana	li	zė,	
ska	ti	nan	ti	 įsi	pa	rei	go	ti	 veik	ti.	 Tar	kim,	 mo
ky	to	jas,	reng	da	ma	sis	pa	mo	kai,	ban	do	at	sa
ky	ti	į	klau	si	mus:	ar	mo	ki	nys	su	vo	kia	to,	ką	
įgy	ja,	ver	tę	ir	pras	mę;	ar	pa	si	ryž	ta	veik	ti	ir	
ko	dėl;	ar	mo	ki	nio	šir	dis	ir	pro	tas	at	ve	ria	mas	
tam,	kas	hu	ma	niš	ka.	Ar	ba	pa	pras	tes	nis,	bet	
ug	dy	mo	pro	ce	se	la	bai	svar	bus	dalykas	–	ap
mąs	ty	ti	kiek	vie	ną	po	el	gį,	kiek	vie	ną	veiks
mą.	 Ne	su	 pa	sky	ru	si	 mo	ky	to	jui	 jo	 dar	bo	
krū	vio	ne	ap	gal	vo	ju	si,	ko	dėl	jam	tik	tų	dirb	ti	
vienoje	ar	kitoje	klasėje.	Be	to,	kiek	vie	nas	
žings	nis	pri	va	lo	bū	ti	pa	ly	dė	tas	mal	da.	

Pa	ga	liau	 –	 veiks	mas:	 to,	 ko	 sie	kia	ma,	
įgy	ven	di	ni	mas.	 Ki	taip	 ta	riant,	 vi	di	nis	 as
mens	au	gi	mas,	pa	rem	tas	ap	mąs	ty	ta	pa	tir	ti
mi.	Mo	ky	to	jas	šiuo	at	ve	ju	sten	gia	si	at	sa	ky	ti	
į	klau	si	mus:	kaip	mo	ki	nu	kas	ska	ti	na	mas	įgy
ven	din	ti	tai,	kam	pa	si	ry	žo	ap	mąs	ty	da	mas	sa
vo	pa	tir	tį;	ar	pats	mo	ky	to	jas	yra	pa	kan	ka	mai	
iš	min	tin	gas	ir	pa	kan	tus	ke	lio	nės	drau	gas;	ar	
ti	ki,	kad	jo	ug	dy	ti	nio	sie	kis	–	ne	sa	va	nau	diš
kai	tar	nau	ti	ki	tam	–	yra	tik	ras.	Tam	mo	kyk	la	

Švenčiant	Mokytojų	dieną.	T.	V.	Sadausko	nuotr.
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su	da	ro	pui	kią	ter	pę	–	nuo	so	cia	li	nės	prak	ti
kos	iki	ver	ty	bių	ug	dy	mo	pro	gra	mų	bei	so	cia
li	nių	ak	ci	jų.	

Pas	ku	ti	nis	kom	po	nen	tas	ypač	svar	bus	–	 
tai	 at	lik	tos	veik	los	 ir	pa	ties	 sa	vęs	 įver	ti	ni
mas.	Ke	lia	mi	klau	si	mai:	 ko,	 kaip	 ir	 ko	dėl	
mo	ki	nys	ar	ben	druo	me	nės	na	rys	iš	mo	ko;	ar	
pa	ste	bi	mi	nors	ir	ma	ži	as	mens	vi	di	niai	po
ky	čiai;	ką	mo	ky	to	jas	ar	ad	mi	nist	ra	to	rius	ma
no	apie	sa	vo	dar	bo	ko	ky	bę;	ar	mo	ki	nys	 ir	
mo	ky	to	jas	su	ge	ba	džiaug	tis	tuo,	kas	vyks	ta;	
kaip	ir	ko	dėl	bus	pla	nuo	ja	ma	to	les	nė	veik
la.	Sie	ki	nys	–	ma gis	(lot.	dau giau,	la biau)	
troš	ki	mas.

Pa	ra	dig	ma	–	ir	au	gi	mo,	ir	pla	na	vi	mo,	ir	
ko	ky	bi	nio	po	ky	čio	ver	ti	ni	mo	bū	das,	ir	ko
ky	biš	ko	 stra	te	gi	nio	mąs	ty	mo	 im	pe	ra	ty	vas.	
Pa	pras	ta,	bet	ne	pras	ta	veiks	mų	gran	di	nė	lė,	
ne	lei	džian	ti	 plū	du	riuo	ti	 neap	si	spren	dus	 ir	
nie	ko	ne	vei	kiant.

–	Ko kius jė zui tų švie ti mo sis te mos pri
va lu mus bū tų ga li ma tai ky ti ir ki tur?

–	Man	svar	biau	sias	yra	tei	sin	gu	mo	prin
ci	pas,	 są	ly	go	jan	tis	 bet	 ko	kią	 veik	lą,	 vi	sus	
mū	sų	pa	si	rin	ki	mus.	Tai	 lieps	na,	 už	de	gan	ti	
pra	smin	gos	veik	los	al	kiu.	Tai	–	as	mens,	ku
ris	ge	ba	keis	tis	ir	keis	ti,	asmens,atsigręžusio
įkitą, au	gi	ni	mas,	vei	kian	tis	ir	ug	dy	mo	pro
ce	są,	 ir	 vi	sos	 gim	na	zi	jos	 ben	druo	me	nės	 –	 
mo	ki	nių,	mo	ky	to	jų,	dar	buo	to	jų	ir	tė	vų	–	gy
ve	ni	mą.	 Jė	zui	tų	 mo	kyk	lo	je	 ir	 kiem	sar	gis,	

ir	 va	ly	to	ja	 yra	 ben	druo	me	nės	 na	riai,	 vi	sų	
jų	iš	min	ties	drus	ka	ir	pa	tir	tys	yra	vie	no	dai	
svar	bios.	Tei	sin	gas	po	žiū	ris	 į	žmo	gų,	kaip	
Die	vo	kū	ri	nį,	ne	lei	džia	ap	lip	ti	kas	die	nės	ru
ti	nos	mil	tais,	va	do	vau	tis	vi	suo	me	nės	su	kur
tais	ste	re	o	ti	pais,	ne	lei	džia	pra	ras	ti	ti	kė	ji	mo,	
kad	žmo	gus	ga	li	keis	tis.	Tuo	met	pa	vyks	ta	
už	megz	ti	au	ten	tiš	ką	ry	šį	su	žmo	gu	mi.		
	 Dar	vie	nas	prin	ci	pas	–	veik	li	mei	lė.	Kad	
my	lė	tum,	tu	ri	pa	žin	ti	(juk	nie	ka	da	ne	pa	mil
si	to,	ko	ne	pa	žįs	ti).	Dėl	to	pri	va	lai	ži	no	ti,	kas	
žmo	gui	 skau	du,	 kuo	 jis	 džiau	gia	si,	 dėl	 ko	
vargs	ta.	Ta	da	ga	li	jį	my	lė	ti,	o	my	lė	da	mas	–	 
nu	vers	ti	 kal	nus.	 Tai	gi:	 tei	sin	gu	mas,	 mei	lė	
ir	dar...	glo	ba	lus	mąs	ty	mas.	Tai	do	mė	ji	ma
sis,	su	pra	ti	mas	ir	ap	rė	pi	mas	vi	so	pa	sau	lio,	
jo	pro	ble	mų	ir	džiaugs	mų	pa	ju	ti	mas.	Žvel
giant	 glo	ba	liai,	 pa	pras	čiau	 spręs	ti	 as	me	ni
nes	pro	ble	mas	ar	ten	kin	ti	as	me	ni	nius	ir	drau
ge	vi	suo	me	ni	nius	po	rei	kius,	–	esi	pri	vers	tas	
kuis	tis	ne	tik	sa	vo	dar	že.	Glo	ba	lu	mo	po	jū	tį	
bū	ti	na	iš	siug	dy	ti	vi	siems	ben	druo	me	nės	na
riams.	Šio	je	sri	ty	je	dar	esa	me	pir	mo	kė	liai.

–	Kal bu su se se vie nuo le, dir ban čia ka
ta li kiš ko je mo kyk lo je, o mes nė kar to ne pa
mi nė jo me Die vo... Kaip ka ta li kiš ka mo kyk
la pri ar ti na vai kus prie Die vo ir Die vą prie 
jų? Kaip ji die gia ir ug do krikš čio niš kas 
ver ty bes? 

–	Su	kur	tos	ver	ty	bių	ug	dy	mo,	sie	lo	va	dos	
pro	gra	mos,	ku	rio	mis	pa	grįs	ta	vi	sa	sis	te	ma.	
Jei	gu	vai	kui	kas	dien	kal	bė	si	apie	Die	vą,	o	
pats	ne	liu	dy	si	Jo	vei	ki	mo	sa	vo	gy	ve	ni	mu,	
nie	ko	ne	pa	siek	si.	Aš,	nuolat	ben	drau	da	ma	
su	 vai	kais,	 Die	vą	 mi	niu	 re	tai.	 Ste	bė	da	mi	
ma	no,	 kaip	 mo	ky	to	jos	 ar	 ad	mi	nist	ra	ci	jos	
dar	buo	to	jos	veik	lą,	jie	pa	tys	at	ei	na	kal	bė	tis	
apie	die	voi	eš	ką.	Te	ori	ja	šian	dien	nie	ko	ne
nu	ste	bin	si,	 vei	kia	 tik	 au	ten	tiš	ka	 as	me	ni	nė	
pa	tir	tis.	Krikš	čio	niš	ko	gy	ve	ni	mo	ba	ci	la	ki	tą	
as	me	nį	ga	li	už	krės	ti	tik	jos	ne	šio	to	jas.	Mes	
ir	sten	gia	mės	tą	da	ry	ti.

Kar	tais	sa	ko	ma,	kad	ka	ta	li	kiš	ka	mo	kyk
la	yra	tar	si	šilt	na	mis.	Tačiau	tas	„šilt	na	mis“	
tu	ri	 ir	pri	va	lu	mų:	per	pa	mo	kas,	per	dva	si
nes	pra	ty	bas,	per	ver	ty	bių	ug	dy	mo	pro	gra
mas	mo	ki	niai	 iš	mo	ko	mi	 kri	tiš	kai	 mąs	ty	ti.	Švenčiant	Mokytojų	dieną.	T.	V.	Sadausko	nuotr.
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Kri	ti	nis	mąs	ty	mas	vė	liau	pa	de	da	orien	tuo
tis	 ap	lin	ko	je,	pri	im	ti	pa	grįs	tus	 spren	di	mus	
ren	kan	tis.	

–	At si svei kin da ma tur būt ap mąs tei, ką 
bran giau sia iš si ne ši iš mokyklos?

–	Vie	na	reikš	miš	kai	ga	liu	at	sa	ky	ti	–	pa
tir	tį.	Gim	na	zi	ja	vi	sa	pu	siš	kai	au	gi	no	ir	ma
ne	 pa	čią	 –	 įgi	jau	 įvai	rios	 kom	pe	ten	ci	jos:	
dva	si	nės,	 pe	da	go	gi	nės,	 ad	mi	nist	ra	ci	nės,	
ben	draž	mo	giš	kos,	–	vis	ko	iš	var	dy	ti	ne	įma
no	ma.	Iš	mo	kau	la	biau	my	lė	ti	žmo	nes,	ypač	
su	au	gu	siuo	sius.	At	ra	dau	ir	ad	mi	nist	ra	ci	nio	
dar	bo	pras	mės	klo	dus.	Pir	miau	sia	su	pra	tau,	
kad	 svar	bu	 su	kur	ti	 to	kį	 ad	mi	nist	ra	vi	mo	
mo	de	lį,	kad	jis	leng	vin	tų	kas	die	nę	ru	ti	ną	–	 
bū	tų	 tei	sin	ga,	 aiš	ku,	 tiks	lu,	 in	for	ma	ty	vu.	
An	tra,	pa	mė	gau	įsta	ty	mų	knibž	dė	ly	ne	 ieš
ko	ti	„sky	lių“,	ku	rios	leis	tų	pa	dė	ti	vai	kui	ir	
mo	ky	to	jui,	leis	tų	kryp	tin	gai	įgy	ven	din	ti	mo
kyk	los	mi	si	ją	ir	vi	zi	ją.	Vi	soms	tiks	lin	goms	
„avan	tiū	roms“	nuo	lat	rei	kė	jo	gau	ti	mi	nis	te
ri	jos	pri	ta	ri	mą.	Sma	gu,	kad	ver	ty	bių	ir	sie
lo	va	dos	pro	gra	mos	ta	po	ly	gia	ver	te	ug	dy	mo	
tu	ri	nio	su	de	da	mą	ja	da	li	mi.	

–	O ko dėl prieš pa lik da ma gim na zi ją 
sie kei įgy ti dar ir va dy bi nin ko kva li fi ka ci
ją? Ko kios va dy bos rei kia šiuo lai ki niam 
apaš ta li niam mo te rų vie nuo ly nui, ku riam 
da bar va do vau si?

–	Kiek	vie	na	kva	li	fi	ka	ci	ja	ver	tin	ga.	Ji	tik
rai	pra	vers	ren	giant	įvai	rius	pro	jek	tus:	tiek	
edu	ka	ci	nius	(taip	ga	li	me	va	din	ti	ir	re	ko	lek
ci	jų	 pro	gra	mas),	 tiek	 re	no	va	ci	nius.	Rei	kia	
įro	dy	ti	 „va	dy	bi	nį	 pa	jė	gu	mą“,	 –	 taip	 sa	ko	

biu	ro	kratai,	ku	riems	kar	tais	už	ten	ka	tik	šio	
po	pie	rė	lio.	

Apaš	ta	li	nio	 vie	nuo	ly	no	 va	dy	ba?	Vi	sur	
tas	pats:	va	do	vau	ti	–	 tai	 tar	nau	ti.	Tar	nys	tė	
pri	imant	spren	di	mus,	tar	nys	tė	ski	riant	lai	ko	
ki	tam,	 tar	nys	tė	pla	nuo	jant	veik	lą...	Skir	tu
mas	 pa	pras	tas:	 vie	nuo	ly	ne	 –	 24	 va	lan	dos	
per	 pa	rą,	mo	kyk	lo	je	 –	ma	žė	liau.	 Nors	 po	
dar	bo	 mo	ki	nu	ką	 ar	 mo	ky	to	ją	 daž	nai	 tek
davo	ly	dė	ti	mal	da.

–	Nors vie nuo li nia me gy ve ni me duo da
mi ne tur to įža dai, tur būt vis tiek sun ku ne
pri si riš ti prie to, kam ati duo ta 12 gra žiau
sių jau nys tės me tų...

–	Ne	tur	tas	 su	vok	ti	nas	pla	či	ą	ja	pras	me:	
da	ly	ti	 sa	ve,	 sa	vo	 lai	ką,	 ta	len	tus	 ten,	 kur	
rei	kia,	ir	tiek,	kiek	rei	kia.	Sten	giuo	si	at	pa
žin	ti	Vieš	pa	ties	žen	klus,	siun	čia	mus	man	ir	
ma	ne	su	pan	tiems	žmo	nėms.	Ma	tyt,	 tai,	ką	
ga	lė	jau	ir	tu	rė	jau	ati	duo	ti	šio	je	erd	vė	je	ir	gy
ven	tu	lai	ku,	ati	da	viau.	Vieš	pats	mėgs	ta	man	
mes	te	lė	ti	iš	šū	kių.	Ne	pa	to	gu	bu	vo	ne	pri	im	ti,	
juk	lais	va	va	lia	su	ti	kau	tai	da	ry	ti.	Bū	tų	ne
se	se	riš	ka	prie	šin	tis.	Be	to,	se	niai	su	pra	tau:	
ne	rei	kia	leis	ti	ki	tiems	žmo	nėms	stip	riai	prie	
ta	vęs	pri	si	riš	ti.	 Jei	gu	žmo	nės	pri	si	ri	ša	prie	
as	mens	ir	nie	kaip	ne	ga	li	jo	pa	leis	ti,	kaž	kas	
ne	ge	rai.	Kve	pia	abi	pu	siu	sa	va	nau	diš	ku	mu.	
Iš	ties	my	lin	tis	yra	lais	vas,	jis	ge	ba	da	ly	ti	ir	
da	ly	tis	su	vi	sais.	Toks	ir	ma	no	sie	ki	nys.	Kai	
ka	da	ry	šius	„ge	nė	ju“	dras	tiš	kai... 

...O	da	bar	ei	nu	į	ki	tą	erd	vę	ir	į	ki	tą	lai	ką.
–	Ar to je erd vė je ne su siau rės įpras tas 

ry šių ir san ty kių ra tas?
–	Mū	sų	vie	nuo	li	jo	je	šiuo	me

tu	–	50	se	se	rų,	ir	kiek	vie	nai	rei	kia	
skir	ti	 lai	ko.	 Pa	žais	ly	je,	 kur	 mes	 
gy	ve	na	me,	 nuo	lat	 lan	ko	si	 žmo
nės,	va	sa	rą	jų	at	vyks	ta	tūks	tan	čiai.	
San	ty	kių	ra	tą	tai	pra	ple	čia.	Tai	ir	
ke	lia	di	džiau	sią	ne	ri	mą.	Nors	už	
pe	čių	–	dvy	li	ka	pe	da	go	gi	nės,	iš	jų	
sep	ty	ne	ri	–	dar	ir	ad	mi	nist	ra	ci	nės	
pa	tir	ties	me	tai,	vis	dar	kaip	vai	kas	
bai	mi	nuo	si	au	di	to	ri	jos...

Kal bino Jū ra tė Gra by tė
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Šie	so	cia	li	nių	ir	švie	ti	mo	pro	ce	sų	ana	li
ti	ko	dr.	Jo	no	Ruš	kaus	res	pub	li	ki	nė	je	kon	 
fe	ren	ci	jo	je	„Re	flek	si	jos	 ir	dia	lo	go	svar	ba	
ugdant	 ver	ty	bi	nes	 nuo	sta	tas	 pa	mo	ko	je“	 
pa	sa	ky	ti	 žo	džiai	 man	 įstri	go	 la	biau	siai.	
2008	 m.	 va	sa	rio	 8–9	 d.	 šia	 kon	fe	ren	ci	ja	
bai	gė	si	dar	2005	m.	pra	dė	tas	ben	dras	dar
bas,	grei	čiau	iš	šū	kis	–	Kau	no	jė	zui	tų	gim
na	zi	jos	pro	jek	tas	„Ver	ty	bių	ug	dy	mas	ir	de
ba	tų	me	to	di	kos	tai	ky	mas	pa	mo	ko	je“.	

Po	bai	gia	mo	jo	ap	ta	ri	mo	gau	sus	da	ly	vių	
bū	rys	 ty	lo	mis	sė	dė	jo	Kau	no	ka	ri	nin	kų	ra
mo	vės	 sa	lė	je	 ir	 lau	kė...	Nie	kas	 ne	sku	bė	jo	
skirs	ty	tis,	nors,	at	ro	do,	dis	ku	tuo	ta,	pa	sa	ky
ta,	mąs	ty	ta,	pa	jaus	ta	daug	ir	gi	liai.	No	rė	jo	si	
dar	pa	bū	ti,	to	liau	ties	ti	til	tus,	iš	lik	ti	ben	drys
tė	je,	 ieš	kant	 mū	sų	 dar	bo	 pras	mės,	 ku	rios	
sty	gių	kas	dien	vis	skaus	min	giau	jau	čia	me.	
Tik	tuo	met	iš	tie	sų	su	pra	tau	prof.	To	mo	So
dei	kos	 ci	tuo	tus	 Mar	ti	no	 Bu	be	rio	 žo	džius	
apie	„dia	lo	gi	nio	žo	džio	sak	ra	men	tą“	–	šiuo	
at	ve	ju	 svar	bus	 tam	pa	 ne	 tiek	 sa	ko	mo	 žo
džio	tu	ri	nys,	o	pats	kal	bė	ji	ma	sis.	Gar	sio	jo	
aust	rų	fi	lo	so	fo	žo	džiai,	kad	„tai	vie	na	iš	tų	
va	lan	dų,	 kai	 pa	vyks	ta	 su	dau	žy	ti	 sep	ty	nis	
ge	le	žies	ap	kaus	tus,	ku	riais	su	ra	kin	ta	mū	sų	
šir	dis“,	lyg	ir	ma	te	ria	li	za	vo	si.	Sė	dė	jo	me	nu
si	me	tę	šar	vus,	at	si	vė	rę,	nors	net	pa	čiam	sau	
sun	ku	bū	tų	įvar	dy	ti,	ką	iš	tie	sų	pa	ty	rei	–	tik	
aiš	kiai	jun	ti,	kad	tai	ver	tin	ga	ir	pras	min	ga.	
Įsi	mi	niau	pro	fe	so	riaus	žo	džius,	jog	ir	kla	sė	
nė	ra	šar	vais	ap	kaus	ty	ta,	kad	mo	ky	to	jo	si	tu	a 
	ci	ja	–	iš	skir	ti	nė.	Mo	ky	to	jas	tu	ri	ga	li	my	bių	
ir	pri	va	lo	ieš	ko	ti	ko	mu	ni	ka	ci	jos	bū	dų,	dau
giau	kreip	ti	dė	me	sį	į	ty	lų	bu	vi	mą	kar	tu,	o	
ne	į	ko	vą	žo	džiais,	ku	ri	daž	nai	per	ei	na	į	ko
vą	ki	to	mis	prie	mo	nė	mis.

Bet	pra	dė	ki	me	nuo	pra	džių...
Nuo	šir	džiu	svei	ki	ni	mo	žo	džiu	į	kon	fe

ren	ci	jos	 da	ly	vius,	 su	si	rin	ku	sius	 iš	 įvai	rių	
Lie	tu	vos	kam	pe	lių,	krei	pė	si	Kau	no	jė	zui	
tų	 gim	na	zi	jos	 di	rek	to	rius	 t.	 Gin	ta	ras	Vit
kus,	 SJ.	 Pro	jek	to	 va	do	vas	 džiau	gė	si,	 kad	
dar	kar	tą	tu	rė	si	me	ga	li	my	bę	pa	si	da	ly	ti	ne
pra	ei	nan	čių	 ver	ty	bių	 ir	 dia	lo	go	 pa	tir	ti	mi	
mū	sų	re	a	ly	bė	je.

Pro	jek	to	ko	ky	bi	nį	ty	ri	mą	pri	sta	tė	Kau
no	ko	le	gi	jos	so	cia	li	nio	dar	bo	ka	ted	ros	dės
ty	to	ja	 Ilo	na	Skrid	lai	tė.	 Ji	 ap	ta	rė	vi	sus	 tris	
pro	jek	to	eta	pus,	pri	mi	nė,	kad	pro	jek	te	da	ly
va	vo	133	mo	ky	to	jai	iš	56	Lie	tu	vos	mo	kyk
lų	bei	2640	mo	ki	nių.	

Kaip	 itin	 ver	tin	gą	 mo	ky	to	jo	 pro	fe	si
niam	 to	bu	lė	ji	mui	 I.	 Skrid	lai	tė	 pa	mi	nė	jo	
re	flek	si	ją	(ap	mąs	ty	mą).	Nors	jė	zui	tų	gim
na	zi	jų	 mo	ky	to	jams	 tai	 įpras	ta,	 dau	gu	mai	
pro	jek	to	 da	ly	vių	 ši	 pa	tir	tis	 bu	vo	 nau	ja.	
Pas	ta	rie	ji	 su	pra	to,	 kad	 si	tu	a	ci	jos	 ana	li	zė,	
jos	įvar	di	ji	mas	yra	su	dė	tin	gas	ir	il	gas	pro
ce	sas,	kad	per	re	flek	si	ją	at	ran	da	mos	as	me
ni	nės	iš	va	dos,	kad	tai	yra	bū	das	to	bu	lin	ti	sa
ve.	At	si	ra	do	nau	jų	įžval	gų	apie	ver	ty	bi	nių	
nuo	sta	tų	tai	ky	mą	pa	mo	ko	se.

T.	G.	Vit	kus,	kal	bė	da	mas	apie	mo	ky	to
jo	vaid	me	nį	die	giant	 ir	ug	dant	ver	ty	bi	nes	
nuo	sta	tas,	pa	brė	žė,	kad	ug	dy	to	jo	funk	ci	ja	–	 
tai	žmo	niš	ku	mo	sklai	da,	kad	„ug	dy	mas	–	 
pa	ruo	ši	mas	gy	ve	ni	mui.	Kar	tu	tai	ne	at	ski	ria
ma	 pa	ties	 gy	ve	ni	mo	 da	lis:	 ge	ra	 mo	kyk	la	
ne	tu	ri	bū	ti	ver	ti	na	ma	vien	pa	gal	eg	za	mi	nų	
re	zul	ta	tus,	 kad	 ir	 pa	čius	 įspū	din	giau	sius,	
bet	pa	gal	tai,	ar	čia	be	si	mo	kan	tiems	jau	nuo
liams	ji	ge	bė	jo	su	teik	ti	sau	gu	mo	ir	tap	ti	ter
pe,	ku	rio	je	at	ėjus	me	tui	su	ve	ša	vi	si	tik	rie	ji	

Alina Gutauskienė,
Kauno jėzuitų gimnazijos 

di rek to riaus pa va duo to ja ug dy mui

„Nepakirpkime 
vaikams sparnų...“
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lai	mė	ji	mai“.	 Mo	kyk	la	 sten	gia	si	 per	duo	ti	
vai	kams	dau	gy	bę	ver	ty	bių,	už	deg	ti,	at	ver	ti	 
jų	šir	dis,	bet	kaip	elg	tis	su	tais	jau	nais	žmo
nė	mis,	ku	rie	to	ne	no	ri	pri	im	ti?	Gim	na	zi	jos	 
di	rek	to	rius	da	ro	iš	va	dą,	kad	mo	ky	mas	–	tai	
vil	ties	 mi	si	ja,	 ko	va	 už	 vi	zi	ją.	 Die	vas,	 pa
kvies	da	mas	 bū	ti,	 pa	lie	ka	 erd	vę	 as	me	niui	
ap	si	spręs	ti.	Kvie	ti	mas,	 at	ve	rian	tis	be	si	mo
kan	čia	jam	ga	li	my	bę	rink	tis,	ap	si	spręs	ti,	pri
si	im	ti	at	sa	ko	my	bę,	–	tai	gai	rės	ug	dy	to	jams.

„Mo	ky	to	jas	–	ver	ty	bi	nių	nuo	sta	tų	ug	dy
to	jas	pa	mo	ko	je.“	To	kia	te	ma	vy	ko	mo	ki	nių	
pa	ro	do	mie	ji	de	ba	tai.	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na
zi	jos	 tre	čios	 kla	sės	 gim	na	zis	tas	 Kris	tu	pas	
Sur	blys	at	krei	pė	kon	fe	ren	ci	jos	da	ly	vių	dė
me	sį	 į	 kon	teks	tą	 –	 į	 tai,	 kad	 ši	 pro	ble	ma	
gvil	de	na	ma	 švie	ti	mo	 sis	te	mą	 ir	 mo	ky	to	jo	
au	to	ri	te	tą	 iš	ti	kus	kri	zei.	Kris	tu	pas	 tvir	ti	no,	
kad	ap	suk	rus	ver	sli	nin	kas	ar	va	dy	bi	nin	kas	
mo	kyk	lo	je	 var	gu	 ar	 iš	tver	tų	 il	giau	 kaip	
pus	die	nį.	Lai	mei,	anot	jo,	vis	dar	yra	at	si	da
vu	sių	ir	en	tu	zias	tų	mo	ky	to	jų	bei	jais	ne	nu
si	vy	lu	sių	 mo	ki	nių,	 o	 mo	ky	to	jo	 pro	fe	si	jos	
iš	skir	ti	nu	mą	le	mia	tai,	kad	mo	ky	to	jas	pri	va
lo	iš	lik	ti	pa	grin	di	niu	vi	suo	me	nės	ver	ty	bi	nės	
san	klo	dos	at	kū	ri	mo	ir	 tau	tos	bei	vals	ty	bės	
kū	ri	mo	įran	kiu,	o	ver	ty	bes	per	duo	ti,	jei	pats	
jų	 tu	ri,	ga	li	ma	ne	žo	džiais,	bet	 tik	bū	ti	mi.	
Jo	 opo	nen	to	 Jur	gio	 Bri	džiaus	 nuo	mo	nė	
griež	tai	sky	rė	si.	Jis	mo	kyk	lą	vaiz	da	vo	kaip	
di	džiu	lį	pa	sta	tą,	ku	ria	me	vi	są	die	ną	„ga	no

si“	šim	tai	vai	kų.	Kiek	vie	nas	iš	jų	–	su	sa	vo	
gy	ve	ni	mo	is	to	ri	ja,	sa	vo	nuo	mo	ne	ir	šei	mos	
tra	di	ci	jo	mis.	Tai	skir	tin	gų	so	cia	li	nių,	fi	nan
si	nių	sluoks	nių	at	sto	vai.	Mo	ky	to	jas,	pa	sak	
Jur	gio,	šio	„zo	o	lo	gi	jos	so	do“	pri	žiū	rė	to	jas,	
juos	vi	sus	 tu	rė	tų	 su	val	dy	ti,	 pa	aiš	kin	ti,	 kas	
blo	gai,	kas	ge	rai.	Bet	taip	nė	ra,	nes,	vai	ki
no	nuo	mo	ne,	ge	ri	mo	ky	to	jai	–	šiais	lai	kais	
re	te	ny	bė,	nyks	tan	ti	rū	šis...	Kai	vie	nam	mo
ky	to	jui	ten	ka	būrys	vai	kų,	ku	riuos	ne	leng
va	su	tram	dy	ti	ir	dar	rei	kia	per	teik	ti	da	ly	ko	
ži	nias,	ver	ty	bi	nės	nuo	sta	tos	daž	niau	siai	die
gia	mos	tik	ata	skai	to	se.

Dr.	 Man	tas	 Ado	mė	nas,	 kal	bė	da	mas	
apie	 dia	lo	gą,	 pa	žy	mė	jo,	 kad	 tai	 yra	 pro	ga	
mo	ky	to	jui	 ir	mo	ki	niui	drau	ge	ju	dė	ti	 tie	sos	
link.	Rem	da	ma	sis	Sok	ra	to,	Pla	to	no	pa	vyz
džiais,	 fi	lo	so	fas	 tvir	ti	no,	 kad	mo	ky	to	jas	 –	 
tai	 pa	ke	lei	vis	 ir	 pa	šne	ko	vas	 tie	sos	 ke	ly	je.	
Pa	klaus	tas,	kas	mū	sų	vals	ty	bė	je	yra	kom
pe	ten	tin	gas	(ko	kia	ins	ti	tu	ci	ja	ga	li	im	tis	at
sa	ko	my	bės)	nu	sta	ty	ti,	ko	kias	ver	ty	bes	tu	rė
tu	me	puo	se	lė	ti,	M.	Ado	mė	nas	at	sa	kė,	kad	
šiuo	 at	ve	ju	 la	bai	 svar	bi	 tra	di	ci	ja.	Mums,	
lie	tu	viams,	 ver	ty	bė	 yra	 vals	ty	bės	 iš	li	ki
mas.	Tad	 ver	ty	bi	niai	 kon	tū	rai	 ga	li	 rem	tis	
kaip	tik	į	tai.	

Ant	rą	ją	kon	fe	ren	ci	jos	die	ną	VU	Edu	ko
lo	gi	jos	ka	ted	ros	ve	dė	ja	dr.	Li	li	ja	Duob	lie	nė	
skai	tė	 pra	ne	ši	mą	 „Do	ri	nis	 ug	dy	mas	 šiuo
lai	ki	nė	je	 vi	suo	me	nė	je:	 re	flek	si	jos	 ir	 dia	lo

KJG	di	rek	to	rius	t.	G.	Vitk	us,	SJ,	LR	Sei	mo	na	rė	
V.	V.	Mar	ge	vi	čie	nė	ir	KJG	mo	ki	nys	J.	Bri	dzius

Da	ly	viai	bal	suo	ja,	ku	rią	pu	sę	
de	ba	tuose	pa	lai	ko
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go	link“.	Pre	le	gen	tė	at	krei	pė	kon	fe	ren	ci	jos	
da	ly	vių	 dė	me	sį	 į	 tai,	 kaip	 kei	tė	si	mo	ki	nių	
ver	ty	bi	nės	nuo	sta	tos:	1998	m.	bu	vo	ver	ti	na
ma	har	mo	ni	ja,	drau	gys	tė,	2001	m.	–	iš	si	la	vi
ni	mas,	 in	te	lek	tas,	2006	m.	–	kon	ku	ren	ci	ja,	
di	de	lis	 at	ly	gi	ni	mas,	 už	sie	nio	 kal	bų	 mo	kė
ji	mas,	 gy	ve	ni	mas	 mies	tuo	se.	 Bu	vo	 pri	sta	 
ty	tas	 ir	 mo	ki	nių	 kon	flik	tų	 prie	žas	čių	 ty	ri	
mas	–	jo	re	zul	ta	tai	liūd	no	ki.	Dėl	mei	lės,	dė
me	sin	gu	mo,	sau	gu	mo	sto	kos	vy	rau	ja	vi	di	nė	
frust	ra	ci	ja;	ket	vir	ta	da	lis	mo	ki	nių	jau	čia	ne	i 
gia	mą	mo	ky	to	jų	ver	ti	ni	mą,	šeš	ta	da	lis	iš	gy
ve	na	dėl	mo	ky	to	jų	ne	dė	me	sin	gu	mo;	kaip	ga
li	my	bė	 ben	dra	dar	biau	ti	 re	tai	 pa	si	ren	ka	mas	
dia	lo	gas,	mo	ky	to	jai	 jau	čia	mo	kyk	lų	 admi
nist	ra	ci	jos	ne	dė	me	sin	gu	mą	jų	pro	ble	moms.	

Mokykloje	 būtinas	 dia	lo	gas,	 nes	 kaip	
tik	 tai	 ska	ti	na	 mo	ra	lu	mą	 –	 sa	vy	bę,	 ku	rią	
tu	ri	me	 steng	tis	 įdieg	ti	vai	kams	 jų	pa	čių	 ir	
vi	suo	me	nės	 la	bui.	 L.	 Duob	lie	nė	 pa	ly	gi	no	
ra	cio	na	lų	jį	(sok	ra	tiš	ką	jį)	dia	lo	gą	ir	eg	zis	ten
ci	nį	(M.	Bu	be	rio,	E.	Le	vi	no).	Ra	cio	na	lu	sis	
dia	lo	gas	ieš	ko	tie	sos,	ben	dro	su	ta	ri	mo,	juo	
re	mian	tis	ga	li	ma	diag	no	zuo	ti,	prog	no	zuo	ti,	
da	ry	ti	ar	gu	men	tuo	tas	iš	va	das.	Eg	zis	ten	ci	nis	
dia	lo	gas	sie	ja	mas	su	ty	la.	Jis	atsirado	iš	ne
vil	ties,	kad	mū	sų	su	pra	ti	mas	ski	ria	si.	Ta	čiau	
pri	va	lo	me	ben	drau	ti	ne	tik	su	tais,	ku	riuos	
su	pran	ta	me.	Toks	dia	lo	gas	at	si	ra	do	kaip	at
sva	ra,	tai	–	įsi	klau	sy	mas	į	ki	tą	žmo	gų,	dė
me	sys	dia	lo	go	part	ne	riui.	Dia	lo	go	fi	lo	so	fi	ja	
ska	ti	na	at	sig	ręž	ti	 į	ki	tą	kaip	 į	ne	gin	či	ja	mą	
ver	ty	bę,	sy	kiu	ir	į	sa	vo	ta	pa	tu	mą.

VDU	 So	cia	li	nio	 dar	bo	 ins	ti	tu	to	 di	rek

to	riaus	 prof.	 dr.	 Jo	no	Ruš	kaus	 te	ma	 bu	vo	
in	tri	guo	jan	ti	–	„Kaip	pa	si	prie	šin	si	me	švie	ti
mo	sis	te	mo	je	dir	ban	čio	žmo	gaus	nu	ver	tė	ji
mui?“.	Vie	na	 iš	 pro	fe	so	riaus	min	čių	 bu	vo	
ta,	kad	Lie	tu	vos	švie	ti	mo	stra	te	gai,	nors	ir	
pre	ten	duo	ja	 tęs	ti	gar	saus	švei	ca	rų	pe	da	go
go	Jo	ha	no	Pes	ta	lo	cio	idė	ją	apie	orios,	lais
vos	 ir	 vi	sa	pu	siš	kos	 as	me	ny	bės	 ug	dy	mą,	
iš	 tie	sų	žen	gia	ki	tu	ke	liu	–	vien	 ren	gdami	
eg	za	mi	nams	bū	si	mą	pro	fe	si	nės	ar	aka	de	mi
nės	veik	los	da	ly	vį,	ug	do	„dė	žu	ti	nį“,	„pu	si
nį“	žmo	gų.	Tačiau	ar	nu	a	lin	tas,	ne	įver	tin	tas	
ir	įta	kos	švie	ti	mo	sis	te	mai	ne	da	ran	tis	pe	da
go	gas	gali	bū	ti	kū	ry	bin	gas,	ar	gali	puo	se	lė	ti	
pri	gim	ti	nius	vai	ko	ge	bė	ji	mus?	

Pra	ras	tą	as	mens	ver	tę	ga	li	pa	kel	ti	švie
tė	jų	grį	ži	mas	prie	pagrindi	nių	ug	dy	mo	prin
ci	pų.	Tačiau	kaip	tai	pa	da	ry	ti?	Pro	fe	so	riaus	
J.	 Ruš	kaus	 siū	lo	mas	me	to	das	 taip	 pat	 yra	
dia	lo	gas,	kuris	lei	džia	ne	tik	kar	tu	ieš	ko	ti	ži
nių,	bet	ir	la	vi	na	ge	bė	ji	mą	ko	o	pe	ruo	tis,	ug
do	emo	ci	nį	in	te	lek	tą,	pa	de	da	spręs	ti	kon	flik
tus.	Tik	per	dia	lo	gą	žmo	gus	tam	pa	ak	ty	vus	
ir	įsi	pa	rei	go	jęs.	Vyks	tant	dia	lo	gui,	moks	lei
vis	ir	stu	den	tas	pa	ža	di	na	sa	vo	pri	gim	ti	nius	
in	te	re	sus	ir	ge	bė	ji	mus,	pe	da	go	gas	ir	dės	ty	to
jas	–	žmo	niš	ką	ją	em	pa	ti	ją	ir	pro	fe	si	nį	kū	ry
biš	ku	mą.	Žmo	gus	at	si	sklei	džia	tik	ly	gia	ver
tė	je	są	vei	ko	je	su	ki	tu,	tik	per	dia	lo	gą.	

Keis	ti	 sis	te	mą	mikro,	 o	 ne	makro	 lyg
me	ny	je,	t.	y.	čia	ir	da	bar,	kal	bė	tis,	tap	ti	be
si	mo	kan	čiais	mo	ky	to	jais	–	to	mums	lin	kė	jo	
gar	būs	kon	fe	ren	ci	jos	 sve	čiai.	Lin	ki	me	sau	
to	pa	ties	ir	mes,	mo	ky	to	jai...

  Sveikiname
nuolatinį mūsų žurnalo talkininką t. Vidmantą Šimkūną, SJ, 
š.m.balandžio2d.InsbrukouniversitetoTeologijosfakultete
apsigynusį daktaro disertaciją, tema „Martyrija, koinonija,
diakonijairliturgijaKatalikųBažnyčiojeLietuvoje1944–1990
metais“.Darbovadovasprof.LotharLies,SJ.
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Nusiðypsokime

    

	 Cha	riz	ma	tai	 mel	džia	si	 už	
žmo	gų,	ti	kin	tį	evo	liu	ci	jos	te	ori
ja.	 „Vieš	pa	tie,	 išvaduok	 jį	 iš	 tų	
bež	džio	niš	kų	minčių!“	–	karš	tai	
pra	šo	vie	nas	jų.

	 Dai	li	nin	kas,	ku	rio	nuo	mo	nė	apie	
sa	ve	 ge	ro	kai	 pra	no	ko	 ta	len	tą,	 ta	pė	
po	pie	žiaus	Le	o	no	XI	II	por	tre	tą.	Bai
gęs	 dar	bą	 pa	klau	sė,	 ką	 už	ra	šy	ti	 po	
por	tre	tu.	 „Pa	ci	tuo	ki	te	 Evan	ge	li	jos	
pa	gal	Ma	tą	14,	27,	pri	dė	da	mas	ma
no	var	dą“,	–	pa	siū	lė	po	pie	žius.	Dai
li	nin	kas	 at	si	ver	tė	 Šven	tą	jį	 Raš	tą	 ir	
per	skai	tė:	„Tai	aš.	Ne	bi	jo	ki	te.“

Gu	lė	da	mas	mir	ties	pa	ta	le	se
nas	vie	nuo	lis	pra	šo,	kad	pa	kvies
tų	du	po	li	ti	kus	ir	jie	pa	bū	tų	prie	
jo	lo	vos	–	vie	nas	iš	kai	rės,	ki	tas	
iš	 de	ši	nės.	 Nu	ste	bu	siam	 aba	tui	
pa	aiš	ki	na:	

–	No	rė	čiau	mir	ti	kaip	Jė	zus	–	 
tarp	me	la	gio	ir	plė	ši	ko.

Do	mi	ni	ko	nas,	 pran	ciš	ko	nas	
ir	jė	zui	tas	po	mir	ties	nu	ei	na	į	dan
gų.	Jė	zus	jų	klau	sia:	

–	Jei	ga	lė	tu	mė	te	grįž	ti	į	že	mę,	
ką	no	rė	tu	mė	te	pa	keis	ti?

Do	mi	ni	ko	nas	 il	go	kai	 svars	to	
ir	ga	liau	siai	sa	ko:	

–	Jei	grįž	čiau	at	gal,	pa	si	steng
čiau,	kad	žmo	nės	taip	ne	nu	si	dė	tų.

Pran	ciš	ko	nas	šiek	tiek	pa	gal
vo	jęs	ta	ria:	

–	Jei	grįž	čiau	at	gal,	steng	čiau
si	įti	kin	ti	žmo	nes,	kad	la	biau	da
ly	tų	si	sa	vo	tur	tu	su	varg	šais.

Jė	zui	tas	tuoj	pat	at	si	lie	pia:	
–	 Jei	 grįž	čiau	 at	gal,	 pa	keis

čiau	sa	vo	gy	dy	to	ją.

Kos	mi	nia	me	lai	ve	ky	la	pa	ni	ka.
Kos	mo	nau	tas:	Že	me!	Že	me!	Ką	da	ry
ti?	Lai	vas	ta	po	ne	val	do	mas!
Že	mė:	Pa	tik	rin	ki	te	at	sar	gi	nį	val	dy	mo	
įrenginį.
Kos	mo	nau	tas:	Ne	pa	de	da!
Že	mė:	Pa	spaus	ki	te	myg	tu	ką	de	ši	nė	je.
Kos	mo	nau	tas:	Ne	pa	de	da!
Že	mė:	Trau	ki	te	kai	ri	ą	ją	vai	ra	laz	dę.
Kos	mo	nau	tas:	Ne	pa	de	da!
Že	mė:	Tuo	met	 ati	džiai	 klau	sy	ki	tės	 ir	
kar	to	ki	te:	„Tė	ve	mū	sų...“

    
 

Gu	li	jo	gas	ant	sau	lė	je	įkai	tu	sios	skar
dos	ir	me	di	tuo	ja.	Pra	ei	vis	klau	sia:

–	Ką	čia	vei	kia	te?
–	Ren	giuo	si	am	ži	na	jam	gy	ve	ni	mui.
–	O	kaip	jūs	su	ži	no	jo	te,	kad	pa	tek	si

te	į	pra	ga	rą?

	 Kas	yra	ste	buk	las?	Ste	buk	las	–	kai	
ne	by	lys	 pa	sa	ko	ja	 kur	čiam,	 kad	 ak	las	
ma	tė,	kaip	luo	šys	van	de	niu	ėjo.

	 Par	la	men	tas	 pri	ėmė	 du	
įsta	ty	mus:	 „Ne	žu	dyk“	 ir	
„Ne	vok“.	Da	bar	 ap	ta	ri	nė	ja	
pa	tai	sas.

     
Per	pil	dy	ta	me	au	to	bu	se	tre	jų	me	tų	

ber	niu	kas	šne	ku	čiuo	ja	si	su	ša	lia	sto
vin	čia	 juo	dai	 ap	si	tai	siu	sia	 vie	nuo	le.	
Iš	li	pdama	ma	ma	dė	ko	ja,	kad	ši	pa	si
kal	bė	jo	su	jos	sū	ne	liu,	ir	klau	sia:

–	Ti	kiuo	si	jis	jū	sų	ne	įžei	dė?
–	Ne,	ką	jūs!	Jū	sų	ma	žy	lis	nuo	sta

bus!	Tik	pa	aiš	kin	ki	te	jam,	kad	aš	ne	
ping	vi	nas.	Man	to	pa	da	ry	ti,	de	ja,	ne
pa	vy	ko.	



Gegužės 31 d., šeštadienį, 
visus, kam brangus šv. Ignaco dvasinis palikimas, kviečiame į šventę Šiluvoje, kur šiais 
metais minima ir Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų sukaktis. Šventę rengia 
provincijos jubiliejų kartu su jėzuitais pažymintys įvairūs sambūriai ir  bendruomenės, 
puoselėjančios ignaciškąjį dvasingumą: Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, 
Eucharistijos bičiuliai, Lietuvos krikščioniško gyvenimo bendruomenė, Gyvenimo ir 
tikėjimo institutas, Sutuoktinių savaitgalių rengėjai, išsiskyrusiųjų sielovados centras 
„Bendrakeleiviai“, Gerojo samariečio bendruomenė, „Kanos šeimų“ judėjimas. 

Šventės programa

10–10.30 val. – lauksime atvykstančiųjų
11 val.  – paskaita Šiluvos bazilikoje
12 val.  – šv. Mišios
14 val.  – dalysimės pietumis, susipažinsime, 
       bendrausime
16 val.  – gegužinės pamaldos 
       Švč. M. Marijos apsireiškimo koplyčioje
17 val. – koncertas bazilikoje

Šiais metais sukanka 400 metų, 
kai buvo įsteigta Lietuvos jėzuitų provincija. 

Ta proga numatyti įvairūs renginiai, kuriuos pradės jubiliejui 
skirta paroda, atidaroma gegužės 21 d. 

Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje.

Spalio 9–10 d. 
Lietuvos jėzuitų provincijos įkūrimo 400 metų jubiliejui 
Lietuvos nacionalinis muziejus ir Lietuvos jėzuitų provincija 
Vilniuje rengia tarptautinę mokslinę konferenciją. 



Laiðkai bi èiu liams 2008 1 (13)
Iðeina du kartus per metus

Lei dþia VðÁ Jë zui tø eko no mo tar ny ba

Didþio ji g. 34, LT-01128 Vil nius

Re dak to rë
Jû ra të Gra by të

Dai li nin kë
Jû ra të Ta mo ðiû nai të-Karaðauskienë

Sti lis të
Eg lë Gudavièienë

Konsultantas
T. Lionginas Virbalas, SJ

Spaus dino Standartø spaustuvë

Kaip vyko Generalinë
kongregacija 

Jëzuitø provincijai –
400 metø

Paðaukimus 
reikia ugdyti

laiðkai
bièiuliams


