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Marija, savo sūnų tu mokei rūpintis visu pasauliu
ir raginai stengtis jį perkeisti. Abejonės, baimės,
net ir nuodėmės akivaizdoje likai ištikima
savo pašaukimui – pasauliui duoti Kristų.
Padėk ir mums likti ištikimiems mūsų pašaukimui –
nešti Kristų žmonėms.
Šią Loreto Dievo Motinos statulos kopiją XVII a. pr. į Lietuvą atvežė
Mikalojus Lancicijus. Iki Jėzaus Draugijos panaikinimo ji buvo saugoma
jėzuitų naujokyne Vilniuje, vėliau keliavo po Baltarusiją.
Nuo 1821 m. iki dabar ji gerbiama jėzuitų naujokyne
Stara Wieś Lenkijoje.

Viršelyje – (iš kairės) naujasis Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis
t. Adolfas Nikolás ir jo pirmtakas t. Peteris Hansas Kolvenbachas.
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Provincijolo þodis

T. Aldonas Gudaitis, SJ

2008 m. sausio 7 – kovo 6 d. Romoje vyko Jė
zaus Draugijos 35-oji Generalinė kongregacija.
Joje buvo išrinktas naujasis jėzuitų generalinis vy
resnysis – 71-erių ispanas Adolfas Nicolás. Genera
linė kongregacija taip pat parengė penkis naujus
dekretus: apie jėzuitų tapatybę, misiją, valdymą,
klusnumą ir bendradarbiavimą su kitais.
Didelė Dievo malonė, kad kartu su 225 delega
tais iš viso pasaulio galėjau dalyvauti kongregacijoje, kad turėjau progą įsitikinti,
koks stiprus čia susirinkusių jėzuitų tikėjimas, išgirsti kai kurių jų gyvenimo ir
pašaukimo istorijas. Kaip vyko Generalinė kongregacija, besidomintys galėjo
susipažinti iš katalikų žiniasklaidos. Kadangi jos darbotvarkė ištisai buvo perpin
ta intensyvia asmenine ir bendruomenine malda, labiausiai norėčiau perteikti tų
dienų savo maldos patirtį. Apie tai skaitykite atskiroje publikacijoje, parengtoje
pagal Romoje rašytą dienoraštį.
Įžanginiame straipsnyje pasidalysiu tuo, kokias mintis ir patirtis Dievas do
vanojo apmąstant klausimą:

Kas yra mano namai?
Apie vietą, kur gimėme, augome, papras
tai sakome: čia mano namai. Tačiau iš tėvų
namų tenka išeiti, nes renkamės profesiją,
kuriame šeimą arba atsiliepiame į kunigo,
vienuolio (-ės) pašaukimą. Tuomet, kur nors
ilgiau apsistoję, imame sakyti: čia mano na
mai, einu namo. Kartais apsilankę pas drau
gus, pas artimus žmones ar ilsėdamiesi gam
toje irgi sakome: jaučiuosi kaip namuose.
Tačiau turbūt visi sutiksime, kad posa
kį „jaustis kaip namuose“ galima vartoti
ir dvasine prasme – tuomet, kai šis pojūtis
nepriklauso nuo vietos, draugų ar amžiaus,
tuomet, kai gali pasakyti, jog išties „esi
savimi“. Kai jauti pilnatvę, ramybę ar pa
guodą, kad ir kokius sunkumus bei išban
dymus išgyventum. Šv. Teresė iš Avilos šią
būseną apibūdintų: kai vien Dievo gana.
Dvasinė literatūra tai vadina tikro ryšio su
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Dievu užmezgimu, pojūčiu, kurį tik vienas
Dievas gali dovanoti. Tai būsena, kurios ne
susikursi vien asketinėmis pastangomis ar
kokiomis nors dvasinėmis lavybomis.
Tokios mintys mane dažnai aplankyda
vo Romoje, ypač asmeninėje maldoje, kai
klausdavau savęs, kas aš esu, ar būdamas
jėzuitu išgyvenu tikrą žmogišką pilnatvę.
Pagalvodavau, kad turbūt daugelis žmonių,
ypač šiais laikais, pasaulio globalizacijos pa
veikti, ieško savo tautinės, religinės, krikščioniškos, žmogiškos tapatybės ir tuomet
ne vienam tarsi metamas iššūkis: kas yra
mano namai, kai nuolat esu kelyje? Kur aš
kuriu savo namus, žinodamas, kad po kele
rių ar keliolikos metų vėl reikės judėti kitur.
Kada aš iš tikrųjų esu savimi? Į Generalinę
kongregaciją susirinkusiems jėzuitams jų
tapatybė taip pat buvo labai aktuali. Reikė

T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.

Provincijolo þodis
jo atsakyti ir į klausimą, ką reiškia būti
jėzuitu itin sparčiai besikeičiančiame pa
saulyje.
Prie šių apmąstymų tuos du mėnesius
Romoje vis grįždavau ir stebėdamas žmo
nes gatvėje: tarnautojus, turistus, benamius.
Koplyčioje prasidėjusi malda, kuriai kon
gregacijoje buvo skirta išties daug laiko,
tęsdavosi vaikščiojant Romos gatvėmis,
Tiberio upės pakrantėmis. Romoje žiema
šilta, tai labai palanku vargšams: jie miega
tiesiog lauke, prie namų arba palapinėse po
Tiberio tiltais. Labai norėjau jų paklausti,
kas jiems yra namai: ar tai yra ta palapinė
arba gultas, ant kurio pasi
duoneliavę grįžta pailsėti?
Nepakankamai moku itališ
kai, kad būčiau galėjęs išsa
miai pasikalbėti, galėjau tik
numanyti, kad tai, ką jie tuo
metu buvo susirentę, nors
ir laikinai, vadino savo na
mais.
Vieną vakarą kiek vėliau
grįždamas namo pamačiau
gatvele į kalną bandantį
užvažiuoti žmogų invalido
vežimėliu ir pasisiūliau pa
gelbėti. Stūmiau vežimėlį,
o žmogus rodė kelią, kol pri
važiavome vietą ties dviejų
namų sandūra. Jis padėko
jo ir ranka parodė, kad čia
gyvena. Matėsi jo gultas,
įvairūs rakandai. Palikau jį
ten, o pats grįžau į savo na
mus, kur laukė šiltas kam
barys ir patogi lova. Pama
niau, kokia dovana visa tai
turėti – derėtų nuolat dėkoti
Dievui, kad jis manimi rū
pinasi. Melsdamasis vėliau
nuolat tai apmąstydavau.
...Kartą meldžiantis stai
ga pasidarė visiškai aišku,
kad mano namai yra ne kas

kita, kaip Jėzus. Man, krikščioniui, gyveni
mo pilnatvė yra Jėzaus asmuo, ir tai ne kate
kizmo ar Šventojo Rašto tiesa, bet tikrovė,
kurią galiu patirti gyvendamas čia, žemėje.
Aplankius tokioms mintims norėjosi be pa
liovos apie tai kalbėtis su Jėzumi, dėkoti,
kad jį tikiu, kad jis „supranta“ lietuviškai,
kad po tėvų mirties jis iš tiesų man tapo ir tė
tis, ir mama. Džiaugiausi, kad Jėzus pakvietė
mane juo sekti, kad kasdien galiu bandyti gy
venti taip, kaip jis. Pamaniau, galbūt ir šv. Ignacas, patyręs Jėzaus artumą, panoro, kad
naujoji vienuolija, kurią steigė drauge su bi
čiuliais, vadintųsi kaip tik Jėzaus vardu.
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Provincijolo þodis
Generalinėje kongregacijoje rengiant
dekretą apie jėzuitų tapatybę, dar kartą bu
vo prisiminta šv. Ignaco patirtis prie La  
Stortos (vietovė, esanti už 14 km nuo Ro
mos). Keliaudamas į Romą, čia jis regėjo
viziją: Kristų su kryžiumi ant pečių ir amži
nąjį Tėvą šalia jo, rodžiusį į Ignacą ir sakiu
sį: „Noriu, kad paimtum šitą savo tarnu.“
Jėzus jį priėmęs ir taręs: „Noriu, kad man
tarnautum.“
Jėzaus norą, kad ir šiandien jam tar
nautume, patvirtino visų Generalinės kon
gregacijos delegatų vizitas pas Šventąjį
Tėvą. Susitikimas buvo labai draugiškas ir
kupinas abipusio pasitikėjimo. Popiežius
Benediktas XVI patikino, kad Bažnyčiai
šiandien reikia jėzuitų, jis padrąsino mus
nepaliaujamai dirbti. Šis mūsų tapatybės
pripažinimas dar labiau sustiprino mano su
pratimą, ką reiškia būti jėzuitu. Akivaizdus
Dievo valios patvirtinimas iš naujo suteikia
jėgų ir noro daryti viską, kad kuo daugiau
žmonių ne tik sužinotų apie Jėzų, bet galėtų
jį susitikti savo gyvenime.
Kai tai įvyksta, kai pagaliau gauni šią
dovaną, būdamas su Jėzumi pajunti, kad iš
tiesų esi namuose, kad esi savimi. Tuomet
sutikęs kitus žmones, kad ir kas jie būtų,
juose taip pat sugebi atpažinti Jėzų.
Kur aš iš tikrųjų esu laimingas? Prisime
nu namus, kuriuose augau, kur gyvenau su
tėčiu ir mama, broliais ir seserimi. Čia iš
tiesų jausdavausi laimingas, bet visiems iš
siskirsčius, pats tapęs vienuoliu ir kunigu,
parvykęs į tėviškę, ypač po motinos mir
ties, jausdavau, kad nors mielai čia atva
žiuoju, mano namai jau yra vienuolija, į ku
rią įstojau, į kurią, kaip patiriu, Viešpaties
buvau pašauktas. Ir dalyvaudamas Generalinėje kongregacijoje dažnai jausdavau, kad
Jėzaus Draugijos bendruomenėje esu kaip
namuose. Jaučiausi savas tarp visų tokių
skirtingų – rasių, odos spalvos ir įvairiomis
kalbomis bendraujančių – jėzuitų.
Melsdamasis taip pat prisiminiau vie
ną iš daugelio lietuvių – Laimos, išvažia
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vusios užsidirbti į Dubliną, – išgyvenimą,
kai ji guosdavosi jaučianti stiprų tėvynės ir
artimųjų ilgesį. Laima rašė, kad tas ilgesys
kartu gilina maldą ir pokalbį su Dievu. Pa
sakojo netoliese susiradusi bažnyčią. Nors
joje ir meldžiamasi anglų kalba, bet pama
žu priprato, ji tapo miela. „Ten galiu jaustis
paguosta“, – prisipažino Laima.
Daugelis, ko gero, kitokiais patyrimais
pasidalytų, kaip jie išgyvena pilnatvę. Aš
apie tai kalbu kaip krikščionis ir jėzuitas,
kaip žmogus, pažįstantis Jėzų, galintis atras
ti gyvenimo prasmę, kad ir kur gyvenčiau,
nes Jėzaus buvimo vietos neriboja nei sie
nos, nei žmonės, nei įvykiai.
Melsdamasis mąsčiau, kur Jėzus, gyven
damas žemėje, jautėsi savas, kur buvo jo na
mai. Prisiminkime kad ir tokius jo žodžius:
„Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai –
lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos
priglausti.“
Mokiniams Jėzus kalbėjo apie savo žmo
gišką ilgesį, kurį išsklaidydavo būdamas su
draugais, lankydamasis bičiulių šeimose,
bet turbūt labiausiai jį išsakydavo maldoje
kalbėdamasis su Tėvu. Žmogiškąją pilnat
vę jam teikė bendrystė su Tėvu.
Mano, krikščionies, šiandien mąstan
čio apie namus ir jų vietą, atsakymas yra
toks: mano tikrieji namai yra Jėzus. Dievo
valios, jo noro vykdymas yra mano esybė.
Į Lietuvą po Generalinės kongregacijos
grįžau kupinas dar stipresnio noro būti jė
zuitu.
Manau, kad šie metai, kai švenčiame
Lietuvos jėzuitų provincijos įkūrimo 400
metų jubiliejų, yra gera proga bendradar
biaujant su visais, kuriems ignaciškasis
dvasingumas padeda atrasti namus Jėzuje,
skelbti kitiems apie Jėzaus buvimą ir veiki
mą žemėje, apie jo troškimą bei ilgesį kurti
namus, kur jaustumėmės laimingi, atras
tume gyvenimo prasmę pakeliui į amžinuo
sius namus, kuriuos Dievas, Jėzaus ir mūsų
Tėvas, jau nuo amžių pradžios mums yra
parengęs.

Draugijoje

Jėzaus Draugijos
generalinis vyresnysis –
t. Adolfas Nicolás

Jėzaus Draugijos generalinis vyres
nysis, 29-asis 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 filosofijos studijas. 1964–1968 m. Tokijuje
studijavo teologiją. 1967 m. kovo 17 d. čia
buvo įšventintas kunigu. Vėliau tęsė teologijos 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. Paskutiniais 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. Rytiečių 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 savo paties tikėjimą.“ Tėvas Nicolás tikisi,
kad tai, ko išmoko iš Azijos žmonių – kitoniško, nevakarietiško humanizmo, tolerancijos, – padės praturtinti ne tik Jėzaus
Draugiją, bet ir visuotinę Bažnyčią.
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Draugijoje

T. Aldonas Gudaitis, SJ

Iš Generalinės kongregacijos
dalyvio dienoraščio

Sausio 7 d., pirmadienis
Il Gesù (Jėzaus Vardo) jėzuitų bažnyčioje Romoje 10 val. – 35-osios Jėzaus Draugijos 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-
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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 rusiškai 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 Moldovos, 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

Draugijoje
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 dėstančiais profesoriais ir studentais jėzuitais.
Čia studijuoja ir mūsų provincijos narys
t. Arvydas Jakušovas. Su juo dažnai einame 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. Pamažu susidraugaujame.
Sausio 14 d., pirmadienis
Atsistatydina Draugijos generolas
t. P. H. Kolvenbachas. Kongregacija atsistatydinimą priima. Ilgai plojama dėkojant už beveik 25 metų nuoširdų darbą.
Daugelio jėzuitų akyse ašaros. Per šį iš-

mintingą jėzuitą Dievas tikrai globojo Jėzaus Draugiją.
Sausio 15 d., antradienis
Prasideda keturių dienų laikas prieš
naujojo generolo rinkimus – murmurationes (šnabždesiai). Delegatams paaiškinama, kaip šie pasikalbėjimai turėtų
vykti. Kalbamasi tik dviese. Galima klausti informacijos apie kandidatą, tačiau ne
galima pateikti informacijos, jei to neklausiama. 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 kalba apie savo stipriąsias ir silpnąsias savybes. 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 Dievas 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 71-eri, manau, kad dėl amžiaus jis nelabai tinkamas.

Sausio 18 d., penktadienis
Pagaliau nustojo lyti. Daugiau vaikščiojau 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. Mišių posėdžių salėje – valanda tylaus mąstymo. Ant specialiai parengtų lapelių
užrašome savo renkamą kandidatą. Suskaičiavus 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 generolas – t. Adolfas Nicolás. Apima džiaugsmas ir dėkingumas Dievui už šį žmogų.
Praeina valanda, kol kiekvienas iš delegatų gali pasveikinti asmeniškai. Priėjęs
sakau: „Tėve, melsimės už jus.“ T. Nicolás
atsako norįs aplankyti mūsų šalį. Pasijuntu 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 generolu. 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
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Naujojo generolo susitikimas su popiežiumi

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. Dievas nori, kad šiais laikais kurdami jo
Karalystę žemėje bendradarbiautume su
visais geros valios žmonėmis. Diskusijų
grupėje buvo smagu iš naujo suvokti tiesą,

Draugijoje
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 Rusikumą (Popiežiškąjį Rytų institutą). Šiam jėzuitams 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 visuomet 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 perduota 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: „Bendruomeniniam gyvenimui visuomet reikės pastangų.“
Galima priimti geriausius dekretus, sulaukti
puikiausių patarimų, tačiau be asmeninių
pastangų bendruomeninis gyvenimas nepalengvės. 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 vienu jėzuitu iš Afrikos, t. Kiyaka Isaacu.
Jis prisiminė savo vaikystę. Kad šalyje
vykstant karui išliktų gyvi, su broliais, seserimis 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 – Dievo 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 nelegaliai, todėl dažnai policininkai juos
gaudo. Bėgančiųjų akyse mačiau baimę.
Mintyse liko klausimas, kodėl vieni žmonės 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.
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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 kartu su lankytojais meldėsi ir vienas benediktinas. Paskui grožėjomės kalnų apylinkėmis – vieta, kur šv. Benediktas su
Dievu bendravo. Daug saulės, geras poil
sis kūnui ir sielai.
Vasario 11 d., pirmadienis
Dienos greitai bėga. Vis dažniau mintys nuklysta į Lietuvą. Kasdien meldžiuosi
už jėzuitus, dirbančius Lietuvoje.
Susipažinau su provincijolu iš Viet
namo, per pietus sutikau kelis studentus
vietnamiečius. Jie džiaugiasi, kad katalikams Vietname dabar daugiau laisvės, kad
jėzuitai gali laisviau dirbti. Naujokyne –
26 jaunuoliai, dar yra 20 kandidatų. Rūpinasi, 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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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 90-ųjų 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 nepriklausomybę. 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 čiabuvių būklę pasaulyje bei komunikacinių
technologijų teikiamą galimybę evangeli

zuoti ir apaštalauti. GK dalyvauja trys delegatai – vienas afrikietis ir du indai, – tikri
savo valstybių čiabuviai.
Vasario 21 d., ketvirtadienis
Nuo ankstaus ryto rengiamės susi
tikimui su popiežiumi. Pakviesti visi delegatai. 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 popiežius. Kalba buvo labai šilta, padrąsinanti. 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 Tiberio upę.
Vasario 23 d., šeštadienis
Ilgai bendravome su provincijolu iš
Čilės. Jis labai domėjosi lietuvių jėzuitų
gyvenimu sovietų priespaudos metais, siūlė 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. Mišias – 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 musulmoną 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.

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 atsisveikinome 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 Dievo valią, paklusdamas jėzuitas iš tiesų
realizuoja save. Neklusnumas arba egoiz
mas žadina neteisingą, savitikslę veiklą.

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 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 1 d., šeštadienis
Kiekvieną dieną generolas kviečiasi
po šešis aštuonis delegatus pietų. Šiandien
ir aš buvau pakviestas. Artimiau pažinau

Kovo 5 d., trečiadienis
Prieš pietus patvirtinome trijų lapų
tekstą – atsakymą popiežiui į jo laišką,
gautą kongregacijos pradžioje. Per visą
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GK šį tekstą ne kartą svarstėme ir daug
dėl jo meldėmės. Galų gale jį priėmę ilgai
plojome. Jautėsi paguoda – Kristaus vietininkas 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 kongregacijos dekretas – apie mūsų misiją.
T. Adolfas Nicolás vis prašė žodžio.
Ragino priimtus dekretus nedelsiant versti
į kitas kalbas. Kvietė apaštalaujant daugiau bendradarbiauti tarp provincijų ir
asistencijų.
Kovo 6 d., ketvirtadienis
Ryte per bendrą maldą apėmė dėkingumas 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 Dievui. 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
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Lietuvos jėzuitų provincijos
400 metų istorijos nuotrupos
Surinko t. Antanas Saulaitis, SJ
Pirmieji keturi jėzuitai į Vilnių atvyko
1569 m. spalio 28 d. Vilniaus vyskupas
Valerijonas Protasevičius pasikvietė jėzui
tus, siekdamas stiprinti katalikų tikėjimą
Lietuvoje. Po metų Vilniuje buvo įsteigta
Collegium Vilnense Societatis Jesu, pirmoji
tokio – gimnazijos – lygio mokykla Lietu
voje, 1579 m. išaugusi į Vilniaus akademiją – universitetą. Dabartinės Vilniaus jėzui
tų gimnazijos istorija prasideda su šia ko
legija. Apskritai gimnazijos sampratai pra
džią prieš 400 metų davė kaip tik jėzuitai,
1599 m. išleidę Ratio studiorum – pasauli
nio jėzuitų švietimo tinklo gaires.

Dabartinės Kauno jėzuitų gimnazijos is
torija siekia 1642 m., kai čia buvo įsteigta
jėzuitų kolegija. Kolegija, bažnyčia ir jėzui
tų namai pastatyti ant trijų brolių Kojelavičių šeimos sklypų, padovanotų vienuolijai.
Visi trys tapo jėzuitais. Albertas žinomas
kaip Lietuvos istorikas. XVII a. Lietuvos jė
zuitai įsteigė kolegijas Kražiuose ir Oršoje
(1616 m.), Gardine (1621 m.), Naugarduke
ir Daugpilyje (1631 m.), Vitebske (1639 m.),
Pašiaušėje (1654 m.), Minske (1685 m.),
Slucke (1696 m.).
Vilniuje jėzuitai turėjo šešias bažnyčias
ir dvi koplyčias. Senamiestyje – trys jėzuitų
statytos ar aptarnautos bažnyčios: Šv. Ka-

T. Liongino Virbalo, SJ, nuotr.

Pirmasis Lietuvą ir jos sostinę Vilnių
aplankęs jėzuitas buvo Draugijos įkūrėjo
šv. Ignaco Lojolos bendražygis Alfonsas
Salmeronas, 1555 m. lydėjęs popiežiaus le
gatą pas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės valdovą. Deja, tuo metu jis nematė tinka
mų sąlygų šiame krašte įsikurti jėzuitams,
bet Salmerono užrašai liudija tuometinę Lie
tuvos religinę būklę.
Iš negausios jėzuitų misijos išaugo dides
nis padalinys, 1598 m. tapęs Lietuvos vice-

 rovincija. Lietuvoje Jėzaus Draugijos narių
p
skaičiui pasiekus 200, 1608 m. vienuolijos
vadovybė įsteigė savarankišką Lietuvos jė
zuitų provinciją. Tuo metu jau veikė jėzuitų
kolegijos Polocke, Rygoje, Nesvyžiuje, Tar
tu. Kiekviena kolegija buvo lyg žibintas, iš
kurio jėzuitų misijų šviesa sklido po plačias
apylinkes. Kai kurios misijos turėjo mokyk
las, dar neišaugusias į kolegijas.
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z imiero, Šv. Ignaco (Ignoto) ir Šv. Jonų.
Anuometinio miesto pakraščiuose – Šv. arkangelo Rapolo, Šv. Stepono ir jau suny
kusi Šv. Juozapo ir Nikodemo bažnyčios.
Pastarosios liko tik fragmentas, įmūrytas
į gyvenamąjį namą Aušros Vartų gatvėje.
Pakeliui į Trakus tebestovi Nukryžiuotojo
Jėzaus koplytėlė. Prie dviejų bažnyčių –
Šv. Stepono ir Šv. Juozapo ir Nikodemo –
veikė ligoninės ar prieglaudos. Viena kop
lyčia – Šv. Rozalijos, kurios užtarimo pra
šyta maro metais, – visai išnykusi. Koply
čia buvo jėzuitams perleistuose Radvilų
rūmuose Vingio parke. Prie rūmų, kaip
įprasta to meto universitetams, plytėjo vais
tažolių daržas. Apie 2000 m. būta užmojų
šį XVI–XVIII a. barokinį daržą (ar sodelį)
atkurti.
Nuo jėzuitų paveldo Vilniuje nepabėgsi.
Prie Šv. Ignaco bažnyčios, šiandien tarnau
jančios kariškių sielovadai, buvo Jėzuitų
skersgatvis. Krašto apsaugos ministerija
įsikūrusi buvusiame jėzuitų bendrabutyje,
Mokslinė biblioteka – jėzuitų naujokyne,
buvęs „Bočių“ restoranas – Šv. Ignaco baž
nyčios klebonijoje. Dabartinė konservatori
ja šalia Šv. Kazimiero bažnyčios įsitaisiusi
Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendrabutyje.
Didžiulis pastatų kompleksas prie Šv. ar
kangelo Rapolo bažnyčios – buvę jėzuitų
terciato namai. Šalia Vilniaus jėzuitų gim
nazijos – sovietų fabriku paversta ir iki šiol
neveikianti Augustijonų (Švč. M. Marijos
Ramintojos) bažnyčia. Čia nuo 1926 m. iki
pokario jėzuitai aptarnaudavo Rytų apeigų
katalikus ukrainiečius.
1709–1710 m. Lietuvą nusiaubė pasku
tinis maras. Turtingesni miestiečiai ir dva
sininkai traukėsi į kaimus. Miestuose liko
tik rokitai (Lietuvoje ir Lenkijoje veikusi
vienuolija, kuri rūpinosi maro aukomis) ir
jėzuitai. Prie Šv. Kazimiero bažnyčios buvo
maitinama 400 našlaičių. Kaune užsikrėtę
maru mirė visi jėzuitai, gimnazija ir bažny
čia buvo apleistos.

Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
ir jėzuitų namai Kaune

Ilgainiui Lietuvos jėzuitų provincija atsi
gavo ir taip išaugo, kad 1755 m., prieš pat
padalijimą į dvi atskiras provincijas, turėjo
1114 narių, 21 kolegiją (gimnaziją), 10 ki
tų rezidencijų, 60 misijų namų dabartinėje
Lietuvoje, Mažojoje Lietuvoje, Latvijoje,
Estijoje, Gudijoje ir Mozūrijoje. Jėzuitų mo
kyklų tinklas 1773 m. sudarė LDK švietimo
sistemos pagrindą.
1753 m. jėzuitai įsteigė Vilniaus uni
versiteto astronomijos observatoriją. Žy
miausias astronomas, kurį laiką dirbęs ir
akademijos rektoriumi, buvo Martynas Po
čobutas, labiausiai atsidėjęs Mėnulio ir Sau
lės užtemimams, tyrinėjęs žvaigždžių gesi
mą, Jupiterio palydovų užtemimus ir kitus
astronominius reiškinius. Stebėdamas dan
gaus kūnus nustatinėjo vietovių geografinę
padėtį. 1976 m. jo vardu pavadintas vienas
Mėnulio kraterių.
Draugijos istorijoje ir daugiau žymių
jėzuitų iš Lietuvos. Savo šventu gyvenimu
pasižymėjo Mikalojus Lancicijus (1574–
1653), buvęs Lietuvos provincijos provin
cijolas, kaip dėstytojas ir dvasios tėvas
darbavęsis įvairiose Lietuvos provincijos
kolegijose. 1650 m. pasirodęs jo raštų dvi
tomis „Dvasiniai veikalėliai“ XVII–XIX a.
susilaukė 12 pakartotinių leidimų ir buvo
išverstas į įvairias kalbas. Šv. Kazimiero
bažnyčioje ilgą laiką dirbo kazokų dabar
tinėje Baltarusijoje nukankintas ir vėliau
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šventuoju paskelbtas Andriejus Bobola
(1591–1657).
Daugelis yra girdėję apie garsųjį Kini
jos misionierių jėzuitą Andrių Rudaminą,
per trumpą gyvenimą spėjusį kinų kalba pa
rašyti knygą. Indijoje dirbo Gabrielis Lent
kauskas, Jonas Kulėša buvo misionierius
Rusijoje. Jonas Lukaševičius į latvių kalbą
išvertė Naująjį Testamentą. Būtina paminė
ti ir „krikščioniškuoju Horacijumi“ vadintą
Vilniaus akademijos retorikos dėstytoją Mo
tiejų Kazimierą Sarbievijų (1593–1640).
Kitas garsus to meto jėzuitas – akademijos
profesorius, vertingų retorikos ir muzikolo
gijos veikalų autorius Žygimantas Liauks
minas (1597–1670). Turbūt visi žino akade
mijoje dirbusio jėzuito Konstantino Sirvydo
parengtą lietuvių kalbos gramatiką, sudarytą
žodyną, yra girdėję apie matematiką Praną
Norvaišą, Gardine įsteigusį observatoriją.
1773–1814 m. Lietuvos jėzuitams teko
keistas vaidmuo – užtikrinti Jėzaus Draugi
jos tęstinumą. Popiežiui uždraudus jėzuitų
veiklą, caro okupuotose LDK dalyse dekre
tas nebuvo paskelbtas. Vienuolijos centru
tapo Polockas, jai iš eilės vadovavo trys
lietuviai, galutinai iš caro žemių išvaryti
1820 m. Iki 1923 m. Lietuvoje jėzuitų ne
bebuvo.
Lietuvos jėzuitų veiklą atkūrė t. Bene
diktas Andruška (1884–1951), jėzuitu tapęs
Vakaruose ir 1919 m. grįžęs į Lietuvą. Ne
trukus į Draugiją įstojo Juozas Venckus ir
Jonas Paukštys. 1923 m. Draugijos vadovy
bė Kauno gimnazijos atkurti iš Vokietijos
atsiuntė t. Joną Kippą. Prie jo prisidėjo kiti
vokiečiai jėzuitai, vėliau įstojo daugiau lie
tuvių, o gimnazija įgijo labai gerą vardą.
1936 m. pirmuoju atkurto Draugijos padali
nio – viceprovincijos – vadovu tapo Bene
diktas Andruška, okupacijos metais Sibire
miręs badu (kapo nepasisekė rasti). Jo var
du pavadinta pradinė mokykla, veikianti jė
zuitų namuose Šiauliuose.
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Šv. Rapolo bažnyčia ir
buvę jėzuitų terciato namai Vilniuje

Iš viso į Sibirą buvo ištremta 17 jėzuitų.
Keli kunigai tremtiniai vėliau čia grįžo savo
noru ir toliau patarnavo lietuviams, vokie
čiams bei kitų tautybių tikintiesiems. Ypač
savo veikla pasižymėjo t. Albinas Dum
bliauskas. Kadangi kunigu dirbti jam nelei
do, vairavo „Greitosios pagalbos“ automobi
lį. Taip galėjo daugybę žmonių aplankyti ir
jiems patarnauti. Vėliau Karagandoje, Kaza
chstane, įsteigė parapiją, vadovavo slaptam
jėzuitų naujokynui. Tarp jo globotų jaunųjų
jėzuitų – dabartinis Novosibirsko vyskupas
Juozapas Werthas ir kiti vokiečių kilmės Ru
sijos jėzuitai. Kai kurie jų mokėsi Lietuvoje.
Lietuvos jėzuitų provincijolu ilgiausiai –
beveik 40 metų, iki 1989 m., – pogrindžio
sąlygomis buvo t. Jonas Danyla. Aptarnau
damas Bijutiškio kaimo parapiją, slapta
susitikdavo su jėzuitais, priimdavo ir ugdy
davo kandidatus, atlikdavo kitas pareigas,
kurių normaliomis sąlygomis užtektų visai
provincijos raštinei. Sibiro išvengę jėzuitai
į tremties vietas siųsdavo siuntinius, vieni
kitus palaikydavo, broliai jėzuitai slaptai su
sitikdavo, vykdavo rekolekcijos.
Sovietmečiu milžinišką religinio švieti
mo ir sielovados darbą atliko slapta veiku
sios seserys vienuolės. Jėzuitas t. Pranciškus
Masilionis su keliomis merginomis 1947 m.
įsteigė naują – Eucharistinio Jėzaus seserų –
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kongregaciją, pritaikytą veikti pogrindžio
sąlygomis. Seserų misija buvo auklėti jauni
mą, talkinti parapijose. Sovietmečiu pagal
ba moterų vienuolijoms pasižymėjo jėzuitas
t. Leon ardas Jagminas, vadovavęs rekolekci
joms, susikaupimo dienoms.
Kas nėra girdėjęs 1972–1989 m. ėjusios
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“,
kurios leidimui vadovavo jėzuitai, dabar
vyskupai, Sigitas Tamkevičius ir Jonas
Boruta. Bendradarbiavo jėzuitai Antanas
Gražulis, Kazimieras Ambrasas, Jonas Kas
tytis Matulionis (1983 m., kaip ir S. Tamke
vičius, nuteistas ir iki 1988 m. ištremtas iš
Lietuvos), seserys vienuolės ir kiti.
Lietuvos jėzuitai niekada nebuvo namisėdos. Afrikoje nuo 1938 m. dirbo Stasys
Tamkvaitis, po metų atvyko Mykolas An
driejauskas. Indijoje tebedirba Donatas Slap
šys. Australijoje latviams ir lietuviams patarnavo Stasys Gaidelis. Iš Čikagos į Urugva
jų ir Braziliją lietuvių sielovada rūpintis nu
keliavo visas būrys jėzuitų: Jonas Bružikas,
Vladas Mikalauskas, Jonas Kidykas, Petras
Daugintis, Leonas Zaremba, Jonas Giedrys,
Jonas Sukackas, Antanas Saulaitis ir kiti.
Vincentas Pupinis dirbo Brazilijoje tarp Ry
tų apeigų katalikų. Kai 1995 m. buvo rengia
masi minėti šių laikų katalikų misijos Afri
koje 150 metų sukaktį, į Lietuvą atsiųstas
paklausimas apie jėzuitą Maksimilijoną Ry
lą (Ryllo), laikomą tos misijos pradininku.
Jis studijavo Lietuvos jėzuitų provincijos
akademijoje Polocke, į Jėzaus Draugiją įsto
jo 1820 m. Romoje (iš caro okupuotų žemių
jėzuitai jau buvo išvaryti). Po šventimų Beirute organizavo kolegiją, vėliau išaugusią į
Šv. Juozapo (šiandien tebeveikiantį) univer
sitetą. 1845 m. išvyko į Sudano sostinę ir
ten iki mirties (1848 m.) apaštalavo.
Lietuvos jėzuitų provinciją atskyrus „ge
ležinei uždangai“, Vakaruose liko apie 30
jaunų jėzuitų. Ordino vadovybės padrąsinti,
jie susibūrė Čikagoje ir įsteigė čia namus,

koplyčią, Jaunimo centrą, taip pat Aušros
Vartų parapiją Monrealyje, perėmė lietu
vių parapiją Klivlende. Aptarnavo ir pagal
išgales tebetalkina kitose lietuvių parapijo
se, stovyklose, organizacijose, aišku, JAV
Lietuvių bendruomenėje, lietuviškoje spau
doje... Užsienyje gyvenę lietuviai jėzuitai
turėjo provincijolą, ėjusį pareigas, kol atsi
naujins laisvi ryšiai su Lietuva.
Jėzuitai nuo seno žinomi kaip švietėjai
ir mokslininkai. Moderniais laikais profeso
riavo Juozas Beleckas, Juozas Venckus. Po
piežiškajame Grigaliaus universitete ilgus
metus dirbo prof. Antanas Liuima ir prof.
Paulius Rabikauskas. A. Liuima taip pat glo
bojo Lietuvių katalikų mokslo akademiją,
leido mokslinius leidinius, rengė suvažiavi
mus. Pranas Liuima Bostono jėzuitų kolegi
joje mokė fizikos. Lietuvai atgijus, univer
sitetuose ar seminarijose dėstyti ėmė Jonas
Boruta, Algis Baniulis, Lionginas Virbalas,
Leonas Zaremba, Antanas Saulaitis ir kiti.
Stengiamasi, kad bet kurios tautybės
jėzuitas mokėtų bent vieną pasaulinę kal
bą – anglų ar ispanų (arba abi). Lietuvos ir
Latvijos provincija savo studentus siunčia
į užsienį, dažnai į dvi skirtingai kalbančias
šalis, kad jie lengviau išmoktų kalbų, galė
tų bendrauti, įgytų platesnį kultūrinį akiratį.
Pavyzdžiui, Amerikoje gimęs, Urugvajuje
darbavęsis Jonas Sukackas mokėjo net 16
kalbų ir iki mirties mokėsi naujų.
Ne visi lietuviai jėzuitai priklauso Lie
tuvos provincijai. XX a. antroje pusėje
buvo bent trylika lietuvių kilmės kunigų jė
zuitų, dirbusių JAV provincijose. Tarp jų –
t. Vladas Jaskevičius, parašęs disertaciją
apie lietuvių mitologiją, beveik 20 metų
Niujorko Fordhamo universitete vadova
vęs lietuvių kalbos, istorijos, literatūros ir
kultūros vasaros kursams. T. Jonas Kerdie
jus iš Bostono talkino atsikuriančiai Lietu
vos provincijai, lietuviškai vadovavo reko
lekcijoms.
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Kiekviena Jėzaus Draugijos provincija
privalo turėti naujokyną, kuriame naujokai
ugdomi dvejus metus. Senovėje naujoky
nas buvo prie Šv. Ignaco bažnyčios Vilniu
je. 1929 m. naujai atkuriamos provincijos
jėgos jau leido įsteigti naujokyną Pagryžu
vyje. Naujokų ugdytojas buvo jėzuitas vo
kietis. Jėzuitai broliai pavyzdingai tvarkė
ūkį, įkūrė labai gražų parką. Per karą nau
jokyno pastatuose veikė ligoninė. Sovietai
pastatą pavertė prieglauda ir pastatas dar ne
grąžintas jėzuitams. Sovietmečiu naujoky
nas veikė slapta. Atkurta provincija naujo
kus siuntė į Vokietiją ar Austriją, o 1995 m.
įsteigė naujokyną Šiauliuose.
Anuomet Lietuvos jėzuitų provincija
turėjo net 1114 narių, o šiandien esame tik
44. Kažkada veikė 21 kolegija ir keliasde
šimt mokyklėlių, šiandien liko tik Kauno ir
Vilniaus jėzuitų gimnazijos. Vietoj XVIII a.
veikusių 60-ies misijų dabar belikę trys, vi
sos JAV. Puoselėjame viltis steigti namus ir
plėsti tarnystę Latvijoje, kuri prie Lietuvos
provincijos prijungta 1992 m.
Nuo pat pradžių jėzuitai vadovavo šv. Ignaco Dvasinėms pratyboms, kitoms re
kolekcijoms, misijų dienoms parapijose.
T. Jonas Bružikas (mirė sulaukęs 75 metų)
iš viso vadovavo 997 rekolekcijoms trijuose
žemynuose. Šiandien jėzuitų gimnazijose
vyksta Kairos ir TECo rekolekcijos, jėzuitai
globoja pasauliečius, atliekančius Dvasines

Šv. Kazimiero bažnyčia
ir jėzuitų namai Vilniuje.
T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotraukos
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pratybas kasdieniame gyvenime. Kaune vei
kia jėzuitų įsteigtas Gyvenimo ir tikėjimo
institutas, visoje Lietuvoje organizuojantis
kursus suaugusiesiems, rengiantis dvasinius
palydėtojus. Neretai dalyvavusieji rekolekci
jose buriasi į Krikščioniško gyvenimo ben
druomenes, kurių Lietuvoje jau keliolika.
Nei senovėje, nei tarp karų, nei po sovie
tinės okupacijos Lietuvos jėzuitų provincija
ant kojų neatsistojo pati. Ją visokeriopai
rėmė kitos provincijos ir jėzuitų bičiuliai.
Prieš karą atkuriamai Kauno gimnazijai po
piežius Pijus XI paaukojo 500 tūkst. lirų.
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, abi gim
nazijos sulaukė aukų iš jėzuitų, jų parapijų
ir bičiulių Švedijoje, Japonijoje, Ispanijoje,
JAV, Anglijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Švei
carijoje, Olandijoje, iš įvairių asmenų bei
užsienio šalių fondų. Nelieka abejingi ir už
sienio lietuviai.
Apie 20 tūkst. Jėzaus Draugijos narių
dirba kone visose pasaulio šalyse. Lietu
vos ir Latvijos provincija yra viena iš 90ies jėzuitų provincijų ir priklauso Vidurio
Europos asistencijai, kurioje dar yra Vokie
tijos, Šveicarijos, Austrijos ir Vengrijos
provincijos. Šių metų pradžioje vykusioje
35-ojoje Draugijos Generalinėje kongrega
cijoje provincijai atstovavo dabartinis pro
vincijolas t. Aldonas Gudaitis. Generalinė
kongregacija išrinko naują vienuolijos va
dovą ir numatė ateities gaires.

Mûsø istorija
Šiais metais minime Lietuvos jėzuitų provincijos įsteigimo
400 metų jubiliejų ir provincijos atkūrimo 85-ąsias metines.
Impulsą atkurti jėzuitų veiklą Lietuvoje davė Kauno kunigų
seminarijos auklėtinis Benediktas Andruška, 1903 m. slapta
perėjęs Rusijos – Austrijos sieną ir įstojęs į jėzuitų naujoky
ną Galicijoje. Šiame žurnalo numeryje toliau spausdiname
1928 m. Kaune užrašytų t. Benedikto prisiminimų apie tai,
kokias kliūtis jam teko įveikti įgyvendinant savąjį pašauki
mą, fragmentus (pradžia – 2007 m. pavasario numeryje).

Kaip aš jėzuitu tapau
Tėvas, senas ūkininkas, turėjo apie 50
ha žemės, be to, dar buvo pripirkęs kaimyni
nį ūkį, rodos, su 26 ha žemės. Tėvai turėjo
vienuolika vaikų: du mirė dar kūdikiai, už
augome 7 broliai ir 2 seserys. Man, visų jau
najam, pasisekė eiti mokslą. Anais laikais
visi 7 broliai ir 2 seserys tebebuvo gyvi,
išsiskirstę po įvairius ūkius. Tėveliai jau ne
beūkininkavo: užleidę ūkį savo sūnui Jonui,
ramiai karšo pasitraukę „ant išimtinės“.
Artinuosi prie namų. Buvo apie 10 va
landą vakaro. Žiburiai šviečia iš Tėvelių
namo galo ir iš Jono kambarių. Dar tebeva
karoja. Sulojo šuo, atbėgęs pažino mane ir
pasisveikino laižydamas rankas. „Tu, šune
li, gerai mane priimi, tik kaip mane žmonės
priims?!“ Nė kiek nesvyruodamas, viskam
pasiryžęs, einu į Tėvų kambarį ir sveikinu:
– Tegul bus pagarbintas…
Bet atsakymo nėra. Senukas Tėvas, pa
svyravęs sunkiai atkrito į kėdę: lyg kažkas
smaugtų ir troškintų krūtinę – jam užėmė
dvasią. Motina tarytum suakmenėjo: ji nė
pasijudinti negali. Koks baisus jiems smū
gis, pamačius sūnų nebe ilgais rūbais! Pabu
čiavau rankas vienam ir antram, ir sėdaus.
Viešpatauja kapo tyla. Man pačiam baisu.
Tik save stiprinu: turėjau paskutinį kartą sa
vo gyvenime juos pamatyti, nors kažin kaip
skaudu būtų.
Po ilgos tylos Tėvai atsipeikėjo. Dreban
čiu nusilpusiu balsu Tėvas klausia:

– Tu sergi?
– Ne.
– Išvarė iš seminarijos?
– Ne.
– O dėl ko tu čia?
– Važiuoju į vienuolyną ir paskutinį kar
tą atvažiavau jus pamatyti.
Dabar kad paplūdo Tėvams ašaros ne
užtvenkiama srove... Veltui juos raminsi,
veltui guosi, jų skausmas neapsakomas,
nenumalšinamas, nepagydomas. Tik vienas
Dievas tokį skausmą pajėgia pagydyti. Jie
manęs nebara, jie skundžiasi reikšdami sa
vo meilę. Tokį skausmą matyti yra baisu,
bet dar baisiau išgyventi…
Tėvas pašaukė mano brolius Joną, Ka
zį ir Domininką. Kartojasi ta pati istorija:
verksmas, skundai, maldavimai: „Kam tau
eiti į vienuolyną? Jei ketini kunigu būti, grįžk
į seminariją. Seminarija pamesta – kokia
mums gėda! Kunigu likęs, būtumei mums
džiaugsmas ir pasididžiavimas. O vienuoly
ne – koks ten gyvenimas?! Gal niekuomet
į Lietuvą nebegrįši… Tarytum gyvas palai
dotas. Jei nebenori ar nebegali į seminariją
grįžti, tai bent pasilik su mumis, – gausi pi
nigų, arklių, jei norėsi, žemės. Kad tik kartu
būtume ir į tą vienuolyną neitumei…“
Į tokius ir panašius įkalbinėjimus šimtus
kartų atsakinėjau: „Dievas mane kviečia, ir
aš turiu eiti. Niekas neturi teisės man kliudy
ti. Daugiau reikia Dievo klausyti negu žmo
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nių. Atsakomybę už savo pašaukimą turėsiu
nešti aš pats, o ne broliai ar kas kitas… Tad
nekliudykite man…“
...Ilgai dar buvo kalbėta ir verkta. Paga
liau Kazys mane nuvedė gulti į atskirą kam
barį. Brolis mane labai mylėjo – keliais tik
metais už mane vyresnis. Jo būdas karštas ir
smarkus. Dabar jis vienas ėmė mane smar
kiai barti: „Ką padarei? Tėvus užmušei! Jie
nuo skausmo mirs. Už tokį tavo pasielgimą
aš turiu gero noro tau kailį išperti!“ – „Ko,
ko, bet jau to dalyko nebijau, – sakau jam su
tvirtu pasiryžimu. – Man vis tiek, darykit su
manimi ką norit. Aš turėjau Tėvus pamatyti
paskutinį kartą gyvenime. Koks aš sūnus,
jei slapta pabėgęs nebūčiau atėjęs atsisvei
kinti!“ Užuot kailį pėręs, Kazys, mane apka
binęs, ėmė graudžiai verkti…
Vos tik Kazys išėjo iš mano kambario,
štai įeina parblokštas skausmo senelis Tė
vas. Svyruodamas prieina prie lovos, atsi
klaupia ant kelių ir, paėmęs mano rankas,
pradeda jas bučiuoti, kartodamas su ašaro
mis: „Vaikeli, nevažiuok, lik su mumis…“
Įspūdis buvo šiurpulingas. Ilgus metus
sapne matydavau tą baisų vaizdą. Visi sene
lio Tėvo lūkesčiai, visa neapsakoma meilė,
visas nežmoniškas skausmas susikaupė į
vieną… Ir veltui sena mylinti širdis, kuri ne
trukus užges, ieško kuo pasiremti…
– Tėveli mielas, – guodžiu bučiuodamas
jam rankas, – Dievas to reikalauja, padaryki
me jam auką, nors ji ir skaudi būtų… Juk ne
amžius mes gyvensime žemėje… O dangu
je džiaugsimės… Kristus žemėje kentėjo…
Jis myli tuos, kurie jam nieko negaili…
Kaip mano širdis tada išlaikė, nesupran
tu. Laimei, į kambarį įėję Jonas ir Kazys
paėmė Tėvą už rankų ir išsivedė… Likau
vienas. Nebmigau.
Pro langą žibėjo žvaigždelės, lyg Amži
nojo žiburėliai. Ta žemė taip vargana ir pil
na skausmų, o ten, kur Kristus, yra kraštas,
kuriame nebėra nei skausmų, nei ašarų…
Dieve, tik duok stiprybės kenčiantiems ir
kovojantiems vargingą kovą šios žemės ke
lionėje…
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Dar viena diena
Atsikėlęs pasimeldžiau prašydamas
Dievo Motinos, kad mus visus sustiprintų,
nes ir diena turėjo būti skaudi. Praleidome
ją pindami skausmingus pasikalbėjimus.
Skaitėme šventųjų gyvenimus ir šnekėjome
apie vienuolyną. Kad bent Lietuvoje jis bū
tų! Tiesa, yra vienas Kretingoje, bet anais
laikais ten bebuvo vienuolyno vardas ir liūd
ni likučiai. Pagaliau man reikia kitokio vie
nuolyno. O jei Lietuvon nebegrįšiu?.. Bet
juk Dievas visur yra, ir visa žemė žmonijai
yra tik ištrėmimo vieta, tikroji Tėvynė – dan
guje. Nors maloniau būtų, kad kūnas būtų
sudėtas kapuose tėvų žemėje, bet juk kapą
visur rasiu, o į dangų… iš visur yra kelias.
Iš ryto įprašiau brolio Jono, kad nueitų į
valsčių ir pamėgintų gauti man vidaus pasą,
kad aš bent lig sienos galėčiau važiuoti nie
kieno netrukdomas. Jonas po poros valandų
grįžo pranešdamas, kad be Tėvo sutikimo
paso negalima gauti, reikės važiuoti kartu
su juo į valsčių. Tėvo prašiau: turiu svarbų
interesą valsčiuje, man reikia Tamstos pa
galbos. Tėvas sutiko važiuoti, gerai nenu
manydamas, koks čia mano interesas. Bet
kaip važiuosime dienos metu – juk žmonės
matys ir stebėsis. Ne, reikia laukti, kol su
tems, kad niekas nematytų.
Pradėjo pagaliau ir brėkšti. Kazys pa
kinkė arklius į ratus, įtaisė patogią sėdynę
Tėveliui ir man, o pats atsisėdo „už purmo
ną“. Važiavome tylėdami, kiekvienas buvo
paskendęs savo liūdnose mintyse.
Valsčiuje, be vietinės vyresnybės, „star
šinos“ ir „storastos“, būdavo dar sekretorius
rusas, kuris iš tiesų visą valsčių valdė ir da
rė, ką tik norėjo. Šiuo kartu buvo ruselis pra
voslavas, ne per daug palankus katalikams.
Atvažiavęs prie valsčiaus, tuoj šokau iš
ratų ir įbėgau pas sekretorių:
– Pone sekretoriau, gelbėk mane: buvau
klierikas seminarijoje, bet mečiau mokslus
ir norėčiau važiuoti kur nors, gal į Maskvą,
vietos ir užsiėmimo ieškoti. Tik neturiu pa
so. Bijau, kad Tėvas nesutiks man duoti.
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– Tad Tamsta išstojai iš seminarijos, –
kalbėjo patenkintas ruselis, – ir kunigu ne
nori būti… Gerai, labai gerai. Dabar, brat,
reikia Tamstai paso. Na, žinoma, reikia! Kur
dingtum be paso?! O Tėvas turės sutikti…
Sekretorius rašo pasą, Tėvo nesiklausęs.

Sudiev tėveliams,
broliams, seselėms
Parvažiavęs namo pareiškiau, kad rytoj
rytą išvažiuoju. Nieko nepadėjo prašymai il
giau pabūti. Kam? Tėvelius pamačiau, pasą
turiu – lig sienos galėsiu ramiai važiuoti.
Ilgai šnekučiavomės. Motutė dar rengė
vaišes, maišydama jas su ašaromis. Ką pasi
imsiu kelionei? Nieko. Porą baltinių ir kum
pio gabalą, kurį Motina parengė. Pagaliau
nuėjome prigulti.
Paskutinė naktis po Tėvų stogu. Kiek
čia mano išgyventa nekaltų vaiko džiaugs
mų, malonių valandėlių. Juk čia augau visų
labai mylimas, kiekvienas kampelis taip
brangus ir žinomas. Sudiev, gal mano akis
niekuomet jūsų nebematys, mano koja gal
niekuomet ten nebevaikščios...
Brolių ir seserų mylinčios širdys, sudiev –
gal tik danguje bepasimatysime. O Tėve
liams? Ačiū už išauginimą, ačiū už taip
didelę meilę. Ant jų rankų išmokau tikėti,
mokiaus mylėti Dievą ir Mariją…
Ką aš rasiu plačiame pasaulyj? Gal
blaškysiuos kažin kur, lyg debesėlis gainio
jamas vėjo, kol mano gyvybė visai užges
šaltame kape… Bet mane kviečia Dievas,
todėl – pirmyn!
Papusryčiavus Jonas pakinkė arklius,
Kazys nuveš į Telšius. Atėjo atsisveikinimo
valanda. Prašau Tėvelių palaiminimo. Atsi
klaupė Seneliai, laimino mane klūpantį, lie
dami graudžias ašaras ir bučiuodami mane
paskutinį kartą šiame gyvenime. Atsisveiki
nau su broliais ir kitais namiškiais, kiekvie
ną bučiuodamas ir prašydamas, kad kits ki
tą mylėtų. Visi namai didžiausiam gedule.
Arkliai laukia. Persižegnojęs išeinu iš na
mų. Dar kartą nubučiavęs Tėvams rankas,

sėdu į vežimą. Pro ašaras sakau Kaziui:
– Važiuok.
– Negalima.
– Kas yra?
Pakeliu akis: Tėvas stovi priešais ir lai
ko arklius už apynasrių.
– Tėveli, leisk važiuoti.
– Ne, vaikeli, neleisiu. Jei nori, važiuok
per mane.
Dieve, kas dedasi? Šimtus kartų paskui
dar sapnuodavau, kaip Tėvas stovi laikyda
mas arklius. Motina nebeverkia: ji nuo liū
desio suakmenėjusi kaip koks stulpas. O
tėvas, aštuonių dešimčių metų senelis, iškė
lęs ranką laiko arklius, vėjas draiko jo žilus
plaukus. Tai ne tragedijos atpasakojimas,
tai pati baisiausia tikrenybė.
Išlipau iš vežimo ir nuėjau pas Tėvą. Bu
čiuodamas jo rankas, prašau leisti važiuoti.
Tėvelis paleido arklius, bet už tai mane nu
sitvėrė. Jo širdis plyšte plyšo. Bučiuoju jam
rankas ir guodžiu primindamas Dievo valią
ir Kristaus kryžių. Laiko jis mane, bet lei
džia įlipti į vežimą. Dar kartą pabučiavau
abi rankas, Kazys sukirto arklius ir nulėkėv
šalin zovada.
Neturėjau jėgų atsigręžti. Pavažiavus
kiek, Kazys pažvelgė atgal:
– Tėvas su Motina bėga paskui!
– O Dieve! Važiuok greičiau, važiuok!
Nuvažiavus apie porą kilometrų, prieš
įsukant į mišką, paskutinį kartą pažvelgiau
atgal į tėviškę ir mylimus Tėvelius. Nedaug
ką bemačiau. Akys ir man užtemo. Tuo tar
pu namuose, kaip paskui sužinojau, dėjosi
šiurpulingos scenos. Broliai vos pajėgė nusi
vesti Tėvus namo, kur juos mėgino paguosti.
Tik malda ir Kryžius juos ramino… Sudiev,
Tėveliai, danguje bepasimatysime…

Sudiev, Lietuva…
Palikęs vienas, laisviau atsikvėpiau. Ne
bematysiu to skausmo, kurį matyti yra bai
su. O Dievo apvaizda juk man padės.
Nusisamdžiau arklius (diližansą) į Papi
lę. Išvažiuosime vakare, kad rytoj rytą apie
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4 valandą spėtume į traukinį. Pasirodė man
labai šalta. Todėl nusipirkau šiltą rusišką
gobtuvą – labai patogus dalykas žiemą.
Šį kartą važiavome rogėmis. Prasidėjo pū
ga. Rogės slinko į visas puses svyruodamos,
lyg laivas ant vandens. Nepaisant šalčio ir
kankinančio vėjo, pradėjau snausti, mat dvi
naktys beveik nemiegotos. Tryškiuose pas
žydą pašildžiau savo sustirusius sąnarius.
Kur dabar važiuosiu? Ogi į Čenstacho
vą, pas Dievo Motiną. Ten pasimelsiu, pa
prašysiu jos palaiminimo ir pagalbos. Ka
dangi nuo Čenstachovos nebetoli Prūsijos
ir Austrijos siena, tai gal sužinosiu, kaip per
sieną pereiti be užsienio paso. Tad Papilėje
nusipirkau bilietą į Čenstachovą.
Kuriuo keliu traukinys ėjo, man mažai
terūpėjo. Basčiausi po visokias stotis, keis
damas traukinius. Žiūriu pro langą, mąstau
apie Lietuvą: ar begrįšiu? Ar beišgirsiu lie
tuvių kalbą bent kada savo gyvenime?.. Ar
besusitiksiu su lietuviais – paprastais, nuo
širdžiais, vargo žmonėmis, iš kurių aš esu
kilęs. O čia jau matosi kitokio tipo žmonės,
nežinomos stotys… Sudiev, Lietuva, – sve
timas kraštas prasideda…
(Nors užsienyje tarp svetimų tautų man
teko išbūti apie 20 metų, tačiau Dievo ap
vaizda leido apsilankyti Lietuvoje jau po 17
metų. Per trylika metų lietuvių kalbą girdė
jau tik du kartus, ir tai visai trumpai. Paskui,
gyvendamas Anglijoje, arčiau susidūriau su
lietuviais, ir net primicijas atlaikiau Londo
ne lietuvių bažnyčioje. Apvaizda padarė,
kad, didžiajam karui pakeitus politines ap
linkybes, pagaliau visai galėjau sugrįžti Lie
tuvon 1923 metų gegužės 29 dieną.)
Vienoje stotyje turėjau ilgai laukti kito
traukinio – bent keletą valandų. Pasijutau
esąs vienas ir apleistas. Kokia padėtis! Pra
sidėjo baisi refleksija: ką padarei? ką prara
dai? ką laimėjai? Turėjau mylinčių draugų –
jų nebėra, jie seminarijoje rengiasi į kuni
gus. Ir seminarija apleista: ilgą kandidato
į kunigus rūbą išmainiau į švarką – kažin
ar iš tikro kunigystė man grįš?! Turėjau Tė
vus, brolius, seseris – jų dabar nebeturiu,
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jie paskendę skausme. Tėvo pastogė man
tolima, giminė mane smerkia. Mylėjau Lie
tuvą jauna karšta širdimi – dabar nebeturiu
tėvynės… Gal niekuomet jos nebematysiu,
gal nė lietuvių kalbos niekuomet nebeišgir
siu… O ką laimėjau? Esu vienas plačiame
pasaulyje tarp nepažįstamų žmonių, betur
tis, visa praradęs, be draugo, be pastogės.
Ateitis tokia tamsi: jokio tikrumo, kad kas
mane priims. Ir dar tiek keblumų: net sve
timų kalbų nemoku. Kaip pagaliau ir pačią
sieną pereiti? Kas toliau bus?..
Paskendęs liūdnose mintyse ilgai vaikš
čiojau aplink geležinkelio stotį. Staiga at
lėkė ir nutūpė prieš mane pulkas žvirblių.
Įsižiūrėjau į juos.
– Puikūs vyrai tie žvirbliai, – galvojau
sau. – Koki jie linksmi! Kaip linksmai čire
na! Jie ir maisto, ir apdaro turi, ir pastogę
sau randa! „Pažvelkite į dangaus sparnuo
čius, – prisiminė man Kristaus žodžiai, –
nei sėja, nei pjauna, nei krauna į kluonus, o
dangaus Tėvas juos aprūpina…“
Pajutau, kad man darosi malonu ir links
ma: juk ir aš esu toks žvirblis, ir dangaus
Tėvas rūpinsis manimi. Didžiausia kvailys
tė būtų nusiminti! Juk pakol Dievo neprara
dau, tiesą pasakius, dar niekas neprarasta!
Evangelijos žodžiai, vis nauji ir gražesni, at
simena man galvoje, guodžia mane, džiugi
na, linksmina: „Kas apleis tėvą, ar motiną,
ar brolius… šimteriopą gaus atlyginimą ir
amžinąjį gyvenimą.“ „Palaiminti neturtėliai
dvasioje…“ Kodėl abejojai, žmogau menko
tikėjimo?! Ieškokite pirma Dievo karalys
tės ir jos teisybės, o visa tai bus jums pridė
ta.“ „Ramybę duodu jums, ramybę palieku
jums...“ Jos pasaulis duoti negali, o Kristus
duoda ją saviesiems. Juk vertas yra Kristus
ne tokios aukos!..
Man net ašaros ištryško iš džiaugsmo.
Pajutęs naujų jėgų, bufete pavalgiau ir su
geru ūpu, sulaukęs traukinio, išvažiavau to
liau. Viskas palikta. Bet man liko Dievas,
kuriam mano likimas rūpi. O jo rūpesčio
man užtenka. Dievą turėdamas, būsiu turtin
gas, – nes kas Dievą turi, tas viską turi...

Istorija ir mes

T. John W. O’Maley, SJ

Jėzuitų istorija:
nauja karšta tema
Istorikai labai atsargūs ir žodžio „re
voliucija“ lengvabūdiškai nevartoja. Tačiau jis tikrai tinka apibūdinti tam, kas
įvyko tyrinėjant Jėzaus Draugijos istoriją – per tuziną metų padėtis taip pasikeitė,
kad sunku ir atpažinti. Tiems, kurie domisi ankstyvaisiais moderniais laikais,
jėzuitai staiga tapo išties karšta, netgi viena 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 mokslininkų, rašančių apie Jėzaus Draugijos istoriją,

Jėzuitų kolegija Romoje, davusi pradžią
Popiežiškajam Grigaliaus universitetui.
Nuotr. iš žurnalo Jesuiten, 2008

skaičius nepaprastai išaugo. Prancūzijoje,
Italijoje ir Šiaurės Amerikoje viena po
kitos spausdinamos išties geros knygos.
St. Luiso jėzuitų institutas, vadovauja
mas Johno Padbergo, publikuoja puikius svarbių tekstų vertimus. Prestižinės
universitetų leidyklos, pavyzdžiui, Princetono, Harvardo, Standfordo ir Toronto,
taip pat imasi anksčiau negirdėto sumanymo 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 jėzuitus rašė beveik vien jėzuitai – be
akivaizdžių privalumų būta ir nemaža
trūkumų, kuriuos sąlygojo „savi“ mokslininkai. 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 stengiasi būti nešališki ir netgi supratingi,
pasirengę leisti jėzuitams ramiai atsipūsti.
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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 nustatyti 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 Draugijos 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-

24

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, moksliniai 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 asmenybes, kurioms jų vienuolinis įsipareigojimas 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 dokumentuose 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 tikrųjų 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 užmegzdavo 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 kūryba 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 vienaip 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 bibliotekoms, jėzuitų mokyklose jau veikė puikios 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 aspektas 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.
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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 renginius 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 dvasinio 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“,
De Officiis, I.20.66) ištraukos parafrazė.
Kitas toks fenomenas kokios nors vienuolijos steigiamuosiuose dokumentuose 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

Tikëjimo gyvenimas

T. Karl Heinz Neufeld, SJ

Tikėjimas kaip drąsa
Krikščioniškas tikėjimas gali reikštis
įvairiai. Nors tikėjimas neregimas – tai
yra vidinis apsisprendimas, įsitikinimas, –
tačiau galima išvysti tai, ką jis žmoguje
pažadina ir kokius padarinius sukelia.
Tokiu būdu tikėjimas pasireiškia išorėje
ir tuomet jis gali reikštis kaip drąsa. Tam
tikromis aplinkybėmis tikėjimas netgi pri
valo pasireikšti kaip drąsa, antraip iškiltų
pavojus jo įtikinamumui. Tam tikromis,
ypatingomis aplinkybėmis, jei norima,
kad tikėjimas ir toliau būtų rimtai vertina
mas, jis netgi reikalauja parodyti drąsą.
Drąsa yra dorybė, pasireiškianti kilus
pavojui ir padedanti deramai jį įveikti.
Drąsa leidžia palikti nuošalyje įprastus,
teisėtus rūpesčius ir veikti netgi tada, kai
suvokiama, jog ta veikla galbūt atneš di
delių sunkumų. Tikėjimas kaip drąsa re
miasi pasitikėjimu. Pasitikėjimas leidžia
krikščioniui pasielgti taip, kad jo elgesys
sukeltų nuostabą. Jis pranoksta pats save
ir nuveikia daugiau, nei iš jo galima lauk
ti. Jis daro tai, kas teisinga, net ir tada, kai
tai pavojinga.
Evangelija pateikia daugybę pavyz
džių, kai Jėzaus elgesys jo laiko žmonėms
kėlė nuostabą. Ieškodamas Tėvo valios,
jis menkai tegalėjo pasikliauti žmonių atvi
rumu, jų supratingumu ar pagalba. Todėl,
kas seka Jėzumi, t. y. „krikščioniškai tiki“,
tas lengvai pakliūva į tokias situacijas, ku
rios iš jo pareikalauja drąsos. Pareikalauja
ne šiaip narsumo, o kaip tik drąsos, kurią
jam teikia tikėjimas. Kai gyvenama tokiu

tikėjimu, jis ne tik kviečia drąsiai elgtis,
bet ir suteikia tam reikalingų jėgų. Tačiau
laikas ir įvykiai jas išmėgina.
Kas nori sekti Jėzumi, privalo tai dary
ti priimdamas visas savo meto abejones,
naštas ir nesusipratimus, kuriuos neleng
va paaiškinti. Jis taip pat turi suvokti, kad
kartais apsispręsti tiesiog neišvengiama.
Reikalingi ne akivaizdūs žygdarbiai, o at
kaklios pastangos, padedančios atsiliepti
į šiandienos žmonių poreikius bei lūkes
čius, kuriuos jie gali puoselėti remdamie
si Evangelija. Žinoma, pirmutinė užduotis
kyla iš noro sekti Jėzumi. Tai įmanoma tik
tada, kai prisimenamas jo atėjimo laikas ir
tikslas – konkrečiai padėti žmonėms. Ka
dangi įvykių tėkmė šiandien kelia naujų
klausimų ir sunkumų, žmogui tenka vis iš
naujo išsiaiškinti, įžvelgti, kokios užduo
tys jam keliamos šiuo konkrečiu laiku.
Tam jį kviečia Viešpats, pats privalėjęs at
sakyti šį klausimą ir nusidėjėlius sutikęs
kitaip nei fariziejus, moteris ir vaikus – ki
taip nei galinguosius ir įtakinguosius. Su
kokiais žmonėmis aš susitinku? Ko jiems
reikia kaip tik dabar?
Klausimai apie Jėzų ir apie mūsų
laikus tikintįjį veda prie klausimo apie
žmogų, dėl kurio išganymo Jėzus tapo
žmogumi. Tačiau koks yra šiandienos
žmogus? Kokio jo norėtų Dievas? Ir kas
šiam žmogui kelia tokią grėsmę, kad tik
turint drąsos įmanoma atskleisti tikrąją
jo paties ir pasaulio esmę? Atsakymus į
šiuos klausimus savo laiku kiekvienas tu
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ri rasti pats; remdamasis savo patirtimi
kiekvienas privalo suvokti, kokia grėsmė
šiuo metu kyla žmoniškumui. Ugdyti ir
puoselėti drąsą visada tenka pačiam – nie
kas tau jos negali įsiūlyti, lygiai kaip ir tu
kitiems negali jos perduoti vien gražiais
žodžiais. Tai yra vidinis vyksmas, kurį iš
gyvename, jei iš tiesų krikščioniškai tiki
me. Baimės kupinas tikėjimas nėra tikras,
tik drąsaus tikėjimo laukiama kaip savai
me suprantamo. Vis dėlto tai verta aiškiai
įvardyti, nes šis dalykas nėra visuotinai
suvokiamas.
Garsus teologas Karlas Rahneris, SJ,
jau 1976 m. pateikė trumpą meditaciją
„Tikėjimas kaip drąsa“, kurioje sako, kad
žodis „drąsa“ paaiškina egzistenciją, nes
kviečia prisiminti drąsoje glūdinčią viltį.
Į tai savo naujoje enciklikoje atkreipė dė
mesį ir popiežius Benediktas XVI. Drąsa,
skatinama pirmapradės jėgos ir kylanti iš
savo pirminių šaknų, gali būti radikali. To
kia drąsa gali tapti visaapimančia – tai jau
ne tik drąsa vienaip ar kitaip pasielgti, bet
žmogaus pašaukimo pagrindas, jo pama
tinis požiūris į gyvenimą ir į pasaulį. Su
abejonėmis ji susiduria kaip tik tuomet,
kai tenka spręsti apie dalykus, kurie sieja
si su viso gyvenimo sėkme ir laime. Tokiu
atveju drąsa turi padėti tinkamai nuspręs
ti. Tai ir ugdo drąsą krikščioniškai tikėti.
Anot K. Rahnerio, tai nėra itin sunku –
žmogus „pasirenka Jėzų, nukryžiuotąjį ir
prisikėlusįjį, taigi tą, kuris yra išgelbėtas,
kuris bejėgiškai atsidavė mirčiai ir kaip iš
gelbėtasis yra sutinkamas jo mokinių bei
visos krikščionijos tikėjime“.
Jėzuje išsipildė, pavyko tai, kas ir
mums yra Dievo pažadėta, ko krikščionis
viliasi, savo paties būtį su viltimi priimda
mas netgi tada, kai ji turi atsiduoti neper
prantamam Dievui, o kartu ir neperpranta
mai savo paties mirčiai.
Iš vokiečių k. išvertė
t. Vidmantas Šimkūnas, 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.

T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.

Tikëjimo gyvenimas

Paðaukimas

T. Rytis Gurkšnys, SJ

Pašaukimus
reikia ugdyti
Perskaičius tokį pavadinimą, iškart per
šasi mintis, kad pirmiausia bus kalbama apie
pašaukimus į savo bendruomenę, parapiją
ar vienuoliją, pavyzdžiui, Jėzaus Draugiją.
Tačiau pašaukimų ugdymas – tai visų pirma
pagalba ieškančiam žmogui pasirinkti, atpa
žinti, kur jį kviečia Dievas. Nuo šio pasirin
kimo dažnai priklauso, ar esame laimingi.
Sutinkame nemažai kunigų, vienuolių, taip
pat ir sutuoktinių, kurie nesijaučia laimin
gi, pasirinkę šį kelią, nes neatpažino Dievo
kvietimo. Atradę tikrąjį kelią, jie būtų kur
kas geriau panaudoję savo sugebėjimus ir
dar labiau pasitarnavę Dievui ir žmonėms.
Kiekvienas pašaukimas – tai kelionė,
besitęsiantis, dinamiškas procesas, kuris
neprasideda ir nesibaigia vienuoliniais įža
dais, kunigystės šventimais ar Santuokos
sakramentu. Pasirinkus bet kurį iš gyveni
mo kelių, vėliau taip pat reikalinga dvasinė
pagalba, padrąsinimas, o neretai ir asmeni
nis pavyzdys, padedantis žmogui eiti toliau,
nes mūsų atsidavimą ir pasiryžimą nuolat
provokuoja įvairūs iššūkiai. Niekas nežino,
kodėl Dievas pasirenka ir pašaukia žmones
eiti tam tikru keliu, vedančiu į visų mūsų
bendrą tikslą. Likdamas ištikimas savo pa
sirinkimui, Jis kasdien kviečia pašauktąjį
atsiduoti vis iš naujo, laukia jo nuolankiai
atsiliepiant, drąsina ir duoda jėgų, užside
gimo atlikti jam skirtą misiją. Pašaukimas
nėra žmogaus asmeninis pasirinkimas, sva
jonė ar planas, o pirmiausia Dievo dovanota
misija, jo pasėta sėkla žmogaus širdyje dar
prieš jam ateinant į šį pasaulį. Kitiems pade
dant galime šią dovaną atrasti, puoselėti, ja

džiaugtis ir dalytis su kitais.
Kaip ir kitų šalių jėzuitai, Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincija taip pat rūpina
si pašaukimais į Jėzaus Draugiją. Visame
pasaulyje jėzuitai pabrėžia asmeninės ir
bendruomeninės maldos už pašaukimus
svarbą. Jau daugelį metų ryto maldai susi
renkančios mūsų bendruomenės Vilniuje,
Kaune ir Šiauliuose dėkoja už savuosius ir
meldžia naujų pašaukimų į Draugiją.
Mūsų provincijolas yra paskyręs keletą
žmonių, kurie globoja besidominčius vie
nuoliniu gyvenimu, kunigyste ar ieškančius
kito gyvenimo kelio. Tai – t. Algimantas
Gudaitis Šiauliuose, diak. Mindaugas Ma
linauskas Kaune, t. Vytautas Sadauskas Vil
niuje ir t. Artūras Sederevičius Čikagoje.
Kasmet vasario mėnesį provincijos
naujokyne Šiauliuose vyksta savaitgalio
programa „Kelias“, skirta merginoms ir vai
kinams, ieškantiems savojo kelio. Paprastai
maldai, meditacijai ir pokalbiams apie vie
nuolinį, kunigo, šeimos ir kitokį pašaukimą
susirenka apie dešimt jaunuolių.
Savo vadovaujamų rekolekcijų, parapi
jų atlaidų, akademinių seminarų dalyviams,
paskaitų klausytojams, giminėms, bendra
darbiams ir bičiuliams jėzuitai dalija lanks
tinukus, informuojančius apie provincijos
veiklą, tikėdamiesi, kad jie pasieks tuos
jaunus vyrus, kurie domisi Jėzaus Draugija.
Sekmadieniais ir per šventes Šiaulių, Kau
no ir Vilniaus jėzuitų bažnyčiose dalijome
žymeklius knygoms su maldomis už pašau
kimus į Jėzaus Draugiją, primindami, kad
jei ateityje norime turėti gerų jėzuitų, ugdy
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dami pašaukimus visi esame bendradarbiai,
ir tikinčiųjų malda čia labai svarbi.
Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijų
kapelionai rengia įvairias programas, pri
menančias, kad kiekvienam žmogui Die
vas yra numatęs gyvenimo užduotį, kurią
svarbu atpažinti ir įgyvendinti. Jie globoja
mokinius, atliekančius projektinius darbus,
susijusius su jėzuitų istorija, dvasingumu ir
veikla. Be to, mažomis grupelėmis vyres
niųjų klasių mokiniai ir mokinės kviečiami
apsilankyti jėzuitų namuose, pasikalbėti.
Antraisiais naujokyno metais praktiką at
liekantys jėzuitų naujokai po 2 mėnesius
praleidžia mūsų gimnazijose. Atskirose kla
sėse jie turi galimybę papasakoti apie savo
pašaukimą, atsakyti į mokinių klausimus
apie gyvenimo kelio ieškojimą.
Be to, galbūt pastebėjote kai kuriuos jė
zuitus ir jų bičiulius vilkint marškinėliais su
jėzuitų emblema? Tai dar viena šiuolaikinė
priemonė, primenanti apie dvasinio gyve
nimo kelią. Skirtingai nuo kitų vienuolijų,
jėzuitai nedėvi ypatingo vienuolinio abito.
Daugelis iš mūsų nešioja tik įprastus kuni
go marškinius – taip irgi liudijame savo at
liekamą tarnystę.
Tikėdami ir melsdami daugiau pašauki
mų į Jėzaus Draugiją, ne tik jėzuitai, bet ir
jų bičiuliai, bendradarbiai ir bendruomenių
nariai turėtų stengtis, kad kuo daugiau žmo
nių sužinotų, jog Jėzaus Draugija yra vienas
iš galimų gyvenimo kelių. Daugelis jaunų
žmonių niekada nėra girdėję apie mus. Jei
žinome, kad kas nors domisi Draugija, mels
kimės už tą žmogų, prašydami pagalbos jam
apsisprendžiant. Jei pažįstame tikintį jauną
vyrą, kuris domisi maldos gyvenimu, teolo
gija, socialine veikla, drąsiai paklauskime,
ar jis kada nors mąstė apie kunigystę ar kitą
kelią tarnauti Dievui ir žmonėms. Perduoki
me jam jėzuitų lankstinuką. Nesistenkime
jo įtikinti, bet papasakokime apie jėzuitus,
jų istoriją, dvasingumą ir šiandienos veik
lą. Gerbdami jo laisvą apsisprendimą, man
dagiai pasiūlykime susitikti su jėzuitais
arba apsilankyti mūsų interneto svetainėje

30

Net keliaudami primename kitiems, kas esame.
T. V. Sadausko nuotraukoje – kunigai jėzuitai
G. Vitkus (kairėje) ir A. Sederevičius

www.jesuit.lt. Čia galima rasti pasakojimų
apie pašaukimus į Jėzaus Draugiją bei mal
dų už naujus pašaukimus.
Deja, vienuolijos narių skaičius tiesio
giai nepriklauso nuo pašaukimų ugdymo
„kokybės“. Kartais tiesiog reikia turėti kan
trybės, nuolankumo ir neprarandant vilties
atkakliai darbuotis. Vargu ar mes įskiepysi
me vienuolinį pašaukimą savo gimnazijų
auklėtiniams ar jaunimo grupelių nariams,
jei tai nebus jiems duota Dievo. Dėl to ne
tik mes, kunigai jėzuitai, bet ir visi krikščio
nys turėtų dirbti ir gyventi taip, kad tie jau
ni žmonės, kurie nešiojasi širdyje paslėptą
pašaukimą, bendraudami su mumis, galėtų
atsiliepti į Dievo kvietimą ir atpažintų savo
pašaukimą – šia prasme visi esame pašauki
mų ugdytojai arba žlugdytojai.
Šiandien žmonės iš naujo atranda dvasi
nio gyvenimo ir maldos prasmę. Jaunimas
vis labiau vertina tikėjimo patirtį, įgytą
įvairiose bendruomenėse. Šv. Ignaco pilig
riminės kelionės, jo asmeninis dvasinis ieš
kojimas ir pašaukimo apmąstymas bei kiti
drąsūs gyvenimo žingsniai šiuolaikiniam
jaunimui ypač patrauklūs.
Subūręs pirmuosius devynis bendražy
gius, šv. Ignacas tapo ir pirmuoju pašauki
mų į Jėzaus Draugiją ugdytoju. Šiandien
daugelis naudojasi jo įžvalgomis, mokymu
ir maldos būdais, iš naujo atrasdami gyveni
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mo prasmę, ramybę ir džiaugsmą per Dvasi
nes pratybas (rekolekcijas). Sekdami jo pa
vyzdžiu, atviriau bendraukime su tais, kurie
domisi jėzuito pašaukimu.
Kaip jauni žmonės atranda kelią pas jė
zuitus šiandien? Apklausos ir pačių jėzuitų
pasakojimai rodo, kad pašaukimas gali būti
atpažintas ir neįprastu būdu, keistomis aplin
kybėmis, netikėtomis akimirkomis. Dalis
besidominčiųjų jėzuitus suranda per provin
cijų interneto svetaines. Prieš keletą mėne
sių gavau laišką iš Anglijoje gyvenančio
lietuvio, mąstančio apie savo pašaukimą.
Vaikinas nusprendė susisiekti perskaitęs
mano pašaukimo istoriją Lietuvos ir Latvi
jos jėzuitų interneto svetainėje. Kitas vie
nuoliniu gyvenimu besidomintis studentas
naršė augustijonų, dominikonų, cisternų, jė
zuitų ir kitų vienuolijų interneto svetainėse.
Pasak jo, labiausiai patraukė jėzuitai, kurie
mažiausiai kvietė pas save, bet labiausiai pa
rėmė jį dvasiniame kelyje.
Tobulėjant ir plintant naujoms techno
logijoms atsiranda naujų galimybių ugdyti
pašaukimus. Pažįstamas jėzuitas net parašė
žurnalistikos ir naujų technologijų magist
ro darbą „Internetinio tinklo panaudojimas
naujų žvejų gaudymui: dvasinės bendruo
menės kūrimas jėzuitų pašaukimų tinklapyje“. Jis tyrinėjo elektronines žinutes, kaip
bendrauja jauni žmonės, internetinėje pašau
kimų svetainėje www.thinkjesuit.org, disku
tuodami pašaukimo, apsisprendimo ir kitais
tikėjimo klausimais. Jo darbo išvadoje sako

ma, kad elektroninis bendravimas yra nau
ja jėzuitų sielovados priemonė, padedanti
kurti šiuolaikinę bendruomenę, kuri ypač
efektyviai dalijasi savo idėjomis, patirtimi
ir ieškojimais.
Tuos, kurie vis dar vengia naujų techno
logijų, norėčiau nuraminti, kad internetas
šiuo atveju kol kas atlieka daugiau informa
cinę paskirtį. Naujos technologijos neatstos
asmeninio krikščioniško gyvenimo pavyz
džio, tiesioginio susitikimo, nuoširdaus
bendravimo ir pagalbos. Pastebėta, kad
labiausiai jaunus vyrus įkvepia jėzuitų, jų
bendradarbių ir bičiulių atsidavimas savo
veiklai, tarnystė kitiems, džiugi elgsena.
Deja, visose provincijose maža naujokų –
buvusių jėzuitų gimnazijų moksleivių. Pa
stebėta, kad įvairiuose miestuose, mokyk
lose ir universitetuose jėzuitų vedamos
rekolekcijos, asmeninis dvasinis palydėji
mas labiau paskatina jaunuolius pasirinkti
jėzuito kelią. Kiti susidomi jėzuitais, per
skaitę „anti-jėzuitišką“ knygą, pabendravę
su buvusiais jėzuitų gimnazijų mokiniais
ar kitais keistais būdais veikiant Dievo ma
lonei. Vienas jėzuitas pasakojo, kad pirmą
kartą apie jėzuitus sužinojo studijuodamas
universitete ir draugaudamas su studente,
baigusia jėzuitų gimnaziją ir jam apie tai pa
pasakojusia.
Taigi, ne tik jėzuitai, bet jų bendradar
biai, bičiuliai, gimnazijų alumnai, jų tėvai,
Krikščioniško gyvenimo bendruomenių
nariai, jėzuitų bažnyčių lankytojai, rekolek
cijų dalyviai, seminarų ir paskaitų klausy
tojai bei daugelis kitų yra tie žmonės, per
kuriuos Dievas nori jaunus vyrus pakviesti
savo gyvenimą įprasminti Jėzaus Draugi
joje. Pašaukimų atpažinimas ir ugdymas –
svarbi visų jėzuitų ir jų bendradarbių veik
la. Nuo to priklauso mūsų bendruomenių ir
sielovados dvasinė „sveikata“. Daug ener
gijos investuojame ieškodami geradarių ir
lėšų įvairiems projektams. Ar pakankamai
laiko ir energijos skiriame ieškodami tų, ku
rie nešiojasi savyje Dievo jam duotą užduo
tį – darbuotis Jėzaus Draugijoje?
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T. Algirdas Paliokas, SJ

Lietuva – Amerika
Žmogui visada įdomu pamatyti kitus
kraštus, bet ir Lietuvą kartais galima iš
vysti tarsi „kitomis akimis“. Apie tai – ir
šis straipsnis...

Išoriniai ir vidiniai pokyčiai

Lietuvojenegyvenauketuriolikametų,iš
skyrus trumpas atostogas. Sugrįžus 2006 m.
ne vienas klausė: „Ar Lietuva pasikeitė?“
Taip, pasikeitė. Visose srityse. Aišku, nega
liu pateikti mokslinės analizės, tad apsiribo
siu keliais pastebėjimais.
1992 m. Lietuvos jėzuitų provincija
mane išsiuntė darbuotis JAV lietuvių sie
lovadoje. Palikau Lietuvą, pereinančią iš
žlungančio socializmo į tiek dešimtmečių
niekintą kapitalizmą. Tuo metu dar nedygo
nauji statiniai ir europietiškų parduotuvių
nebuvo nė kvapo, nors pasiūla, tiesa, jau
keitėsi – spalvingomis pakuotėmis masino
prekės iš užsienio. Nemaža dalis lietuvių
ėmėsi verslo, kiti džiaugėsi vykstančiais
pokyčiais ir ieškojo savo vietos naujai be
siformuojančioje visuomenėje. Pragyveni
mo lygis dar nebuvo smarkiai pakilęs, o
miestų vaizdas – itin pasikeitęs. Neskaitant
daugybės kioskelių bei parduotuvėlių, tebe
simatė ta pati sovietmečio Lietuva.
Po 14 metų pokyčiai gana ryškūs. So
vietmečio įbaimintas, sulenktas žmogus
jau atsitiesęs. Viską pakeitusi tikroji demo
kratija ugdo nepriklausomos pasaulėžiūros
žmogų. Aišku, lengviau pakeisti materialų
jį, išorinį nei vidinį žmogaus pasaulį. Tai
vyksta per lėtai. Vietoj pozityvių pastangų
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ieškant savo vietos naujoje santvarkoje, pi
lasi nepasitenkinimo bei kritikos srautai.
Naujoves priimti, pasikeisti, prisitaikyti
nelengva, bet būtina, nors pradėti kartais
tenka tarsi nuo nulio. Tikras ir gyvas tikė
jimas padeda tinkamai įvertinti užgulusius
sunkumus ir iš jų pasimokyti, priimti gyve
nimą tokį, koks jis yra, ir stengtis keisti į
gerąją pusę.
Pakito žmonių požiūris į vertybes. At
ėjus laisvei, Lietuvoje būdavo nesunku
sukviesti į paskaitas ar kitokius renginius –
Bažnyčios žodis buvo gerbiamas. Ameri
koje iš karto pamačiau, kad čia žmones su
burti nelengva. Privalai veikti pagal rekla
mos taisykles – juos suintriguoti, atlaikyti
pasaulietinių renginių konkurenciją. Le
monto misijos bažnyčia leidžia kassavaitinį žiniaraštį. Jeigu jame kas nors skelbia
ma, bet dar kelissyk nepaaiškinama, nepri
menama, nepakviečiama žodžiu, rezultatų
nesitikėk. Šiuo požiūriu per 14 metų Lietu
va jau baigia pasivyti Vakarus.

Skirtumai

JAV turėjau pakeisti t. Leon ą Zarembą,
SJ, pakviestą dėstyti Kauno kunigų semi
narijoje. Baigęs anglų kalbos kursus pradė
jau darbuotis lietuvių sielovadoje. Čikagos
priemiestyje, Lemonte, lietuvių bendruo
menė yra įsigijusi didžiulį buvusios kunigų
vincentiečių seminarijos pastatą su bažny
čia. Ten įsikūrusi Pal. Jurgio Matulaičio lie
tuvių misija (dabar joje darbuojasi t. A. Pa
lioką pakeitęs t. A. Saulaitis – red. past.).
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Misija nuo parapijos skiriasi tuo, kad netu
ri apibrėžtos teritorijos. Jai gali priklausyti
kiekvienas lietuvis. Atvykusieji paprastai
apsigyvena ir dirba Čikagos priemiesčiuo
se, tad Lemonto misijoje lankytis jiems pa
togu. Lietuvai atgavus nepriklausomybę,
žmonių misijoje nuolat daugėja ir per 14
metų jos lankytojų skaičius padvigubėjo.
Bažnyčioje į akis pirmiausia krinta
Amerikos vyrų drąsa. Jie nebijo parodyti
savo tikėjimo, kartu su žmona sėdėdami pir
muose suoluose. Vyrai nebijo būti išvadinti
davatkomis, nes šeimyniniai ryšiai įvairiaspalvėje Amerikos tautų pynėje – aukščiau
bet kokios pajuokos.
Vyrai bažnyčioje drąsūs ir dėl kitos
priežasties. Ir mokykloje, ir katalikiškuose
universitetuose tikybos dėstymas – pakan
kamai aukšto lygio. Jauni žmonės gauna
stiprius tikėjimo pagrindus. O kokiomis ži
niomis pagrįstas sovietinio vyro tikėjimas?
Keletu katechezės pamokėlių, gautų vaikystėje, rengiantis sakramentams. Vėliau –
itin retai lankoma bažnyčia taip pat nega
lėjo suteikti suaugusiojo protui būtinų tikė
jimo žinių. Be to, Lietuvoje ilgus dešimt
mečius buvo diegiama, kad tikram vyrui
nedera būti pamaldžiam. Dėl to kas sekma
dienį eiti į šv. Mišias jam nepriklauso...
Amerikoje tos pačios bažnyčios lanky
tojai yra tarsi viena šeima. Ten įprasta kar
tu iš anksto atšvęsti Kūčias, Velykas – per
Atvelykį, kartu paminėti Motinos, Tėvo
dienas, tautos šventes. Vaišės paprastai dar

turi ir antraeilį – finansinio palaikymo –
tikslą. Žmonės tai žino ir kasmet mielai
atvyksta į misijos lankytojų susitikimus,
Lietuvių bendruomenės, Pasaulio lietuvių
centro palaikymo, Lietuvių fondo, Litua
nistinės mokyklos, labdaros organizacijų,
spaudos leidinių ir kitų organizacijų bei
klubų renginius. Pirkdamas bilietą jau ži
nai, kam atiteks nuo renginio likę pinigai.
Suneštinius pietus rengiančios moterys kar
tais juokauja: „Namuose pačios verdame,
kepame, atnešame į renginį ir ten lygiai
su visais perkame bilietus. Tačiau jei visi
nusipelniusieji bus įleidžiami nemokamai,
neliks finansinės paramos mus subūrusiai
idėjai.“
Kiekvieną sekmadienį atėjus į šv. Mi
šias vyksta du susitikimai – pabendravi
mai: su Dievu ir tarpusavyje. Daugelis lie
tuvių giminių JAV neturi arba jie toli, todėl
bendraudami, pasitarnaudami vienas kitam
tarsi susigiminiuoja. Amerikoje visos baž
nyčios, tarp jų ir senosios, turi parapijos
sales. Naujosios bažnyčios statomos kartu
su įvairaus dydžio patalpų kompleksais,
dažniausiai įrengiamais bažnyčios rūsyje.
Čia vyksta paskaitos, koncertai, rengiamos
parodos, čia susitinkama ir pabendrauti.
Lietuvių misijoje po 9 ir 11 val. šv. Mi
šių bendravimas būna vienoks, po 18 val.
Mišių – kitoks. Vakaro Mišias sekmadie
niais pamėgo atvykusieji. Prie arbatos daž
nai aptariamas girdėtas Dievo Žodis, vyks
ta diskusijos, ne kartą į kam nors kilusį

Lemonto misijos bažnyčia
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klausimą tekdavo atsakyti trumpa paskaitė
le. Tokie sekmadieniniai pasisėdėjimai kai
kuriuos atvykusiuosius paskatino įsitraukti
į aktyvesnę tarnystę misijoje.
Žmonių supratingumas ir aktyvumas
Amerikoje išties didelis. Matyt, kartai iš
kartos persiduoda naujakurių dvasia. Jie
pradėjo nuo nieko. Lietuviai – taip pat. Ką
pasistatydavo, ką suorganizuodavo, tai ir
turėjo. Ir šiais laikais tautinės mažumos
itin aktyvios, kol laikui bėgant jų nepasiglemžia didysis tautų konglomeratas.
Europiečiams pradėjus kurtis Ameri
kos žemyne, meilė savo tautai ir kalbai per
Bažnyčią įgavo konkrečias formas. Atskirų
tautų bendruomenės statėsi savo bažnyčias
ir jas išlaikydavo. Lemonto miestelyje baž
nyčias pasistatė airiai, vokiečiai ir lenkai.
O kas nupirko didžiulį pastatą su bažnyčia,
tapusį Pasaulio lietuvių centru? Žinoma,
patys lietuviai. Kas jį išlaiko? Nė aiškinti
nereikia. Tautiečiai žino: lietuvių bažny
čia gyvuos, kol pajėgs ją išlaikyti. Todėl
niekas nesipiktina, kai metiniame ataskai
tiniame susirinkime, pateikus pajamų bei
išlaidų apyskaitą, primenama, kad sekma
dienio auka nuo šeimos turėtų būti bent 10
JAV dolerių. Vyresnieji buvo liudininkai,
kaip dėl žmonių migracijos išnyko lietu
viškos Čikagos salos. Iš trylikos lietuviškų
parapijų liko tik trys ir nė viena nebeturi
lietuvio klebono, nes jau yra mišrios. Lietu
voje dalis tikinčiųjų niekada nesusimąsto,
kaip išsilaiko jo lankoma bažnyčia. Tik kai
kurie supranta, kad bažnyčią išlaiko pačių
tikinčiųjų aukos.

Amerikietiška parapijos
samprata

Indėnų kolonizavimo laiku kartu su eu
ropiečiais į žemyną atėjo ir krikščionių ti
kėjimas. Parapija anuomet buvo tarsi maža
valstybėlė kitų tautų ir religijų apsuptyje.
Stengdamasi atsiliepti į naujakurių ben
druomenines reikmes, ji puoselėjo savo
europietiškas šaknis. Čia reikėtų priminti,
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kad JAV vos vienoje kitoje valstijoje katali
kų yra daugiau nei pusė, kitur vyrauja kitų
konfesijų krikščionys. Tad naujai atvykusie
ji apsistodavo pas savo tautiečius, prie savo
tikėjimo bažnyčių. Čia iš bendruomenės jie
gaudavo „pirmąją pagalbą“ būtiniausioms
reikmėms, kurių svarbiausia buvo, yra ir
bus darbas. Jei turi darbą, turi viską.
Šiuolaikinės parapijos rūpesčiai ki
tokie. Daugelį žmonių poreikių dabar pa
tenkina gerai organizuotas valstybės apa
ratas. Pirmoji parapijos užduotis – Dievo
garbinimas ir sakramentų teikimas. Ji taip
pat rūpinasi tikėjimo ugdymu ir gilinimu
bei įvairiapuse pagalba, paremta artimo
meile, kurią suteikia įvairūs komitetai, gru
pės, klubai. Vidutiniško dydžio parapijoje
jų būna apie dvidešimt, o didesnėse – dar
daugiau.
Už pirmąją užduotį atsakingas kle
bonas, jam padeda kiti kunigai bei vedę
diakonai, jei jų yra. Kitus darbus atlieka
pasauliečiai: liturgijos koordinatorius su
skaitovų bei ministrantų komanda, muzi
kos direktorius su chorais ar atskirais gie
dotojais. Jaunimo ir vaikų Mišios turi savo
koordinatorius.
Ūkinėje ir administracinėje srityje dar
buojasi parapijos taryba, rinkliavų, finan
sų, remonto bei pagerinimo komitetai, bu
halteris, sekretorės. Renginių komitetas,
organizuodamas kokį nors susitikimą, kar
tu siekia prisidėti prie parapijos išlaikymo.
Prireikus rengiami dideli banketai su loteri
ja. Puošimo komitetas rūpinasi bažnyčios
grožiu. Yra ir naujų narių priėmimo į para
piją komitetas.
Amerikos „įsisavinimo“ laikais kiek
viena parapija turėjo pradžios mokyklą,
šiuo metu jų likę nedaug. Valstybinėse
mokyklose tikyba nedėstoma, tai – parapi
jos rūpestis. Vaikai tikybos mokosi pagal
amžiaus grupes. Tikėjimą gilinti padeda
Šventojo Rašto būreliai, kurių dalyviai irgi
skirstomi pagal amžių. Parapijose veikia
rengimo sakramentams komitetai: atskiras
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komitetas rengia krikštui, Pirmajai komu
nijai, sutvirtinimui ir santuokai. Jei kurio
nors komiteto parapijoje nėra, kooperuoja
masi su kita. Kartais prie parapijų šliejasi
skautai, kurių veikla šiek tiek kitokia nei
Lietuvoje. Yra parapijų, turinčių net sporto
komandas.
Pagalbos teikimas Amerikoje organi
zuotas kaip niekur kitur. Mokyklose vaikai
dalyvauja pagalbos akcijose. Parapijoje
pirmaeilis dėmesys skiriamas labiausiai
kenčiantiesiems. Ligonių lankymo komi
tetas ne tik lanko sergančiuosius, bet rūpi
nasi ir jų dvasiniais reikalais. Išsiskyrusieji
taip pat turi savo grupę. Kitoje grupėje ne
tekties skausmo prislėgtieji mokosi, kaip
gyventi be artimo žmogaus. Didžiosios
parapijos turi grupes savižudybės tragedi
jos paliestiems šeimos nariams. Kita grupė
padeda šeimoms, kurioje kas nors paverg
tas vienos ar kitos priklausomybės. Sergan
tiems mirtinomis ligomis padeda to paties
likimo žmonių grupė. Kai kurios parapijos
netgi suburia grupes palaikyti šeimoms,
auginančioms vaikus su Dauno sindromu.
Taip atsiliepiama į kenčiančių, savo kryžių
nešančių žmonių reikmes. Be to, labdaros
būrelis renka maistą ir drabužius vargstan
čioms šeimoms, o jaunimas per atostogas
remontuoja vargšų namus. Pagal parapijų
draugystės sutartį materialiais ištekliais

dalijamasi su kitomis parapijomis arba
labdara nukreipiama pagal vyskupijos nu
rodymą. Be įprastinių sekmadienio rinklia
vų Amerikos vyskupijos yra įvedusios dar
dvylika papildomų rinkliavų per metus
specialioms vyskupijos ar visuotinės Baž
nyčios reikmėms.

Keli palyginimai

Grįžus iš Amerikos Lietuva atrodo la
bai kompaktiška. Amerikiečių namai erd
vūs, dideli. Važiuojamosios kelių ir greitke
lių juostos bei šalikelės žymiai platesnės.
Automobiliai taip pat didesni, o benzinas
pigesnis.
Gatvės gerai prižiūrimos ir reguliariai
plaunamos. Kadangi smėlio ar žemių ant
asfalto nėra, keisti apavą, įėjus į namus,
nebūtina. Nei privačiuose namuose, nei
įstaigose, nei bažnyčiose Amerika nepripa
žįsta slenksčių. Neįgalieji visur gal patekti
su savo vežimėliais. Durys darinėjasi pato
giai ir tyliai.
Dangoraižių bei daugiaaukščių namų
laikai jau praeityje. Žmonės įsikuria prie
miesčiuose, į darbą važiuoja automobiliais.
Piko valandomis net ir greitkeliai užsikem
ša, bet prie to įprantama.
Plikos žemės ar piktžolėmis apaugusių
plotų niekur nepamatysi. Visur užsėta žolė.
Kapinėse neleidžiama uždėti antkapio ar
suformuoti kapelio. Tik prie pat paminklo

Kelias Red Canyon nacionaliniame parke

Paminklo šventinimas Čikagos
šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
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galima pasodinti gėlių ar uždegti žvakių.
Tarp paminklų eilių – stropiai prižiūrimos
žolės juosta. Kai kur paminklų visai nėra –
tik akmens plokštės vejoje, netrukdančios
važinėti žoliapjovei. Mirusieji Amerikoje
ilsisi prabangiai: į kapo duobę pirmiausia
įleidžiama cementinė dėžė, vėliau į ją nulei
džiamas karstas, paskui kranu užkeliamas
cementinis dangtis. Užpylus duobę, žemė
išlyginama ir vėl uždedama velėna, nuimta
kasant duobę...
Šiuolaikiniai amerikiečiai nekreipia dė
mesio į madą ir rengiasi taip, kad jaustųsi
patogiai. Netgi sekmadieniais į bažnyčią
ateina džinsuoti, kasdieniais drabužiais.
Jaunimas, pamėgęs per didelio dydžio
apsmukusius, apspurusius ar praplėštus
drabužius, to laikosi iki šiol. Lietuvoje dau
guma jaunų žmonių rengiasi skoningai ir
elegantiškai. Nutukusiųjų Amerikoje kelis
kartus daugiau nei pas mus. Ar čia kaltas
sėdėjimas prie televizoriaus, ar nuolatinis
traškučių čiaumojimas, ar tai, kad nepaiso
ma grožio etalonų?
Didžiųjų parduotuvių ir knygynų lygin
ti jau nebereikia. Skirtumų neliko. Net ir
kainos Lietuvoje baigia prisivyti Ameriką.
Aptarnavimo kultūra parduotuvėse ir įstai
gose pasikeitė radikaliai. Kai kur jau pri
lygsta Amerikai.
Į Ameriką ne vieną vilioja uždarbis,
galimybė prasigyventi, bet praktiškai ne

Šiaulių šv. Ignaco bažnyčioje
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viskas taip gražu. Jeigu įvertintume sun
kų atsiskyrimą nuo artimųjų, vienišumą,
suskaičiuotume suirusias šeimas ir dvasiš
kai sužalotus vaikus, jeigu įskaičiuotume
alkoholio ir nelaimių padarytus nuostolius,
„auksinė“ Amerika tokia nebeatrodytų.
Ten dirbama ne tik daugiau valandų, bet ir
keliuose darbuose, dėl didesnio atlyginimo
einama kur sunkiausia. Jeigu taip dirbtume
Lietuvoje, galiausiai turėtume tą patį.
...Bet didžiausią skirtumą matai stebėda
mas žmones: amerikiečių veidai linksmi,
nerūpestingi, dažnai besišypsantys. Lietu
voje žmonės liūdnai susimąstę, nusiminę,
susiraukę, piktai susikrimtę ar dar kitaip
išreiškiantys prarają tarp savo didelių troš
kimų ir mažų galimybių. Tikri vergų vei
dai. Deja, šitoje liūdnoje masėje Dievo ka
ralystės piliečiai neišsiskiria. Dieviškosios
malonės ir džiaugsmo šviesa dar nepajėgia
pramušti buvusios nelaisvės bei įsibaimini
mo kiauto. Tad kaip gali plisti tikėjimas, jei
mes esame tokie pat kaip visi, jei mumyse
gyvenantis Viešpats nespinduliuoja, nesu
žavi Jo nepažįstančiųjų?
Lietuvos veidas priklauso nuo mūsų.
Džiaukimės laisvės dovana, ir mumyse
esantį Dievą dalykime kitiems. Maloniu
veidu, geru žodžiu, padėti ištiesta ranka liu
dykime turį didįjį laimės Turtą. Taip Vieš
pats galės įeiti į kitų širdis, ir Lietuva ilgai
niui taps tokia, kokią trokštame matyti.
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Ses. Asta Venskauskaitė, ACJ

...Ir jūsų
dangiškasis tėvas
jums atleis
„Mirsiu, bet tam žmogui neatleisiu...“
Turbūt kiekvienam iš mūsų yra tekę girdė
ti tokius ar kiek švelnesnius, ne tiek savo
kategoriškumu sukrečiančius žodžius: „No
rėčiau jam atleisti, bet nepajėgiu...“
Atleisti savo „kaltininkams“ nėra
lengva. Mes nešiojamės nuoskaudas tar
si sunkią naštą, kentėdami nuo to patys ir
kankindami aplinkinius. Tiesa, kartais mė
giname atleisti. Atrodo, kad jau pavyko.
Bet... užtenka mažiausio prisilietimo prie
senos žaizdos, ir pyktis, pagieža, bejėgiš
kumo jausmas, keršto troškimas vėl atgyja.
O kadangi didžiausias (ir subjektyviai, ir
objektyviai) emocines skriaudas patiriame
vaikystėje, labai dažnai tas nuskriaustas vai
kas vis pravirksta mumyse, nors mums jau
trisdešimt, penkiasdešimt ar dar daugiau
metų... Neatleidimas, nuoskaudų laikymas
širdyje ne tik ardo mūsų santykius su kitais
žmonėmis, bet ir stabdo mūsų pačių ėjimą
Dievo link, ryšio su juo augimą: mes nega
lime išsivaduoti iš tų praeities gniaužtų, į
kuriuos patys save įspraudžiame, negalime
visiškai pasitikėti Dievu, jam atsiduoti, atsi
verti jo malonės veikimui. Liūdniausia, kad
dažnai net ir nesuvokiame, kokia yra kliu
vinio, neleidžiančio mums patirti bendravi
mo džiaugsmo ir stabdančio mūsų tikėjimo
kelionę, priežastis.
Ilgus metus įvairiausioms žmonių gru
pėms įvairiose pasaulio šalyse ignacišką
sias rekolekcijas vedęs prancūzas jėzuitas
t. Edouardas Gueydanas pastebėjo, kad net
per rekolekcijas neretai nutinka, kad žmo

gus iš visų jėgų stengiasi atsiverti Dievo
meilei, bet kažkokia neperžengiama kliūtis
jį sulaiko vis toje pačioje vietoje. Stengda
masis tai išsiaiškinti per dvasinius pokal
bius su rekolekcijų dalyviais, jis suvokė,
kad labai dažnai toji kliūtis yra kaip tik
neatleidimas už gyvenime patirtas nuoskau
das. Tada t. Edouardui kilo mintis parengti
tam tikrą vidinių žaizdų gydymo metodą,
paremtą ignaciškuoju dvasingumu, kurį jis
pavadino Meilės ir atleidimo keliu.
Anot t. Edouardo, tai nėra stebuklingas
„receptas“, išgydantis nuo visų vidinių su
žeidimų. Veikiau tai sunkus širdies atsivė
rimo Dievui darbas, reikalaujantis pakeisti
savo mąstyseną bei nuostatas tų žmonių,
kurie mus įskaudino, neparodė meilės ir dė
mesio, atstūmė ar paniekino, atžvilgiu. Ei
damas šiuo keliu, žmogus, pasitikėdamas
Dievo gailestingumu, meldžia Jo malonės
išmokti žvelgti į savo „priešą“ taip, kaip
Jėzus, savo išdavėją Judą vadinęs bičiuliu,
meilės kupinu žvilgsniu žvelgęs į jo išsigy
nusį Petrą, meldęs Tėvą atleisti savo kan
kintojams. Tokiam širdies perkeitimui rei
kia laiko ir ilgos maldos, kol Dievo malonė
padaro, atrodo, neįmanomą dalyką – žmo
gus su meile ir atlaidumu pradeda galvoti
apie tą, kuris ne kartą, pats to nežinodamas,
vis iš naujo atverdavo jo širdyje žaizdą, ir
linkėti jam tikrojo gėrio, melsti jam Dievo
gailestingumo.
Žinoma, yra dalykų, už kuriuos, atrody
tų, atleisti tikrai neįmanoma, bet kiekvieną
kartą, kai skaitomas palyginimas apie bešir
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džio skolininko likimą, širdis krūpteli išgir
dus: „Taip ir mano dangiškasis Tėvas pada
rys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies
neatleisite savo broliui“ (Mt 18, 35). Tą pa
tį, tik kitais žodžiais, ir mes kasdien, dažnai
net neįsigilindami, kartojame „Tėve mūsų“
maldoje, kurią į mūsų lūpas įdėjo pats Jėzus:
„Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes at
leidžiame savo kaltininkams...“ (Mt 6, 12).
Tas mažas žodelis „kaip“ dangiškąjį Tėvą
padaro „priklausomą“ nuo mūsų gailestin
gumo: jis gali mums atleisti mūsų skolas ir
kaltes tik tiek, kiek ir „kaip“ mes atleidžia
me savo skriaudėjams.
T. Edouardui ir jo bendradarbiams dva
siniams palydėtojams per vieną maldos
susitikimą Dievas įkvėpė mintį įkurti bro
liją (pranc. fraternité) arba bendruomenę,
kurios nariai padėtų norintiesiems eiti šiuo
meilės ir atleidimo keliu. Kontempliuojant
palyginimą apie gailestingąjį samarietį ir
žvelgiant į ikoną, kurioje pats Kristus švel
niai prisiliečia prie sužeisto keliauninko, at
sirado ir bendruomenės vardas: Fraternité
du Bon Samaritain...
Gerojo samariečio bendruomenė buvo
įkurta 2002 m. ir iš karto tapo tarptautine bei
ekumenine, nes prie jos nuo pat pradžių prisi
dėjo keli protestantai iš Šveicarijos. 2004 m.
vasarį šios bendruomenės nariais tapo ir
keletas ignaciškąja patirtimi besiremiančių
dvasinių palydėtojų iš Lietuvos. Apvaizdos
lėmimu dar prieš atsirandant Gerojo sama
riečio bendruomenei, t. Edouardas ne kartą
buvo atvykęs į Lietuvą, vedė aštuonių die
nų rekolekcijas įvairioms grupėms ir semi
narus dvasiniams palydėtojams.
Iš pradžių buvo laikomasi nuomonės,
kad pasirengti atleidimui derėtų individua
liai, ir tam buvo steigiamos vadinamosios
„užeigos“ – vietos, kur žmonės galėtų kele
tą dienų apsistoti ir susikaupimo bei maldos
lydimi, padedami rūpestingų palydėtojų
rengtųsi Atleidimo liturgijai. Tačiau po tru
putį vis labiau įsitikinta, kad ši dvasinė ke
lionė į savo vidų yra veiksmingesnė, jeigu
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vyksta kartu su nedidele (12–15 asmenų)
grupe savaitę trunkančiose rekolekcijose.
Įdomu, kad pačios pirmosios rekolekcijos
„Mylėti ir atleisti“ vyko kaip tik Lietuvo
je 2004 m. rudenį, dalyvaujant Gerojo sa
mariečio bendruomenės bendraįkūrėjams
Thierry ir Marie-Joelle Hussenot-Desenon
ges iš Prancūzijos.
Anot jų, šios rekolekcijos skirtos ne
vien tam, kad išgytume emociškai, bet kad
galėtume išgyventi tikrą susitikimą su Vieš
pačiu ir jo gailestingumu, kad galėtume
žengti atleidimo mūsų priešams keliu ir vėl
taptume Dievo vaikais. Tai Dievo gailestin
gumo prisilietimas prie pačių intymiausių
mūsų žaizdų, mūsų užsisklendimo, vienat
vės, nevilties, baimės, pagiežos, neapykan
tos… Galutinis rekolekcijų tikslas yra visa
savo esybe – kūnu, psichika ir dvasia – atsi
liepti į Dievo kvietimą patirti Jo meilę, skir
tą visiems Jo vaikams.
Vienas iš šio kelio pradininkų Lietuvo
je t. Stasys Kazėnas, SJ, pastebi, kad jis pa
grįstas vienu svarbiausių šv. Ignaco princi
pų: „Visomis jėgomis stenkis daryti tai, ką
gali ir turi padaryti, tačiau pasitikėk Dievu
ir vien iš jo lauk savo pastangų rezultato.“
Atleidimo keliu eiti pasiryžęs žmogus įsipa
reigoja iš savo atminties „archyvų“ į dienos
šviesą iškelti pačius skaudžiausius praeities
prisiminimus ir negrįžtamai palikti juos
Dievo Širdyje. Kaip tik dėl tokio Dievo ma
lonės ir žmogaus pastangų susitikimo bei
bendradarbiavimo šį kelią ir galima laikyti
ignaciškuoju vidinio išgydymo keliu.
Kenčiančiam žmogui ne visada lengva
pripažinti, kad jis yra sužeistas, ir leisti,
kad Jėzus prisiliestų prie jo žaizdų. Atlei
dimo rekolekcijos padeda atsikratyti iliu
zijos, kad su savo emocinėmis žaizdomis
„susitvarkyti“ galime vieni patys. Savo at
leidimą panardindami į Kristaus Širdį, mes
gauname jo meilės dovaną: gailestingumo
kupinu žvilgsniu įstengiame pažvelgti į
tuos, kurių iki šiol galbūt nekentėme. Tai
laisvės kelias, nes surasta ir mylinčio Die
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vo akivaizdoje išsakyta tiesa apie save ir
tuos, kurie mus įskaudino, padaro mus lais
vus ir galinčius mylėti.
Kadangi šis kelias nelengvas ir vienas
pats žmogus eiti juo dažniausiai nepajėgia,
reikalingi pagalbininkai, tarsi gailestinga
sis samarietis pasilenkiantys prie sužeisto
žmogaus, sutvarstantys jo žaizdas, nugabe
nantys į užeigą, negailėdami savęs slaugan
tys sužeistąjį, kol jis vėl atsistos ant kojų
ir galės keliauti toliau. „Labai svarbu, kad
nesu viena. Kai stengiesi atleisti, didžiulė
dovana yra jausti šalia tvirtai tave palaikan
tį žmogų! Jėzaus taip jausti dar nesugebu,
todėl labai svarbu gyvas žmogus...“ (iš
rekolekcijų „Mylėti ir atleisti“ dalyvių liu
dijimų). Neretai kaip tik tie žmonės, kurie
patys nuėjo šį meilės ir atleidimo kelią, pa
junta vidinę paskatą pasitarnauti sužeistos
širdies žmonėms, laukiantiems, kad kas
nors su dėmesiu ir meile prieitų prie jų ir
padėtų vėl atgauti gyvenimo džiaugsmą.
Gerojo samariečio bendruomenės na
riais gali būti pasauliečiai, kunigai, vienuo
liai ir vienuolės. Priklausyti bendruomenei
galima keleriopai. Vieni yra besimeldžian
tys nariai. Savo malda jie lydi žmones, besi
rengiančius Atleidimo liturgijai, ir tuos, ku
rie jiems padeda, ypač karštai melsdamiesi

tuomet, kai kur nors pasaulyje vyksta reko
lekcijos „Mylėti ir atleisti“. Kiti rengiasi
dvasinio palydėjimo tarnystei. Tam reikia
laiko, nes pasirengimo etapų yra keletas.
Šiuo metu Lietuvoje jau yra penkiolika pa
lydėtojų, galinčių padėti žmonėms eiti šiuo
meilės ir atleidimo keliu, o iš viso Gerojo
samariečio bendruomenė Lietuvoje vienija
keturiasdešimt šešis narius.
Lietuvos „samariečiai“ palaiko glau
džius ryšius su Prancūzijos ir Šveicarijos
bendruomenėmis: kasmet keletas atstovų
iš Lietuvos vieną du kartus vyksta į visuo
tinę bendruomenės asamblėją, dažniausiai
rengiamą Prancūzijoje. 2007 m. rudenį
Lietuvoje jau antrą kartą vyko Gerojo sama
riečio tarnystei skirtas seminaras, kuriam
vadovavo už palydėtojų ugdymą atsakingi
svečiai iš Prancūzijos ir Šveicarijos. Į to
kius seminarus kviečiami ne tik būsimieji
palydėtojai, bet ir visi, kad domisi šiuo pa
galbos vidinių žaizdų turintiems žmonėms
keliu: psichologai, psichoterapeutai, kuni
gai, jaunimo ir šeimos centrų darbuotojai,
už ugdymą atsakingi vienuolijų nariai.
Lietuvoje bendruomenė taip pat sten
giasi išlaikyti ekumeninį bei tarptautinį
pobūdį: praėjusiame seminare dalyvavo du
Lietuvos liuteronų kunigai ir vyskupas 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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daugas Sabutis. Jo manymu, ignaciškasis
dvasingumas tikrai nesikerta su liuteronų
teologija, nes yra kristocentriškas ir toks
vidinių žaizdų gydymo metodas galėtų pra
turtinti ir Liuteronų Bažnyčios sielovadą.
Seminare dalyvavę pora katalikų kunigų ir
sesuo vienuolė iš Latvijos neslėpė savo susi
žavėjimo, kad galima taip vykusiai suderin
ti žmogaus psichikos pažinimą ir dvasinio
gyvenimo principus. Jie puoselėja viltį pa
našią tarnystę pradėti ir Latvijoje.
Lietuvoje rekolekcijos „Mylėti ir atleis
ti“ vyksta keturis penkis kartus per metus.

Dažniausiai neįmanoma priimti visų norin
čiųjų, nors apie būsimas rekolekcijas prak
tiškai beveik neskelbiama. Pati geriausia
reklama – žmonės, išgyvenę atleidimo ste
buklą: „Turbūt kiekvienoje santuokos išre
gistravimo ar žmogaus mirties įregistravimo
vietoje reikėtų palikti nuorodas, kur galima
atlikti Atleidimo liturgiją“ (iš rekolekcijų
„Mylėti ir atleisti“ dalyvių liudijimų).
...Baigti šį pasakojimą norėtųsi Gerojo
samariečio bendruomenės itin branginama
armėnų poeto ir mistiko Nerseso Snorbalio
(1102–1173) malda.

Tu manęs pasigailėjai
Eidamas pasaulio keliais,
aš patekau į plėšikų rankas.
Jie atėmė iš manęs šviesą,
išplėšė mano širdies tyrumą:
nuodėmių žaizdos degina mane,
mane slegia mano kaltės.
Prašau Tavęs, Viešpatie,
užpilk ant mano žaizdų aliejaus ir vyno;
išliek patepimo aliejų – Šventąją Dvasią,
ištiesk man taurę Naujosios Sandoros vyno.
Pasiimk mane su savimi, užkeldamas ant kryžiaus,
nugabenk mane į užeigą – Tavąją Bažnyčią,
duok man Senojo ir Naujojo Testamento Žodį, –
aš išgysiu ir gyvensiu!
Daugybė žmonių ėjo pro mane
ir praėjo kita kelio puse.
Jie matė mano žaizdas,
bet nepasirūpino manimi.
O Tu, Viešpatie Jėzau,
kuris buvai pavadintas samariečiu,
eidamas pro mane pažvelgei –
ir Tau pagailo manęs.
Viešpatie, Tu pasilenkei prie manęs,
Tu tapai mano artimu.
Išmokyk mane tapti artimu kitiems
ir atjausti kiekvieną žmogų,
atsidūrusį varge.
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Išties mylintis yra laisvas
Vilniaus jėzuitų gimnaziją sunku įsivaizduoti be moky
tojos, sesers kazimierietės Lidijos Editos Šicaitės – jos
pedagoginio darbo ir gimnazijos gyvavimo laikas beveik
sutampa. Vis dėlto seserų išrinkta vienuolijos vyresniąja,
paskutinę vasario dieną sesuo Edita paliko gimnaziją ir
persikėlė į, kaip ji pati sako, gražiausią Lietuvos dvarą –
Pažaislį – atsidėti vienuolijos reikalams. Ta proga kalbėjo
mės apie viską nuo pradžių...
– Visa mano patirtis paženklinta žodžiu
ne. Būdama mokinė, atkakliai tvirtinau, kad
mokytoja niekada netapsiu. Ir dar gimtosios
kalbos... Šios pamokos mokykloje man bū
davo neįdomios. Nors ir kaimo vaikas, labai
mėgau skaityti, buvau perskaičiusi įvairiau
sių literatūros kritikos darbų, turėjau savo
nuomonę. Kai mokytoja ateidavo į pamoką,
jau žinodavau, ką ta tema pasakys. Tuomet
man kildavo nepatogių klausimų, į kuriuos
jinai neatsakinėdavo. Baigdama vienuoliktą
klasę nusprendžiau studijuoti lituanistiką.
(Kaip evangelinėje parabolėje – ne virto
taip.) Norėjau taip vesti pamokas, kad jos
būtų įdomios mokiniams. Žodžiu, norėjau
tapti tuo, ko pati neturėjau. Dėl to rinkausi
Pedagoginį universitetą. Žinojau, kad ten
dirba kažkada iš Vilniaus universiteto išva
ryta prof. Vanda Zaborskaitė, prof. Albertas
Zalatorius, prof. Kęstutis Nastopka. Vyliau
si įgyti dalyko dėstymo metodikos teorijos
ir praktikos. Džiaugiuosi, kad teko sutikti
dr. Giedrę Butkienę ir jos dėka sužinoti, kas
yra susiliejantis ugdymas – humanistinės psi
chologijos nuostatų ir tradicinių mokyklos
uždavinių jungtis. Aiškiai supratau, kad mo
kykloje ypač svarbus visuminis asmenybės
ugdymas, o mokytojo tikslas – čia ir dabar
padėti mokiniui pažinti ir atrasti save, suvok
ti ir įvertinti savo mintis, jausmus bei elgesį.
Tai darydamas žmogutis imasi vis didesnės
atsakomybės už savo gyvenimą. Jauną žmo
gų turėtume laikyti indu, į kurį ne, kaip ko
kia nors mišrainė, pilamos žinios, bet indu,

kuriame laikoma tai, kas tik šiam indui skir
ta. Atitinkamo dalyko mokymas(is) yra su
dėtinė visuminio asmenybės ugdymo dalis.
Šis suvokimas man padėjo tapti ne dalyko
dėstytoja, bet tiesiog mokytoja.
– Kaip atsidūrei Vilniaus jėzuitų gimna
zijoje?
– Baigusi vienas studijas, pradėjau ki
tas – vidinio ir bendruomeninio gyvenimo:
tapau seserų kazimieriečių kongregacijos
naujoke. Tuo laiku „Lietuvos aide“ per
skaičiau, kad atkuriama Vilniaus jėzuitų
gimnazija. Suintrigavo direktoriaus t. Anta
no Gražulio, SJ, išmintingi samprotavimai
apie mokyklos misiją. Supratau, kad šioje
mokykloje būtų sąlygos dirbti taip, kaip sva
joju. Baigdama noviciatą, dar kartą panorau
paragauti studentiškos duonos – pasirinkau
studijas magistrantūroje. T. A. Gražulis pri
ėmė „viena koja dirbti“ gimnazijoje, tačiau
įkėliau abi... Darbas gimnazijoje atitiko ir
mūsų kongregacijos misiją. Pirmieji mano
mokiniai buvo septintokai. Labai simboliš
ka, kad šiandien atsisveikinu kaip tik su
septintokais. Matyt, septynetu pažymėtas
mano kelias...
– Seseris kazimierietes taip pat rinkaisi
dėl to, kad jos yra švietėjos?
– Rašytoja Vanda Juknaitė yra sakiusi:
„Jei pasirinkai lituanistiką, turėsi perskaityti
vagoną knygų“... Ištisai sėdėdama M. Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skaitykloje,
atsitiktinai perskaičiau apie Šv. Kazimiero
seserų kongregacijos įsteigėją motiną Kazi
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mierą Mariją Kaupaitę – tik ten buvo gali
ma rasti tokios literatūros. Aptikau ir knygą
apie Lietuvoje veikusią Šv. Kazimiero sese
rų kongregaciją, jos globotą Kauno „Sau
lės“ gimnaziją. Žavėjo motinos Marijos po
žiūris į žmogų, supratimas, kad veikti reikia
čia ir dabar, atsiliepiant į to meto žmonių
poreikius.
– Tačiau kazimieriečių dvasingumas ki
toks nei ignaciškasis. Kaip tą pavyko sude
rinti dirbant jėzuitų gimnazijoje?
– Tikslas visų tas pats, tik eina į jį kiek
vienas savo keliu. Šv. Ignaco pedagoginės
paradigmos fenomenas: metodas taikytinas
medituojant, įvertinant vidinio gyvenimo
kokybinius poslinkius ir drauge numatant
mokyklos veiklą. Ne prieštara, bet dermė.
Užaugintą ir subrandintą vidinio gyvenimo
vaisių smagu dalyti, ypač bendruomenei, ir
jausti, kad galima juo skonėtis su kitais.
– Gal išsamiau paaiškintum, kaip šv.
Ignaco pedagoginė paradigma taikoma
praktiškai.
– Vienas svarbiausių paradigmos kom
ponentų yra kontekstas – žmonės, su ku
riais dirbu, tai, kas mane supa – patirtys,
įvykiai ir t. t. Ir drauge santykis su visu tuo,
pirmiausia su žmonėmis. Nesistengiant pa
žinti konteksto, jėzuitų mokyklos pedagogi
ka netektų pagrindo. Dažnai mūsų klausia:
kodėl priimdami mokinius į gimnaziją net
10 minučių kalbamės su šeima? Ką norime
išsiaiškinti, juk pokalbis – itin subjektyvus
matas. Iš tiesų tos 10 minučių – galimybė
pamatyti labai daug: vaiką, tėtį, mamą. Po
pokalbio paaiškėja net į kurią klasę tą vaiką
paskirti, kuriai auklėtojai patikėti, nes kaip
tik tas žmogus galės geriausiai su juo su
sikalbėti ir būti šalia pažinimo kelyje. Tai
galimybė pajusti, kuo gyvena šeima, kuo
ji alsuoja, ką gali atnešti į bendruomenę ir
ką bendruomenė gali duoti jai. Tai yra kon
tekstas.
Kontekstą matai pažinęs kitų žmonių
patirtis. Juk neįmanoma su mokiniu aptarti,
pvz., R. Šerelytės „Krakatukų pievelės“, jei
jis neskaitė knygos. Dėl to ir mokinį, ir bet
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kurį kitą bendruomenės narį būtina raginti
siekti naujos patirties, padėti suprasti, kad
smalsumas ir augimas, nuostaba ir atradi
mas keičia pačią žinių kokybę. Tad antrasis
komponentas – patirtis.
Trečiasis paradigmos komponentas – re
fleksija – leidžia įžvelgti žmogiškosios patir
ties prasmę. Kitaip tariant, tai yra kryptinga
ir nuolatinė konteksto ir patirties analizė,
skatinanti įsipareigoti veikti. Tarkim, mo
kytojas, rengdamasis pamokai, bando atsa
kyti į klausimus: ar mokinys suvokia to, ką
įgyja, vertę ir prasmę; ar pasiryžta veikti ir
kodėl; ar mokinio širdis ir protas atveriamas
tam, kas humaniška. Arba paprastesnis, bet
ugdymo procese labai svarbus dalykas – ap
mąstyti kiekvieną poelgį, kiekvieną veiks
mą. Nesu paskyrusi mokytojui jo darbo
krūvio neapgalvojusi, kodėl jam tiktų dirbti
vienoje ar kitoje klasėje. Be to, kiekvienas
žingsnis privalo būti palydėtas malda.
Pagaliau – veiksmas: to, ko siekiama,
įgyvendinimas. Kitaip tariant, vidinis as
mens augimas, paremtas apmąstyta patirti
mi. Mokytojas šiuo atveju stengiasi atsakyti
į klausimus: kaip mokinukas skatinamas įgy
vendinti tai, kam pasiryžo apmąstydamas sa
vo patirtį; ar pats mokytojas yra pakankamai
išmintingas ir pakantus kelionės draugas; ar
tiki, kad jo ugdytinio siekis – nesavanaudiš
kai tarnauti kitam – yra tikras. Tam mokykla
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sudaro puikią terpę – nuo socialinės prakti
kos iki vertybių ugdymo programų bei socia
linių akcijų.
Paskutinis komponentas ypač svarbus –
tai atliktos veiklos ir paties savęs įvertini
mas. Keliami klausimai: ko, kaip ir kodėl
mokinys ar bendruomenės narys išmoko; ar
pastebimi nors ir maži asmens vidiniai po
kyčiai; ką mokytojas ar administratorius ma
no apie savo darbo kokybę; ar mokinys ir
mokytojas sugeba džiaugtis tuo, kas vyksta;
kaip ir kodėl bus planuojama tolesnė veik
la. Siekinys – magis (lot. daugiau, labiau)
troškimas.
Paradigma – ir augimo, ir planavimo, ir
kokybinio pokyčio vertinimo būdas, ir ko
kybiško strateginio mąstymo imperatyvas.
Paprasta, bet ne prasta veiksmų grandinėlė,
neleidžianti plūduriuoti neapsisprendus ir
nieko neveikiant.
– Kokius jėzuitų švietimo sistemos pri
valumus būtų galima taikyti ir kitur?
– Man svarbiausias yra teisingumo prin
cipas, sąlygojantis bet kokią veiklą, visus
mūsų pasirinkimus. Tai liepsna, uždeganti
prasmingos veiklos alkiu. Tai – asmens, ku
ris geba keistis ir keisti, asmens, atsigręžusio
į kitą, auginimas, veikiantis ir ugdymo pro
cesą, ir visos gimnazijos bendruomenės –
mokinių, mokytojų, darbuotojų ir tėvų – gy
venimą. Jėzuitų mokykloje ir kiemsargis,

ir valytoja yra bendruomenės nariai, visų
jų išminties druska ir patirtys yra vienodai
svarbios. Teisingas požiūris į žmogų, kaip
Dievo kūrinį, neleidžia aplipti kasdienės ru
tinos miltais, vadovautis visuomenės sukur
tais stereotipais, neleidžia prarasti tikėjimo,
kad žmogus gali keistis. Tuomet pavyksta
užmegzti autentišką ryšį su žmogumi.
Dar vienas principas – veikli meilė. Kad
mylėtum, turi pažinti (juk niekada nepamil
si to, ko nepažįsti). Dėl to privalai žinoti, kas
žmogui skaudu, kuo jis džiaugiasi, dėl ko
vargsta. Tada gali jį mylėti, o mylėdamas –
nuversti kalnus. Taigi: teisingumas, meilė
ir dar... globalus mąstymas. Tai domėjima
sis, supratimas ir aprėpimas viso pasaulio,
jo problemų ir džiaugsmų pajutimas. Žvel
giant globaliai, paprasčiau spręsti asmeni
nes problemas ar tenkinti asmeninius ir drau
ge visuomeninius poreikius, – esi priverstas
kuistis ne tik savo darže. Globalumo pojūtį
būtina išsiugdyti visiems bendruomenės na
riams. Šioje srityje dar esame pirmokėliai.
– Kalbu su sese vienuole, dirbančia ka
talikiškoje mokykloje, o mes nė karto nepa
minėjome Dievo... Kaip katalikiška mokyk
la priartina vaikus prie Dievo ir Dievą prie
jų? Kaip ji diegia ir ugdo krikščioniškas
vertybes?
– Sukurtos vertybių ugdymo, sielovados
programos, kuriomis pagrįsta visa sistema.
Jeigu vaikui kasdien kalbėsi apie Dievą, o
pats neliudysi Jo veikimo savo gyvenimu,
nieko nepasieksi. Aš, nuolat bendraudama
su vaikais, Dievą miniu retai. Stebėdami
mano, kaip mokytojos ar administracijos
darbuotojos veiklą, jie patys ateina kalbėtis
apie dievoiešką. Teorija šiandien nieko ne
nustebinsi, veikia tik autentiška asmeninė
patirtis. Krikščioniško gyvenimo bacila kitą
asmenį gali užkrėsti tik jos nešiotojas. Mes
ir stengiamės tą daryti.
Kartais sakoma, kad katalikiška mokyk
la yra tarsi šiltnamis. Tačiau tas „šiltnamis“
turi ir privalumų: per pamokas, per dvasi
nes pratybas, per vertybių ugdymo progra
mas mokiniai išmokomi kritiškai mąstyti.
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Kritinis mąstymas vėliau padeda orientuo
tis aplinkoje, priimti pagrįstus sprendimus
renkantis.
– Atsisveikindama turbūt apmąstei, ką
brangiausia išsineši iš mokyklos?
– Vienareikšmiškai galiu atsakyti – pa
tirtį. Gimnazija visapusiškai augino ir ma
ne pačią – įgijau įvairios kompetencijos:
dvasinės, pedagoginės, administracinės,
bendražmogiškos, – visko išvardyti neįma
noma. Išmokau labiau mylėti žmones, ypač
suaugusiuosius. Atradau ir administracinio
darbo prasmės klodus. Pirmiausia supratau,
kad svarbu sukurti tokį administravimo
modelį, kad jis lengvintų kasdienę rutiną –
būtų teisinga, aišku, tikslu, informatyvu.
Antra, pamėgau įstatymų knibždėlyne ieš
koti „skylių“, kurios leistų padėti vaikui ir
mokytojui, leistų kryptingai įgyvendinti mo
kyklos misiją ir viziją. Visoms tikslingoms
„avantiūroms“ nuolat reikėjo gauti ministe
rijos pritarimą. Smagu, kad vertybių ir sie
lovados programos tapo lygiaverte ugdymo
turinio sudedamąja dalimi.
– O kodėl prieš palikdama gimnaziją
siekei įgyti dar ir vadybininko kvalifikaci
ją? Kokios vadybos reikia šiuolaikiniam
apaštaliniam moterų vienuolynui, kuriam
dabar vadovausi?
– Kiekviena kvalifik acija vertinga. Ji tik
rai pravers rengiant įvairius projektus: tiek
edukacinius (taip galime vadinti ir rekolek
cijų programas), tiek renovacinius. Reikia
įrodyti „vadybinį pajėgumą“, – taip sako

biurokratai, kuriems kartais užtenka tik šio
popierėlio.
Apaštalinio vienuolyno vadyba? Visur
tas pats: vadovauti – tai tarnauti. Tarnystė
priimant sprendimus, tarnystė skiriant laiko
kitam, tarnystė planuojant veiklą... Skirtu
mas paprastas: vienuolyne – 24 valandos
per parą, mokykloje – mažėliau. Nors po
darbo mokinuką ar mokytoją dažnai tek
davo lydėti malda.
– Nors vienuoliniame gyvenime duoda
mi neturto įžadai, turbūt vis tiek sunku ne
prisirišti prie to, kam atiduota 12 gražiau
sių jaunystės metų...
– Neturtas suvoktinas plačiąja prasme:
dalyti save, savo laiką, talentus ten, kur
reikia, ir tiek, kiek reikia. Stengiuosi atpa
žinti Viešpaties ženklus, siunčiamus man ir
mane supantiems žmonėms. Matyt, tai, ką
galėjau ir turėjau atiduoti šioje erdvėje ir gy
ventu laiku, atidaviau. Viešpats mėgsta man
mestelėti iššūkių. Nepatogu buvo nepriimti,
juk laisva valia sutikau tai daryti. Būtų ne
seseriška priešintis. Be to, seniai supratau:
nereikia leisti kitiems žmonėms stipriai prie
tavęs prisirišti. Jeigu žmonės prisiriša prie
asmens ir niekaip negali jo paleisti, kažkas
negerai. Kvepia abipusiu savanaudiškumu.
Išties mylintis yra laisvas, jis geba dalyti ir
dalytis su visais. Toks ir mano siekinys. Kai
kada ryšius „genėju“ drastiškai...
...O dabar einu į kitą erdvę ir į kitą laiką.
– Ar toje erdvėje nesusiaurės įprastas
ryšių ir santykių ratas?
– Mūsų vienuolijoje šiuo me
tu – 50 seserų, ir kiekvienai reikia
skirti laiko. Pažaislyje, kur mes
gyvename, nuolat lankosi žmo
nės, vasarą jų atvyksta tūkstančiai.
Santykių ratą tai praplečia. Tai ir
kelia didžiausią nerimą. Nors už
pečių – dvylika pedagoginės, iš jų
septyneri – dar ir administracinės
patirties metai, vis dar kaip vaikas
baiminuosi auditorijos...
Kalbino Jūratė Grabytė
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Alina Gutauskienė,

Kauno jėzuitų gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

„Nepakirpkime
vaikams sparnų...“
Šie socialinių ir švietimo procesų anali
tiko dr. Jono Ruškaus respublikinėje konferencijoje „Refleksijos ir dialogo svarba
ugdant vertybines nuostatas pamokoje“
pasakyti žodžiai man įstrigo labiausiai.
2008 m. vasario 8–9 d. šia konferencija
baigėsi dar 2005 m. pradėtas bendras dar
bas, greičiau iššūkis – Kauno jėzuitų gim
nazijos projektas „Vertybių ugdymas ir de
batų metodikos taikymas pamokoje“.
Po baigiamojo aptarimo gausus dalyvių
būrys tylomis sėdėjo Kauno karininkų ra
movės salėje ir laukė... Niekas neskubėjo
skirstytis, nors, atrodo, diskutuota, pasaky
ta, mąstyta, pajausta daug ir giliai. Norėjosi
dar pabūti, toliau tiesti tiltus, išlikti bendrys
tėje, ieškant mūsų darbo prasmės, kurios
stygių kasdien vis skausmingiau jaučiame.
Tik tuomet iš tiesų supratau prof. Tomo So
deikos cituotus Martino Buberio žodžius
apie „dialoginio žodžio sakramentą“ – šiuo
atveju svarbus tampa ne tiek sakomo žo
džio turinys, o pats kalbėjimasis. Garsiojo
austrų filosofo žodžiai, kad „tai viena iš tų
valandų, kai pavyksta sudaužyti septynis
geležies apkaustus, kuriais surakinta mūsų
širdis“, lyg ir materializavosi. Sėdėjome nu
simetę šarvus, atsivėrę, nors net pačiam sau
sunku būtų įvardyti, ką iš tiesų patyrei – tik
aiškiai junti, kad tai vertinga ir prasminga.
Įsiminiau profesoriaus žodžius, jog ir klasė
nėra šarvais apkaustyta, kad mokytojo situacija – išskirtinė. Mokytojas turi galimybių
ir privalo ieškoti komunikacijos būdų, dau
giau kreipti dėmesį į tylų buvimą kartu, o
ne į kovą žodžiais, kuri dažnai pereina į ko
vą kitomis priemonėmis.

Bet pradėkime nuo pradžių...
Nuoširdžiu sveikinimo žodžiu į konfe
rencijos dalyvius, susirinkusius iš įvairių
Lietuvos kampelių, kreipėsi Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius t. Gintaras Vit
kus, SJ. Projekto vadovas džiaugėsi, kad
dar kartą turėsime galimybę pasidalyti ne
praeinančių vertybių ir dialogo patirtimi
mūsų realybėje.
Projekto kokybinį tyrimą pristatė Kau
no kolegijos socialinio darbo katedros dės
tytoja Ilona Skridlaitė. Ji aptarė visus tris
projekto etapus, priminė, kad projekte daly
vavo 133 mokytojai iš 56 Lietuvos mokyk
lų bei 2640 mokinių.
Kaip itin vertingą mokytojo profesi
niam tobulėjimui I. Skridlaitė paminėjo
refleksiją (apmąstymą). Nors jėzuitų gim
nazijų mokytojams tai įprasta, daugumai
projekto dalyvių ši patirtis buvo nauja.
Pastarieji suprato, kad situacijos analizė,
jos įvardijimas yra sudėtingas ir ilgas pro
cesas, kad per refleksiją atrandamos asme
ninės išvados, kad tai yra būdas tobulinti sa
ve. Atsirado naujų įžvalgų apie vertybinių
nuostatų taikymą pamokose.
T. G. Vitkus, kalbėdamas apie mokyto
jo vaidmenį diegiant ir ugdant vertybines
nuostatas, pabrėžė, kad ugdytojo funkcija –
tai žmoniškumo sklaida, kad „ugdymas –
paruošimas gyvenimui. Kartu tai neatskiria
ma paties gyvenimo dalis: gera mokykla
neturi būti vertinama vien pagal egzaminų
rezultatus, kad ir pačius įspūdingiausius,
bet pagal tai, ar čia besimokantiems jaunuo
liams ji gebėjo suteikti saugumo ir tapti ter
pe, kurioje atėjus metui suveša visi tikrieji
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Gimnazijose
laimėjimai“. Mokykla stengiasi perduoti
vaikams daugybę vertybių, uždegti, atverti
jų širdis, bet kaip elgtis su tais jaunais žmo
nėmis, kurie to nenori priimti? Gimnazijos
direktorius daro išvadą, kad mokymas – tai
vilties misija, kova už viziją. Dievas, pa
kviesdamas būti, palieka erdvę asmeniui
apsispręsti. Kvietimas, atveriantis besimo
kančiajam galimybę rinktis, apsispręsti, pri
siimti atsakomybę, – tai gairės ugdytojams.
„Mokytojas – vertybinių nuostatų ugdy
tojas pamokoje.“ Tokia tema vyko mokinių
parodomieji debatai. Kauno jėzuitų gimna
zijos trečios klasės gimnazistas Kristupas
Surblys atkreipė konferencijos dalyvių dė
mesį į kontekstą – į tai, kad ši problema
gvildenama švietimo sistemą ir mokytojo
autoritetą ištikus krizei. Kristupas tvirtino,
kad apsukrus verslininkas ar vadybininkas
mokykloje vargu ar ištvertų ilgiau kaip
pusdienį. Laimei, anot jo, vis dar yra atsida
vusių ir entuziastų mokytojų bei jais nenu
sivylusių mokinių, o mokytojo profesijos
išskirtinumą lemia tai, kad mokytojas priva
lo išlikti pagrindiniu visuomenės vertybinės
sanklodos atkūrimo ir tautos bei valstybės
kūrimo įrankiu, o vertybes perduoti, jei pats
jų turi, galima ne žodžiais, bet tik būtimi.
Jo oponento Jurgio Bridžiaus nuomonė
griežtai skyrėsi. Jis mokyklą vaizdavo kaip
didžiulį pastatą, kuriame visą dieną „gano

KJG direktorius t. G. Vitkus, SJ, LR Seimo narė
V. V. Margevičienė ir KJG mokinys J. Bridzius
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si“ šimtai vaikų. Kiekvienas iš jų – su savo
gyvenimo istorija, savo nuomone ir šeimos
tradicijomis. Tai skirtingų socialinių, finan
sinių sluoksnių atstovai. Mokytojas, pasak
Jurgio, šio „zoologijos sodo“ prižiūrėtojas,
juos visus turėtų suvaldyti, paaiškinti, kas
blogai, kas gerai. Bet taip nėra, nes, vaiki
no nuomone, geri mokytojai – šiais laikais
retenybė, nykstanti rūšis... Kai vienam mo
kytojui tenka būrys vaikų, kuriuos neleng
va sutramdyti ir dar reikia perteikti dalyko
žinias, vertybinės nuostatos dažniausiai die
giamos tik ataskaitose.
Dr. Mantas Adomėnas, kalbėdamas
apie dialogą, pažymėjo, kad tai yra proga
mokytojui ir mokiniui drauge judėti tiesos
link. Remdamasis Sokrato, Platono pavyz
džiais, filosofas tvirtino, kad mokytojas –
tai pakeleivis ir pašnekovas tiesos kelyje.
Paklaustas, kas mūsų valstybėje yra kom
petentingas (kokia institucija gali imtis at
sakomybės) nustatyti, kokias vertybes turė
tume puoselėti, M. Adomėnas atsakė, kad
šiuo atveju labai svarbi tradicija. Mums,
lietuviams, vertybė yra valstybės išliki
mas. Tad vertybiniai kontūrai gali remtis
kaip tik į tai.
Antrąją konferencijos dieną VU Eduko
logijos katedros vedėja dr. Lilija Duoblienė
skaitė pranešimą „Dorinis ugdymas šiuo
laikinėje visuomenėje: refleksijos ir dialo

Dalyviai balsuoja, kurią pusę
debatuose palaiko

Gimnazijose
go link“. Prelegentė atkreipė konferencijos
dalyvių dėmesį į tai, kaip keitėsi mokinių
vertybinės nuostatos: 1998 m. buvo vertina
ma harmonija, draugystė, 2001 m. – išsilavi
nimas, intelektas, 2006 m. – konkurencija,
didelis atlyginimas, užsienio kalbų mokė
jimas, gyvenimas miestuose. Buvo pristatytas ir mokinių konfliktų priežasčių tyrimas – jo rezultatai liūdnoki. Dėl meilės, dė
mesingumo, saugumo stokos vyrauja vidinė
frustracija; ketvirtadalis mokinių jaučia neigiamą mokytojų vertinimą, šeštadalis išgy
vena dėl mokytojų nedėmesingumo; kaip ga
limybė bendradarbiauti retai pasirenkamas
dialogas, mokytojai jaučia mokyklų admi
nistracijos nedėmesingumą jų problemoms.
Mokykloje būtinas dialogas, nes kaip
tik tai skatina moralumą – savybę, kurią
turime stengtis įdiegti vaikams jų pačių ir
visuomenės labui. L. Duoblienė palygino
racionalųjį (sokratiškąjį) dialogą ir egzisten
cinį (M. Buberio, E. Levino). Racionalusis
dialogas ieško tiesos, bendro sutarimo, juo
remiantis galima diagnozuoti, prognozuoti,
daryti argumentuotas išvadas. Egzistencinis
dialogas siejamas su tyla. Jis atsirado iš ne
vilties, kad mūsų supratimas skiriasi. Tačiau
privalome bendrauti ne tik su tais, kuriuos
suprantame. Toks dialogas atsirado kaip at
svara, tai – įsiklausymas į kitą žmogų, dė
mesys dialogo partneriui. Dialogo filosofija
skatina atsigręžti į kitą kaip į neginčijamą
vertybę, sykiu ir į savo tapatumą.
VDU Socialinio darbo instituto direk

toriaus prof. dr. Jono Ruškaus tema buvo
intriguojanti – „Kaip pasipriešinsime švieti
mo sistemoje dirbančio žmogaus nuvertėji
mui?“. Viena iš profesoriaus minčių buvo
ta, kad Lietuvos švietimo strategai, nors ir
pretenduoja tęsti garsaus šveicarų pedago
go Johano Pestalocio idėją apie orios, lais
vos ir visapusiškos asmenybės ugdymą,
iš tiesų žengia kitu keliu – vien rengdami
egzaminams būsimą profesinės ar akademi
nės veiklos dalyvį, ugdo „dėžutinį“, „pusi
nį“ žmogų. Tačiau ar nualintas, neįvertintas
ir įtakos švietimo sistemai nedarantis peda
gogas gali būti kūrybingas, ar gali puoselėti
prigimtinius vaiko gebėjimus?
Prarastą asmens vertę gali pakelti švie
tėjų grįžimas prie pagrindinių ugdymo prin
cipų. Tačiau kaip tai padaryti? Profesoriaus
J. Ruškaus siūlomas metodas taip pat yra
dialogas, kuris leidžia ne tik kartu ieškoti ži
nių, bet ir lavina gebėjimą koop eruotis, ug
do emocinį intelektą, padeda spręsti konflik
tus. Tik per dialogą žmogus tampa aktyvus
ir įsipareigojęs. Vykstant dialogui, mokslei
vis ir studentas pažadina savo prigimtinius
interesus ir gebėjimus, pedagogas ir dėstyto
jas – žmoniškąją empatiją ir profesinį kūry
biškumą. Žmogus atsiskleidžia tik lygiaver
tėje sąveikoje su kitu, tik per dialogą.
Keisti sistemą mikro, o ne makro lyg
menyje, t. y. čia ir dabar, kalbėtis, tapti be
simokančiais mokytojais – to mums linkėjo
garbūs konferencijos svečiai. Linkime sau
to paties ir mes, mokytojai...

		 Sveikiname
nuolatinį mūsų žurnalo talkininką t. Vidmantą Šimkūną, SJ,
š. m. balandžio 2 d. Insbruko universiteto Teologijos fakultete
apsigynusį daktaro disertaciją, tema „Martyrija, koinonija,
diakonija ir liturgija Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje 1944–1990
metais“. Darbo vadovas prof. Lothar Lies, SJ.
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Nusiðypsokime
Guli jogas ant saulėje įkaitusios skar
dos ir medituoja. Praeivis klausia:
– Ką čia veikiate?
– Rengiuosi amžinajam gyvenimui.
– O kaip jūs sužinojote, kad pateksi
te į pragarą?

				

Dailininkas, kurio nuomonė apie
save gerokai pranoko talentą, tapė
popiežiaus Leono XIII portretą. Bai
gęs darbą paklausė, ką užrašyti po
portretu. „Pacituokite Evangelijos
pagal Matą 14, 27, pridėdamas ma
no vardą“, – pasiūlė popiežius. Dai
lininkas atsivertė Šventąjį Raštą ir
perskaitė: „Tai aš. Nebijokite.“

Dominikonas, pranciškonas
ir jėzuitas po mirties nueina į dan
gų. Jėzus jų klausia:
– Jei galėtumėte grįžti į žemę,
ką norėtumėte pakeisti?
Dominikonas ilgokai svarsto
ir galiausiai sako:
– Jei grįžčiau atgal, pasisteng
čiau, kad žmonės taip nenusidėtų.
Pranciškonas šiek tiek pagal
vojęs taria:
– Jei grįžčiau atgal, stengčiau
si įtikinti žmones, kad labiau da
lytųsi savo turtu su vargšais.
Jėzuitas tuoj pat atsiliepia:
– Jei grįžčiau atgal, pakeis
čiau savo gydytoją.

				
Parlamentas priėmė du
įstatymus: „Nežudyk“ ir
„Nevok“. Dabar aptarinėja
pataisas.
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Charizmatai meldžiasi už
žmogų, tikintį evoliucijos teori
ja. „Viešpatie, išvaduok jį iš tų
beždžioniškų minčių!“ – karštai
prašo vienas jų.
Gulėdamas mirties patale se
nas vienuolis prašo, kad pakvies
tų du politikus ir jie pabūtų prie
jo lovos – vienas iš kairės, kitas
iš dešinės. Nustebusiam abatui
paaiškina:
– Norėčiau mirti kaip Jėzus –
tarp melagio ir plėšiko.
Kas yra stebuklas? Stebuklas – kai
nebylys pasakoja kurčiam, kad aklas
matė, kaip luošys vandeniu ėjo.

					
Perpildytame autobuse trejų metų
berniukas šnekučiuojasi su šalia sto
vinčia juodai apsitaisiusia vienuole.
Išlipdama mama dėkoja, kad ši pasi
kalbėjo su jos sūneliu, ir klausia:
– Tikiuosi jis jūsų neįžeidė?
– Ne, ką jūs! Jūsų mažylis nuosta
bus! Tik paaiškinkite jam, kad aš ne
pingvinas. Man to padaryti, deja, ne
pavyko.
Kosminiame laive kyla panika.
Kosmonautas: Žeme! Žeme! Ką dary
ti? Laivas tapo nevaldomas!
Žemė: Patikrinkite atsarginį valdymo
įrenginį.
Kosmonautas: Nepadeda!
Žemė: Paspauskite mygtuką dešinėje.
Kosmonautas: Nepadeda!
Žemė: Traukite kairiąją vairalazdę.
Kosmonautas: Nepadeda!
Žemė: Tuomet atidžiai klausykitės ir
kartokite: „Tėve mūsų...“

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.

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

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