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Diena būna kupina įvairiausių įvykių ir 
susitikimų. Per vieną dieną galima patirti ir 
džiaugsmo, ir liūdesio, pasigrožėti gamtos 
vaizdais, maloniai pasišnekučiuoti; tą pačią 
dieną gali pasitaikyti ir konfliktų bei nesė-
kmių. Tačiau kaip jausiesi vakare, peržvelg-
damas dieną maldoje, priklausys nuo to, 
kaip tą dieną vertinsi. Šv. Ignacas kviestų: 
peržvelk savo dieną Dievo akimis.

Pavyzdžiui, vienas mano sekmadienis... 
Iš nakties palyta, žmonės ilsisi po darbo sa-
vaitės, bažnyčių varpai kviečia maldai. Šian-
dien šv. Mišias aukoju Šv. Jonų bažnyčioje. 
Prie stačiatikių bažnytėlės vis ta pati mote-
rėlė iš praeivių tikisi bent menko pinigėlio. 
Visada guviai sveikinasi. Šįkart ji pasakoja, 
kad patyrė operaciją, buvo išsiųsta į reabili-
taciją, džiaugiasi, kad vėl gali vaikščioti.

Per šv. Mišias nuoširdžiai gieda jauni-
mas, jaučiasi bendruomenės gyvybingu-
mas. Mažiausieji, vos pradėję vaikščioti 
Mišių dalyviai gieda ne kada reikia, o ka-
da nori, tad visos šv. Mišios tampa savo-
tišku koncertu. 

Po Mišių – susitikimas su ateitininke Vi-
ta, gimusia JAV ir jau kelintus metus gyve-
nančia Lietuvoje. Iš tėvų ji girdėjo daug pa-
sakojimų apie Tėvynę, jos ilgėjosi ir, kai at-
sirado galimybė, grįžo į Lietuvą. Vitai kyla 
nemaža įsikūrimo sunkumų, nelengva su-
prasti kartais keistą čionykščių žmonių el-
gesį, bet nesigaili, kad parvyko – norėjo gy-
venti Lietuvoje.

Grįždamas atgal į vienuolyną matau jau-
ną mamą, stumiančią kūdikio vežimėlį. Ša-
lia striksinti gal trejų metukų mergaitė patai-
ko tiesiai į balą. Motina piktai subara: „Žiū-
rėk, kur eini, žiūrėk po kojomis, o ne į dan-
gų!“ Žinoma, mamai rūpi, kad vaikas nesu-
šlaptų kojų ir nesusigriebtų slogos. Bet man 
tai atrodo simboliška – mums, savo vaikams, 
Dievas sakytų priešingai: žiūrėkite ne vien į 
žemę, bet ir į dangų; ieškokite dangaus že-
mėje, ieškokite dangaus tarp žmonių, ieško-
kite dangaus savyje, nes per Krikštą Dievas 
apsigyvena kiekviename iš jūsų.

Jeigu peržvelgčiau tą sekmadienį tik per 
nesėkmių prizmę, tikrai rasčiau liūdesio, ne-
pasitikėjimo, pastebėčiau, kaip žmonės ne-
supranta vieni kitų, ir jeigu tik tai prisimin-
čiau, mano vakaras būtų liūdnas, apimtų 
kaltės jausmas.

Kai mes, jėzuitai, peržvelgiame kele-
tą paskutinių savo provincijos mėnesių, ma-
tome visą gyvenimo „vaivorykštę“, kupiną 
įvairiausių įvykių: per paskutinį pusmetį du 
mūsų provincijos jėzuitai mirė, dar du pali-
ko Jėzaus Draugiją, šiemet pirmą kartą nuo 
1990 m. niekas neįstojo į provincijos naujo-
kyną, prasidėjus finansinei krizei, mūsų pro-
vincijoje jėzuitų gimnazijų plėtra sulėtės. Ne-
seniai Maskvoje nužudyti du jėzuitai: Otto 
Messmeris ir Victoras Betancourt’as. Ar jau-
čiate, kad vardijant šias nesėkmes ir nelaimes 
apima liūdesys, kad lieka vis mažiau vilties, 
ir kyla klausimas: Dieve, kodėl taip yra? 

Kaip pažiūrėsi...

T. Al do nAs Gu dAi Tis, sJ
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Tačiau pragyventus mėnesius galime 
peržvelgti ir kitaip. Šiais metais Lietuvos 
jėzuitų provincijai sukanka 400 metų. Ge-
gužės 31 d. buvo graži ir prasminga jubi-
liejinių metų šventė Šiluvoje. Per 800 pa-
sauliečių, seserų vienuolių, gyvenančių 
ignaciškuoju dvasingumu, ir mes, jėzui-
tai, meldėmės kartu, dalijomės tikėjimu, 
matėme, kad šv. Ignaco pasiūlytas dvasi-
nis kelias daugeliui padeda artėti prie Die-
vo – vis nauji žmonės Lietuvoje ir Latvi-
joje kasmet įsitraukia į Dvasines pratybas, 
nori gyventi, kaip jose mokoma. 

Jubiliejiniams metams skirti renginiai  
taip pat vyko Šiauliuose, Panevėžyje ir 
Anykščiuose, spalio 9–10 d. surengta tarp-
tautinė mokslinė konferencija Vilniuje, Na-
cionaliniame muziejuje, į kurią atvyko ne-
maža svečių jėzuitų. Dalyvių nuomone, 
konferencija išties pavyko – buvo prisimin-
ta ne tik provincijos istorija, bet įvertintas ir  
šv. Ignaco dvasinio paveldo aktualumas 
šiandien. T. Antano Saulaičio idėja surengti 
jubiliejaus paminėjimą išeivijoje taip pat su-
laukė atgarsio. Dainos ir Viktoro Paulauskų 
puikiai parengta paroda gražiai atspindi Lie-
tuvos jėzuitų istoriją ir veiklą abipus Atlan-
to. Paroda toliau keliauja per išeivių ben-
druomenes JAV, šiuolaikinės technologijos 
leido jai pasiekti ir Lietuvą.

Rugpjūčio 30 d. jėzuitai Mindaugas Ma-
linauskas ir Vaidas Lukoševičius priėmė ku-
nigo šventimus ir visa jėga įsitraukė į pro-

vincijos apaštalinius darbus. Rugsėjo pra-
džioje Vadimas Navickas ir Eugenijus Pu-
zynia, atlikę naujokyno programą, davė pir-
muosius įžadus Jėzaus Draugijoje. 

Ir, aišku, viena iš maloniausių dovanų 
provincijai ta, kad penkias dienas mus lan-
kė, nuoširdžiai bendravo ir drąsino nau-
jai išrinktas Draugijos generalinis vyresny-
sis t. Adolfas Nicolás. Į klausimą, ar nedide-
lė Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija tu-
ri kokią nors įtaką Jėzaus Draugijai, atsakė: 
„Mes visi esame maži. Jėzaus Draugija taip 
pat yra maža Bažnyčios dalelė. Tačiau prisi-
mindami evangelinį palyginimą apie garsty-
čios grūdelį, savo gyvybingumu, nuoširdžiu 
tikėjimo liudijimu mes galime skatinti ir Jė-
zaus Draugijos, ir visos Bažnyčios augimą.“

Šv. Ignacas mums primena Dievo kvieti-
mą į praėjusį laiką – išgyventą dieną ar me-
tus – žvelgti su meile ir viltimi. Jei tą laiką 
peržvelgsime Dievo akimis, matysime, at-
pažinsime, patirsime, kaip aktyviai Dievas 
veikia, kviesdamas prisidėti prie jo kūrybos, 
taikos išsaugojimo tarp žmonių ir tautų, ra-
gindamas stengtis, kad tarp mūsų skleistų-
si meilė ir tarpusavio supratimas. Dievo, jo 
buvimo apraiškų mūsų kasdienybėje daug 
daugiau, nei kartais jaučiame ar patiriame.

Neužmirškime kuo dažniau prisiminti: 
Dievo ieškojimas, sugebėjimas jį įžvelgti vi-
suose įvykiuose padeda mums gyventi visa-
vertį gyvenimą. Gyvenimą, kuris jau čia, že-
mėje, tampa amžinybės pradžia. 
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Anot šv. Pauliaus, „žodžiai prabyla 
į mūsų širdį per klausą“. Per klausą žo-
dis paliečia pačią žmogaus gelmę. Vi-
sos mūsų kultūros išgyveno „klausymo-
si“ stadiją, perdavusią seniausius žmo-
nių bendravimo su Dievu liudijimus. 
Dabartinės kartos žmonės yra pavargę ir 
nusivylę tuščiais žodžiais, tuščiais paža-
dais, liūdnomis ir anemiškomis homili-
jomis, žodžiais, žodžiais ir dar kartą žo-
džiais, kurie, vėl cituojant šv. Paulių, 
yra tik „žvangantis varis ir skambantys 
cimbolai“ (Kor 13, 1). Šiandien žmonės 
nori matyti tai, ką girdi, – akis yra neats-
kiriama ausies „draugė“. Žmonės nori 
matyti „gyvus žodžius“, dėl to pamoks-
lininkai itin stebimi ir labai domimasi 
gyvu liudijimu pasauliečių, sutuoktinių, 

kuriems pavyko gyvenimo sunkumus 
įveikti vis didesne meile ir krikščioniš-
ka ištikimybe, taip juos paverčiant kū-
rybingos vilties liudijimu. 

Neabejoju, kad Dievas nori, jog pa-
sauliečiai, ypač tie, kurie yra susibūrę į 
Krikščioniško gyvenimo bendruomenę, 
šiandien taptų tikra apaštaline bendruo-
mene, besidalijančia Bažnyčios misija. 
O ši misija pagal Biblijos ir Bažnyčios 
tradiciją turi būti pranašiška, vykdoma 
Dievo vardu ir jam vadovaujant. Dėl 
to drąsiai galime kelti klausimą – kaip 
bendruomenė gali tapti pranašiška?

Žinoma, ne visi yra pranašai. Galbūt –  
kai kurie iš jūsų... Gal – retkarčiais... Ne 
visais atvejais... Ne visose srityse... Bet 
galbūt – ir tai yra daug svarbiau – šis lai-

Rugpjūčio 21–26 d. Lietuvoje ir Latvijoje lankėsi Jėzaus Draugijos ge-
neralinis vyresnysis T. AdolfAs nikolás. 400 metų jubiliejų švenčianti 
Lietuvos jėzuitų provincija buvo pirmoji, į kurią jis atvyko kaip nau-
jasis Draugijos vadovas. T. A. Nikolás aplankė jėzuitų bažnyčias ir na-
mus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose, susitiko su Vilniaus ir Kauno jėzui-
tų gimnazijų mokytojais, seserimis vienuolėmis ir ignaciškąjį dvasin-
gumą puoselėjančiais pasauliečiais, Bažnyčios Lietuvoje ir Latvijoje 
hierarchais. Kalbėdamas pasauliečiams Kaune ir Rygoje, kaip ir pa-
sisakydamas rugpjūtį Fatimoje vykusioje XV pasaulinėje Krikščio-
niško gyvenimo bendruomenės asamblėjoje, t. A. Nikolás ragino pa-
sauliečius tapti apaštalais. Skaitytojams pateikiame keletą šio pasisa-
kymo fragmentų. 

Būkite pranašais 
ir apaštalais
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kas yra pranašiškų bendruomenių laikas? 
Tad pasvarstykime, kas yra pranašas ir 
ką apie tai sako Biblija.

Pranašas mato pasaulį Dievo aki-
mis... „Mes matėme ir kontempliavome 
Įsikūnijimą“, – taip sakydamas, šv. Igna-
cas visai nesidrovi... 

Pranašas klauso Dievo klausa. O Die-
vas girdi savo žmones, patiriančius kan-
čią, vienišumą ir priespaudą. 

Pranašas jaučia Dievo širdimi. Evan-
gelijoje skaitome, kaip Jėzus susijaudina 
iki pat širdies gelmių... Ir Senajame Tes-
tamente Dievas verkia ir kenčia dėl „sa-
vo dukters“, „savo žmonių“, „savo my-
limųjų“, „savo šeimos“. Dievas yra arti, 
kartu su nuskriaustaisiais, su vargstan-
čiaisiais, ir juos užjaučia. 

Pranašas skelbia Dievo žodžius. Tai  –  
gailestingumo ir užuojautos žodžiai tiems,  
kurie kenčia, atsivertimo ir solidarumo 
žodžiai tiems, kurie gali padėti kenčian-
tiesiems. 

Dvasinės pratybos, kuriomis mes 
maitiname savo širdis, visa jų dinamika 
skatina žmogų (šv. Ignacas sakytų – jo 
sielą) artėti prie Jėzaus. Jos moko mus 
matyti pasaulį taip, kaip mato Dievas, iš-
girsti tai, ką Dievas girdi iš vargšų ir ken-
čiančių, jausti taip, kaip Dievas jaučia ti-
krovę – tokią, kokia ji yra iš tiesų. Šv. Ig- 
nacas moko atpažinti, kaip turime rea-
guoti į tai, kas vyksta šioje tikrovėje, ku-
rios dalis esame. Jis skatina mus veikti 
taip, kaip ragina Šventoji Dvasia. Tai at-
veria mums burnas, kad prabiltume apie 
tai, kas vyksta.

Būti pranašais – tai būti klausančiais 
žmonėmis: klausančiais kitų, klausan-
čiais Dievo Žodžio, klausančiais švel-
naus Šventosios Dvasios paraginimo. 
Šv. Ignacas mums duoda daug patarimų, 
kaip atpažinti, kada šie trys klausymo 
būdai tampa vienu – tuomet esame tar-
si perkeisti, mus apima Džiaugsmas, Vil-
tis ir Paguoda.

Šv. Tomas Akvinietis rašė, kad tikė-
jimo patirtyje svarbūs du Žodžiai: išori-
nis, mums duotas per Raštą, ir vidinis, 
Šventosios Dvasios įkvėptas mūsų širdy-
se. Kai šie du Žodžiai susivienija, pasie-
kiame gilią vienybę su Dievu. Bet kad tai 
taptų bendruomenine patirtimi, visi pri-
valome būti klausantys...

Norėdami būti apaštalais, turime būti 
įžvalgūs. Apaštalavimas be sugebėjimo 
atpažinti neįmanomas. Skuboti spren-
dimai – klaidingo apaštalavimo išda-
va. Ignacas tuo neabejojo. Kaip tik dėl 
to jis visada buvo pasirengęs peržvelgti, 
tikrinti savo sprendimus, dar kartą juos 
peržvelgti, kad neliktų nepastebėtas koks 
nors svarbus faktas, pojūtis ar Šventosios 
Dvasios paraginimas.

T. A. Nikolás Vilniaus jėzuitų gimnazijoje 
ir Šv. Jonų bažnyčioje
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Šv. Benediktas sakė, kad Dvasios do-
vana ne iškovojama, o gaunama iš paklus-
naus dėkingumo. Tad apaštališka ir prana-
šiška bendruomenė yra itin paklusnių ir 
įžvalgių tikinčiųjų bendruomenė. Bet tarp 
ieškojimo, atpažinimo ir sprendimo kyla 
tam tikra įtampa bei prieštaravimas: kaip 
vienu metu galime būti paklusnūs ir pri-
imti sprendimus? Galiu jus patikinti: kai 
Šventoji Dvasia ateina į mūsų bendruome-
nę, mūsų baimės išnyksta ir mes suvokia-
me, ko Dievas nori iš mūsų.

Visi bendruomenės nariai yra kviečia-
mi turėti iš tiesų reginčias akis. Jūs, pa-
sauliečiai, dažnai matote tai, ko kunigai 
nemato arba negali matyti, ir esate kvie-
čiami išgirsti tai, ko kunigai kartais negir-
di, o kaip tik girdėjimas ir padeda atpažin-
ti. Visi bendruomenės nariai yra pašaukti 
jausti kitų skausmą bei kančią – apie tai 
kalbama ir trečiąją Dvasinių pratybų sa-
vaitę. Visi yra pašaukti atpažinti, priimti 
sprendimą bei „įdarbinti“ savo rankas ir 

kojas veikti – tarnauti kitiems ir 
juos atjausti. 

Būti pranašiška bendruome-
ne Bažnyčioje tampa įmanoma, 
jeigu išdrįstame priimti iššūkį ir 
atsiliepiame Dievui, kaip mokė  
šv. Ignacas. Dėl to KG bendruo-
menės veiklos prioritetas yra na-
rių ugdymas. Tai – pati pirmu-
čiausia sąlyga. Šv. Ignacas supra-
to, kad žmonės negali turėti vie-
nodos naudos iš jo Dvasinių pra-
tybų. Jis žinojo, kad reikia ugdyti 

mūsų gebėjimus – atverti širdį ir parengti 
protą, kad būtume jautrūs ir pajėgtume su-
sitikti su Dievu, kad pakviestume jį į savo 
gyvenimą, kad atsivertume Dvasios „pa-
tarimams“. Ugdymas turi apimti teologiją, 
psichologiją ir antropologiją, padėti žmo-
nėms augti kaip tikinčioms ir mylinčioms 
asmenybėms, atverti žmogaus dvasią gi-
lesnei ir didesnei tikrovei. 

Čia ir susitinka pagrindiniai mūsų 
bendradarbiavimo „laukai“. Mes, jėzu-
itai, esame nepaprastai laimingi, maty-
dami, kad jūs priimate šv. Ignaco dova-
nas, kurios skleidžiasi ir veikia nepriklau-
somai, savarankiškai, anapus jėzuitų vei-
klos ir „kontrolės“ ribų. Šv. Ignacas vis-
ką darė tarnaudamas Evangelijai, kuri nė-
ra kieno nors nuosavybė. Mums be galo 
džiugu, kad šv. Ignaco dovanos tampa pa-
veldimu palikimu, išdalytu Bažnyčios ir 
pasaulio gerovei.

Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje

Nors t. A. Nicolás 
moka daug kalbų, 

svečiuodamasis dažniausiai 
bendravo angliškai. 

T. Vytauto Sadausko, SJ, 
nuotraukos
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T. Adam Żak, SJ,
Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo asistentas

Susirinkome švęsti svarbaus Jėzaus 
Draugijos Lietuvos provincijos jubilie-
jaus – prisiminti 400-ąsias jos įkūrimo 
metines. Akivaizdu, kad šią progą prisi-
mename ir iškilmingai švenčiame tik to-
dėl, kad ji slaptingu būdu siejasi su Die-
vo tautos išganymo istorija šioje šalyje, 
Lietuvoje, bei kaimyniniuose kraštuose. 
Jaučiame, kad šventoji Eucharistija, į ku-
rią esame sukviesti, užima ypatingą vietą 
tarp šiam jubiliejui skirtų renginių. Ji yra 
svarbiausia! Iš tiesų Eucharistijos šven-

timas šiam jubiliejui toks svarbus todėl, 
kad vien tik Jėzaus Kristaus pasiuntiny-
bės, kurią sakramentiniu būdu tęsia Eu-
charistija, šviesoje galime matyti prasmę 
viso to, ką jėzuitų ordinas per savo istori-
ją yra nuveikęs.

Tai, ką Jėzaus Kristaus pasiuntiny-
bės šviesoje, Eucharistijos šviesoje, ga-
lime pasakyti apie jėzuitų gyvenimą bei 
veiklą Lietuvoje ir kitur, nėra vien isto-
rijos mokslo objektas. Susirinkę čia, prie 
Jėzaus Kristaus altoriaus, galime tikėtis, 
kad viskas, ką istorijoje galėtume pava-
dinti sėkme, taip pat ir nesėkme ar net 
klaida, iš Dievo gerumo prisideda prie 
gėrio kūrimo ir žmonių išganymo. Taip, 
tik Jėzaus Kristaus gyvenimo slėpinių ap-
šviesti, jo mirties ant kryžiaus ir prisikė-
limo apšviesti, mes galime džiaugtis net 
persekiojimais, kuriuos patyrė daugelis 

Mūsų darbai – 
Jo malonės pergalė 

Pamokslas, pasakytas Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje,
švenčiant Lietuvos jėzuitų provincijos 400 metų jubiliejų 
2008 m. spalio 12 d.
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mūsų brolių. Jų ištikimybė patiriant iš-
bandymus yra Dievo ištikimybės ženklas. 
Viešpats padeda savo malone, kad ir mes 
sunkiomis akimirkomis būtume pasirengę 
ir pajėgtume daryti gera.

Tik Eucharistijos šventėje mūsų žmo-
niškieji jubiliejai tampa džiūgavimu, vil-
tingu, į ateitį atgręžtu, jėgų teikiančiu 
įvykiu, o mes, kiekvienas atskirai ir vi-
si drauge, su šv. Pauliumi galime saky-
ti: „Visa galiu tame, kuris mane stiprina“ 
(Fil 4, 13). Taip pat su pranašu Izaiju ga-
lime kartoti: „Štai šis yra mūsų Dievas! 
Mes juo pasitikėjome, ir jis mus išgelbė-
jo! [...] Džiūgaukime, linksminkimės, kad 
jis mus išganė!“ (Iz 25, 9).

Liturgijos, kurią švenčiame, apšviesti, 
mes nesibaiminame ateities, bet meldžia-
me: „Teateinie Tavo karalystė. Teesie Ta-
vo valia.“

Iškilmingas pokylis, kurį švenčiame, 
panaikina bet kokį didžiavimąsi savimi. 
Juk tai Viešpaties pokylis! Mes esame tik 
svečiai. Mūsų džiaugsmas iš esmės tėra 
džiaugsmo pradžia. Mūsų darbai – Jo ma-
lonės pergalė. Juk net kančioje glūdi nuo-
jauta, kad Dievas, mūsų Viešpats, visiems 
nušluostys ašaras.

Nušviestas Evangelijos, šis šventimas 
šiandien taip pat patvirtina mūsų pasiunti-
nybę, o drauge ir perspėja. Patvirtina, nes 
Viešpačiui ir šiandien reikia skelbėjų, ku-

riuos jis siunčia, kad jie kviestų kitus. Per-
spėja, nes kiekvienas mūsų žino, kad nors 
ir yra pasiųstas, iš tiesų priklauso pakvies-
tiesiems ir gali pasirodyti nevertas – čia 
kalbama apie tarnystę ir atsiliepimą. 

Kadangi gyvename dar neatbaigtame 
pasaulyje, šiandienos šventė svarbi ir dėl 
kitos priežasties. Esame čia kaip tie, ku-
rie meldžiasi ir užtaria kitus. Todėl mums 
tekusi atsakomybė neturi trikdyti mūsų 
džiaugsmo, kelti baimės ar mažinti pa-
sitikėjimo Viešpačiu. Mes meldžiame ir 
prašome jūsų visų melstis už mus, jėzui-
tus! Mums reikia jūsų maldų! Melskitės 
už pašaukimus į Jėzaus Draugiją. Mels-
kitės, kad būtume ištikimi sekdami Kris-
tumi. Melskitės už mūsų naująjį generali-
nį vyresnįjį t. Adolfą Nikolás. Melskitės 
už jėzuitų bendruomenes Lietuvoje ir jų 
apaštalinius darbus, kad, nešdami susitai-
kymą, jie kurtų taiką ir teisingumą.

Dievas nori, kad visi žmonės dalyvau-
tų jo amžinajame džiaugsme. Didžiausias 
jo troškimas, kad kiekvienas žmogus tap-
tų jo bičiuliu, sėstų prie jo stalo. Dievas 
nori, kad žmonės būtų su juo! Kad aš bū-
čiau su juo! Melskimės už čia susirinku-
sius, už visus – kad priimtume tikėjimo iš-
šūkius ir mus stiprintų bendras Tikėjimo 
išpažinimas.

Iš vokiečių k. vertė 
t. Lionginas Virbalas, SJ
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Pirmosios jėzuitų kolegijos Abiejų 
Tautų Respublikoje buvo įsteigtos Brauns-
berge 1564 m., Pultuske 1566 m., Vilniu-
je 1570 m., Poznanėje 1571 m. ir Jarosla-
ve 1573 m. Iš pradžių jos priklausė Lenki-
jos viceprovincijai, kuri buvo pavaldi Aus-
trijos provincijai. 1574 m. balandį ordi-
no generolas Everardas Merkurianas Len-
kijos jėzuitų namus atskyrė nuo Austrijos 
provincijos ir iš jų sudarė atskirą Lenkijos 
provinciją, apėmusią visą Lenkijos ir Lie-
tuvos teritoriją. Per kitą dešimtmetį buvo 
atidarytos dar 6 kolegijos, 2 rezidencijos, 
naujokyno namai Krokuvoje, misijų stotis 
Dancige. 

Naujojoje provincijoje namų nebu-
vo itin daug, tačiau jie buvo išsidėstę ko-
ne visos Vidurio ir Rytų Europos teritori-
joje – nuo Dorpato (dab. Tartu Estijoje) iki 
pat Koložvaro (dab. Cluj-Napoca Rumu-
nijoje), todėl tinkamai administruoti tokią 
plačią provinciją atrodė būsią labai sun-
ku. Ordine vyraujant naujų provincijų kū-
rimo tendencijai, ir Respublikoje pasigirs-
davo balsų apie būtinybę padalyti Lenki-
jos provinciją.

1587 m. liepą Jaroslave įvyko Lenkijos 
provincijos kongregacija. Jos posėdžiuose 
kilo plati diskusija dėl provincijos padali-
jimo į dvi – Lenkijos ir Lietuvos. Provinci-
jolas Jonas Paulius Campano 1587 m. lie-

pos 15 d. laiške generolui Klaudijui Aqu-
avivai rašė apie būtinybę padalyti provin-
ciją dėl jos didelės teritorijos, tačiau kons-
tatavo, kad padalijimui ji dar nesubrendu-
si, nes Lenkijoje ir Lietuvoje nėra pakan-
kamai namų jauniems jėzuitams ugdy-
ti. Krokuvoje buvo naujokynas, o filoso-
fijos ir teologijos studijos veikė tik Lietu-
voje – Vilniaus akademijoje. Po diskusijos 
kongregacijos delegatai padarė bendrą iš-
vadą: „Padalyti provinciją jokiu būdu ne-
įmanoma.“

Reikalas padalyti provinciją vėl iški-
lo Lenkijos provincijos VI kongregacijo-
je, įvykusioje 1590 m. liepą Nesvyžiuje. 
Tuo metu provincijoje jau buvo 337 nariai. 
Kongregacijos diskusijų ataskaitoje pa-
teikta daug argumentų už provincijos pa-
dalijimą: provincijos dydis, iš to kylantys 
kelionės sunkumai, perdėm didelis provin-
cijolo apkrovimas administraciniais dar-
bais, reikalaujančiais ypatingos sveikatos 
ir ištvermės; per ankšti naujokyno namai 
Krokuvoje; kitų ordinų, Lietuvoje sukū-
rusių atskiras struktūras, pavyzdys. Argu-
mentai prieš padalijimą buvo tokie: Lietu-
voje ir Latvijoje darbuojasi daug lenkų, be 
kurių Lietuvos provincija nepajėgtų sava-
rankiškai veikti; Lietuvoje nėra naujokyno 
ir trūksta kandidatų į ordiną; Lenkijos te-
ritorijoje nėra akademijos su filosofijos ir 

T. Ludwik Grzebień, SJ

Pranešimo, skaityto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje 
Lietuvos jėzuitų provincijos įsteigimo 400 m. jubiliejui, santrauka

Lenkijos jėzuitų provincijos 
padalijimo aplinkybės 
ir Lietuvos provincijos įkūrimas
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teologijos studijomis; provincijos padaliji-
mui gali pasipriešinti Bažnyčios dignitoriai 
ir pasauliečiai didikai Lenkijoje ir Lietuvo-
je. Pagrindinis argumentas prieš padaliji-
mą buvo tas, kad Lietuvos provincija sava-
rankiškai veikti nepajėgs. Todėl svarstyta, 
kaip provincijolas galėtų vadovauti tokiai 
plačiai provincijai, ypač sunkiomis aplin-
kybėmis, pvz., kilus karui ar marui. 

Bandymai padalyti provinciją atsinauji-
no 1597 m., rengiantis provincijos kongre-
gacijai Pultuske. Galimo padalijimo būdus 
su savo patarėjais apsvarstė provincijolas 
Bernardinas Confalonieri. Svarbią nuomo-
nę šiuo klausimu išreiškė anglas, provinci-
jolo patarėjas Adomas Brokas – jis 1597 m. 
sausio 16 d. parašė ordino generolui, išdės-
tydamas devynias priežastis, kodėl provin-
cija artimiausiu metu neturėtų būti pada-
lyta: būsimoji Lietuvos provincija, be Vil-
niaus akademijos, turi per mažai namų su 
mokyklomis, todėl į provinciją būtinai rei-
kėtų įtraukti Varmiją su Braunsbergo kole-
gija; sielovados darbui Latvijoje reikalin-
gi vokiečių kalbą mokantys kunigai ir bro-
liai, o jie daugiausia kilę iš Prūsijos; be to, 
didesnė galimybė palaikyti dvasinę vieny-
bę egzistuoja tarp prūsų ir lietuvių nei tarp 
prūsų ir lenkų; Lietuvoje veikiančios mo-
kyklos negarantuoja pakankamo kandida-
tų skaičiaus į ordiną, nes jose maža moki-
nių. Tuo remiantis daroma svarbi išvada: 
provincijos padalijimas neįmanomas, jei į 
Lietuvos provinciją nebus įjungta Prūsija ir 
netgi Mazovija. 

Padalijimo šalininkai greitai suvokė, 
kad savarankiška Lietuvos provincija ne-
turi galimybės veikti remdamasi vien Lie-
tuvoje ir Latvijoje įsteigtomis kolegijo-
mis. Tai lėmė naują diskusijų kryptį: ma-
žiau kalbėta, ar reikia padalyti provinciją, 
bet rimčiau svarstyta, kaip tai padaryti, be 
senų argumentų vis dažniau pabrėžiant bū-
tinybę į naują Lietuvos provinciją įtraukti 
Varmiją, Prūsiją ir netgi Mazoviją. 

Provincijos padalijimo reikalas nuo- 

dugniai apsvarstytas 1597 m. rugpjūtį Pul-
tuske įvykusioje provincijos kongrega-
cijoje. Išlikęs „Priedu“ pavadintas doku-
mentas, parengtas jau pasibaigus kongre-
gacijai, turėjo detaliau informuoti ordi-
no generolą apie šį reikalą; jame pakarto-
ti argumentai už ir prieš provincijos pada-
lijimą. Padaryta išvada, kad provincija yra 
subrendusi padalijimui tiek turimų namų, 
tiek žmonių atžvilgiu. Dokumento gale ap-
svarstytas galimas provincijos administra-
vimas po padalijimo. 

Kongregacijos išrinktas prokuratorius 
Paulius Bokša Romoje nuodugniai ap-
svarstė provincijos padalijimo planą. Jis 
pasisakė už Prūsijos priklausymą Lietu-
vos provincijai. Kadangi numatoma Lie-
tuvos provincija turėtų studijas ordino 
klierikams Vilniuje ir Braunsberge, o Len-
kijos provincijos teritorijoje jų nebūtų, or-
dino generolas pirmiausia pavedė atidary-
ti teologijos studijas jėzuitams Poznanė-
je. Taigi, kad padalijimas galutinai įvyktų, 
pirmiausia reikėjo tolygiai išdėstyti vie-
nuolinio ugdymo centrus. Ši užduotis pa-
vesta Fridrikui Barčui, kuris pirmasis tuo 
metu perėmė viceprovincijolo Lietuvai –  
šalia provincijolo Bernardino Confalonie-
rio – pareigas. 

1599 m. kovo 16 d. provincijolu tapo iš 
Aragono kilęs Garcia Alabiano; jis 1597 m. 
spalio 10 d. Krokuvoje rašytame laiške Pau-
liui Bokšai detaliai išdėstė aiškią nuomonę, 
kad ateina laikas provincijos padalijimui. 
Vėl buvo surinkti argumentai už ir prieš. Pa-
kartoti ankstesnieji – kad lietuviai be lenkų 
nepajėgs sukurti savarankiškos provincijos, 
nes Lietuvoje maža kolegijų, kartu nedaug 
mokinių bei kandidatų į ordiną tarp lietuvių; 
Rygai ir Dorpatui reikalingi vokiškai mo-
kantys jėzuitai; jėzuitai nemoka latvių ir es-
tų kalbų; Dorpatui ir Polockui gresia Rusijos 
invazija; Polocko kolegijos valdos užimtos 
bajorų; dideliuose plotuose gyvena rusėnai, 
kuriems irgi reikalingi sielovadininkai. Na-
mai, išskyrus Vilnių, skundžiasi nederliumi 
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ir nepritekliais, todėl lenkai nenori stiprinti 
kolegijų Lietuvoje. Dėl šių ir kitų priežasčių 
Alabiano nematė galimybės greitu laiku pa-
dalyti provinciją. 

Padalijimą, jo nuomone, labiausiai ska-
tina dideli atstumai tarp namų, kliudantys 
efektyviam administravimui. Atrodo, kad 
Alabiano neatmetė galimybės tuose kraš-
tuose sukurti atskirą vokietakalbę provin-
ciją, apimančią Latviją ir Prūsiją, užuot 
steigus Lietuvos provinciją.

1606 m. bendra provincija turėjo 570 
asmenų ir 12 kolegijų, 3 rezidencijas, jau 
egzistavo profesų namai Krokuvoje ir Var-
šuvoje, naujokynai Krokuvoje ir Vilniuje 
bei visų lygių studijos jauniems jėzuitams.

1607 m. birželį Jaroslave buvo sušauk-
ta XII eilinė provincijos kongregacija. Tai 
buvo paskutinė visos Lenkijos provincijos 
kongregacija, tačiau joje Lietuvos delega-
tai jau sudarė atskirą grupę. Ji pasisakė už 
Pultusko ir Varšuvos priklausymą Lietuvos 
provincijai. Kongregacija išrinko delega-
tus – Martyną Smigleckį ir Paulių Bokšą, 
kurie provincijos padalijimą galutinai turė-
jo aptarti Romoje. Ordino generolui kon-
gregacija pasiuntė prašymą pritarti provin-
cijos padalijimui. Po pasitarimų su provin-
cijolu Decijumi Striveriu ir delegatais Smi-
gleckiu ir Bokša generolas išreiškė visiš-
ką pritarimą: „Tegu taip būna Dievui lai-
minant.“ 1608 m. balandį jis leido padaly-
ti provinciją ir paskyrė provincijolus – Pe-
trą Fabricijų Lenkijai ir Paulių Bokšą Lie-
tuvai. Taip galiausiai baigėsi ilgas diskusi-
jų apie provincijos padalijimą procesas.

Nauja Lietuvos provincija, apiman-
ti Lietuvą, Livoniją, Varmiją ir Mazovi-
ją, turėjo 11 namų ir 275 narius. Lenkijos 
provinciją su Didžiąja Lenkija, Karališką-
ja Prūsija, Mažąja Lenkija, Rusia, Volyne  
ir Ukraina sudarė 14 namų ir 337 nariai. 
1608 m. abiejų provincijų vadovavimą 
perėmė vietos jėzuitai – lenkas ir lietuvis. 
Lietuvos provincijolu tapo ir iki 1614 m.  
buvo Paulius Bokša (1552–1627), prieš tai 

buvęs provincijolo sekretoriumi ir pava-
duotoju (1585–1596), Braunsbergo kole-
gijos (1597–1600) ir Vilniaus akademijos 
(1600–1602) rektoriumi bei viceprovinci-
jolu (1601–1608). 

Atrodytų, Lenkijos provincijos padali-
jimas į dvi – Lenkijos ir Lietuvos – pro-
vincijas buvo baigtas, tačiau Lenkijos pro-
vincija negalėjo susitaikyti su Mazovijos 
ir ypač krašto sostinės Varšuvos praradi-
mu. 1611 m. Krokuvoje vykusi provinci-
jos kongregacija pateikė ordino generolui 
savo argumentus dėl Varšuvos priklauso-
mybės. Ordino generolas nuomonės ne-
pakeitė, o siųsdamas į Lenkiją vizitatorių 
Joną Argentį jam skirtoje 1612 m. balan-
džio 14 d. instrukcijoje pavedė ištirti or-
dino namų Varšuvoje padėtį. Tačiau Lie-
tuvos jėzuitai sugebėjo išlaikyti Varšuvą 
savo provincijos sudėtyje. XV Lenkijos 
provincijos kongregacija, įvykusi 1615 m.  
rugpjūtį Liubline, ir XVI provincijos kon-
gregacija, įvykusi 1619 m. liepą Kroku-
voje, prie šio reikalo vis grįždavo, tačiau 
pastangos buvo bergždžios. Lietuvos pro-
vincija 1607 m. nustatytose ribose gyvavo 
150 metų – iki 1759 m. padalijimo į Lie-
tuvos ir Mazovijos provincijas. 

Dvidešimt metų (1587–1607) trukusios 
diskusijos dėl Lenkijos provincijos padali-
jimo, o ypač dėl naujų Lenkijos ir Lietu-
vos provincijų ribų turėjo ypatingą reikš-
mę jėzuitų istorijai šiame Europos regio-
ne. Lietuvos provincija, kurios intelekti-
nis centras buvo Vilniaus akademija ir ku-
ri dėl energingų pastangų apėmė ir Mazo-
viją su Varšuva bei Varmiją su Braunsber-
gu, iki pat XVIII a. aiškiai pirmavo švieti-
mo ir mokslo srityje. Lenkijos provincija, 
dėl Krokuvos akademijos priešinimosi ne-
pajėgusi atidaryti savos akademijos Pozna-
nėje (1612), o vėliau Lvove (1661), turėjo 
tenkintis kolegijomis ir visą laiką liko Lie-
tuvos šešėlyje.

Iš lenkų k. vertė Liudas Jovaiša



12

Mûsø istorija

Renginius, skirtus Lietuvos jėzuitų 
provincijos 400 metų jubiliejui, pradėjo 
paroda, gegužės 21 d. atidaryta Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje.

Lietuvos jėzuitų provincijos priešis-
torės tarpsnį parodoje iškalbingai primi-
nė Vilniaus jėzuitų akademijos įsteigimo 
dokumentai: popiežiaus Grigaliaus XIII 
bulė bei Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus Stepono Batoro pri-
vilegija, dabar saugoma Lietuvos centri-
niame valstybės archyve.

Jėzuitų akademijos ir Vilniaus popie-
žiškosios seminarijos steigėjas popiežius 
Grigalius XIII įamžintas 1584–1620 m. 
nežinomo dailininko nutapytame paveiks-
le, kuris specialiai šiai parodai atvežtas iš 
Grigaliaus universiteto, buvusios Romos 
jėzuitų kolegijos (Collegium Romanum). 
Paveiksle pavaizduotas Grigalius XIII 
teikia leidimus jėzuitams steigti kolegijas 
Japonijoje, Italijoje, Loreto mieste (Col-
legium Illiricorum), ir Vilniuje, kur bu-
vo įsteigta kolegija ir popiežiškoji kuni-
gų seminarija. Dešinėje paveikslo pusė-
je du pasiuntiniai apžiūrinėja architektū-
ros planą, ant kurio matosi lotyniškas už-
rašas – Vilnense.

Savarankiška Lietuvos jėzuitų provin-
cija įsteigta po beveik 30 Vilniaus jėzui-
tų akademijos veiklos metų. Tuomet jė-
zuitams priklausė Vilniaus šv. Jono baž-

nyčia, anksčiau buvusi parapinė, Vilniu-
je buvo statomi profesų namai ir Šv. Ka-
zimiero bažnyčia, jėzuitų naujokynas su 
Šv. Ignaco bažnyčia. XVII–XVIII a. I pu-
sėje Lietuvos jėzuitų provincijoje, kuri 
apėmė ne tik dabartinę Lietuvą, bet Li-
vonijos, Gudijos, Prūsijos žemes ir da-
lį Lenkijos teritorijos, veikė daugiau nei 
30 jėzuitų misijų, rezidencijų, vienuolijos  
namų ir kolegijų (ribos pasikeitė 1759 m. 
įsteigus atskirą Mazovijos provinciją).

Parodoje eksponuotas Jėzaus Drau-
gijos Vokietijos asistencijos žemėlapis  
(Šv. Kazimiero bažnyčiai padovanotas 
Šarūno Adomavičiaus). Jame pažymė-
ta Lietuvos jėzuitų provincija, įsteigtos 
misijos, rezidencijos, jėzuitų kolegijos, 
naujokynas, terciatas, profesų namai. Že-
mėlapis parengtas ir išleistas Augsburge 
1725–1741 m. raižytojo Jurgio Motiejaus 
Seutterio jaunesniojo ir geografo Motie-
jaus Seutterio. 

1773 m. uždarius Jėzaus Draugiją, jė-
zuitų namai ir bažnyčios perduotos ki-
toms vienuolijoms ar parapijoms. Ten 
perkeltas ir jėzuitų inventorius. Kai ku-
rių paveikslų, puošusių vienuolynų pasta-
tus, šiandien beveik nėra galimybių iden-
tifikuoti, išskyrus Lietuvos jėzuitų portre-
tus ir jėzuitų šventųjų atvaizdus, kurie ga-
li būti atpažįstami pagal jėzuitų ikonogra-
fijai būdingus bruožus: Jėzaus Draugijos 

Dr. Neringa Markauskaitė

Paroda 
Nacionaliniame 

muziejuje
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emblemą, jėzuitų aprangą, pirmavaizdžio 
kompozicijas ir jų tipus.

Manoma, kad kai kurie Lietuvos na-
cionaliniame muziejuje saugomi jėzuitų 
portretai yra iš Vilniaus jėzuitų akademi-
jos. Tai Vilniaus jėzuitų kolegijos rekto-
riaus Stanislovo Varševickio, Vilniaus jė-
zuitų akademijos rektoriaus Petro Skargos 
XVII a. tapyti atvaizdai, Šventojo Rašto 
profesoriaus, pirmojo lotynų-lenkų-lietu-
vių kalbų žodyno autoriaus Konstantino 
Sirvydo, Vilniaus jėzuitų akademijos ka-
nonų teisės profesoriaus Andriaus Kriu-
gerio portretai. Įdomus ir iki šiol nedaug 
žinomas yra Mikalojaus Lancicijaus, isto-
riko, teologijos ir Šventojo Rašto profeso-
riaus, XVIII a. portretas, dabar saugomas 
Vilniaus jėzuitų namuose. 

Parodoje eksponuoti jėzuitų šventųjų 
paveikslai ir skulptūros surinkti iš Lietu-
vos bažnyčių, taip pat iš Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus, Lietuvos dailės muzie-
jaus, Žemaičių muziejaus „Alka“, Šiau-

lių „Aušros“ muziejaus, Upynos liaudies 
amatų muziejaus. Karkažiškės bažnyčiai 
(Švenčionių r.) priklauso XVIII a. pa-
veikslai su metalo aptaisais „Šv. Ignacas 
Lojola“, nutapytas Juozapo Jarmašausko, 
ir „Šv. Aloyzas Gonzaga“, sukurtas neži-
nomo dailininko. Abu paveikslai kadai-
se buvo Vilniaus šv. Jono bažnyčioje. Kai 
kurios parodoje eksponuotos kompozici-
jos galėjo būti sukurtos pagal pirmavaiz-
džius išsaugojusius raižinius, kurie puoš-
davo jėzuitų „Šventųjų gyvenimus“ arba 
kitas knygas. Galbūt remdamasis panašia 
knygos iliustracija nežinomas dailinin-
kas XVIII a. sukūrė paveikslą Varnių baž-
nyčiai (dabar saugomas Lietuvos nacio-
naliniame muziejuje). Jame pavaizduo-
tas Jėzaus monogramos šviesa apgaub-
tas šv. Ignacas Lojola su atversta knyga, 
kurioje įrašytas jėzuitų šūkis Ad Maiorem 
Dei Gloriam (Didesnei Dievo garbei), ir  
šv. Pranciškus Ksaveras, tarytum norintis 
atverti Viešpačiui savo širdį.
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Parodoje pirmą kartą rodytas pa-
veikslas „Šv. Pranciškus Ksaveras“, nuta-
pytas 1694 m. A. Mickevičiaus ir pertapy-
tas 1868 m. dailininko S. Downaro, dabar 
saugomas Lietuvos nacionaliniame mu-
ziejuje. Paveiksle šv. Pranciškus Ksaveras 
klūpo prie altorėlio, tarsi norėtų jam bū-
dingu judesiu atverti savo širdį. Parodoje 
buvo eksponuota ir restauruota XVIII a.  
kompozicija iš Trakų bažnyčios, kurio-
je įspūdingai perteikta šv. Stanislovo 
Kostkos vizija. Iki mūsų dienų išliko la-
bai nedaug kadaise jėzuitų bažnyčių alto-
rius puošusių skulptūrų. Parodai pasko-
lintos dvi poros: XVIII a. nežinomo au-
toriaus sukurtos šv. Aloyzo Gonzagos ir  
šv. Stanislovo Kostkos skulptūros iš Bal-
ninkų bažnyčios (Molėtų r.) ir kitos dvi šių 
šventųjų vardais vadinamos skulptūros, 
sukurtos nežinomo skulptoriaus XVIII a.  
antroje pusėje, dabar saugomos Vytau-
to Didžiojo karo ir Kauno arkivyskupijos 
muziejuose.

Jėzuitų šventųjų gerbimas neišblėso ir 
XIX–XX a. Parodoje rodytas paveikslas 
„Šv. Ignacas Lojola prie Manrezos olos“ 
iš Skaudvilės bažnyčios (Tauragės r.),  
manoma, sukurtas XX a. pr.; taip pat eks-
ponuota Lietuvos nacionaliniame muzie-
juje esanti ir Lietuvoje menkai žinoma 
XX a. I p. tapyta kompozicija „Šv. Pran-
ciškaus Ksavero mirtis“.

Lietuvos jėzuitų provincijos kolegi-

jose, rezidencijose, misijų namuose buvo 
sukauptos gausios bibliotekos. Parodo-
je pristatyti dabar Lietuvos nacionalinė-
je Martyno Mažvydo, Lietuvos mokslo 
akademijos ir Vilniaus universiteto bib- 
liotekose bei Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje saugomi senieji spaudiniai ir 
rankraščiai. Tai XVII–XVIII a. išleisti 
Jėzaus Draugijos įstatų, regulų ir potvar-
kių (Regulae Societatis Iesu) ir Dvasinių 
pratybų (Exercitia spiritualia) rinkiniai. 
Čia eksponuoti Petro Skargos „Šventų-
jų gyvenimų“ leidimai, Martyno Smi-
gleckio jėzuitų disputai su klaidatikiais, 
Kasparo Družbickio, Atanazo Liudvi-
ko Kersnickio pamokslai. Parodoje bu-
vo galima susipažinti su Lietuvos jėzui-
tų teologijos, istorijos, filosofijos, mate-
matikos, fizikos veikalais, rašytais loty-
nų kalba: eksponuotos Mikalojaus Lan-
cicijaus „Meditacijos“ (1727), Alberto 
Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos istorija“  
(II dalis, 1669), Stanislovo Rostovskio 
„Jėzaus Draugijos Lietuvos provincijos 
istorija“ (1768), Benedikto Dobševičiaus 

Šv. Ignacas Lojola ir šv. Pranciškus Ksaveras. 
Nežinomas dailininkas, XVIII a.

Žygimanto Liauksmino 
„Praktinė iškalba“
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„Logikos paskaitos“ (1760), taip pat po-
eto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 
„Keturios giesmių knygos“ (1682), Žygi-
manto Liauksmino „Praktinė iškalba, ar-
ba Iškalbos meno taisyklės“ (1648), Jono 
Jaknavičiaus išleistos „Lenkiškos ir lie-
tuviškos evangelijos“ (1705), lietuviškai 
rašiusio Pranciškaus Šrubauskio giesmy-
nas „Balsas širdies“ (1790), taip pat įvai-
rių autorių išleisti jėzuitų gyvenimų apra-
šymai. Daugumą parodoje eksponuojamų 
knygų XVII–XVIII a. išleido Vilniaus jė-
zuitų akademijos, Nesvyžiaus, Gardino 
kolegijų, kitos Lietuvos jėzuitų kolegijų 
spaustuvės. Jėzuitų bibliotekose būdavo 
knygų, spausdintų ir kitose šalyse, pvz., 
parodoje galima pamatyti jėzuitų bolan-
distų daugiatomį veikalą „Šventųjų dar-
bai“ (Acta Sanctorum), kuris dabar yra 
Nacionalinėje Martyno Mažvydo biblio-
tekoje.

Parodoje pateikta vertingų Lietuvos 
jėzuitų provincijos rankraščių: „Vilniaus 
akademijos laurai“ (1650), taip pat buvu-
sių jėzuitų namų ir bažnyčių inventorių, 
paskaitų užrašų, pvz., rankraštis „Prak-
tikos“ su Tomo Žebrausko iliustracija 
(1737). Čia eksponuojamas Kražių jė-
zuitų kolegijos planas (paskolintas Tel-
šių vyskupijos kurijos). Šį planą 1747 m. 
parengė Kražių ir kitose jėzuitų kolegi-
jose dėstęs matematikas Stanislovas Ju-
revičius. 

Lietuvoje jėzuitai knygų leidybą atgai-
vino XX a. I pusėje, įsikūrę Kaune, buvu-
sios jėzuitų kolegijos pastatuose (kuriuo-
se įsteigė gimnaziją), vėliau įsteigę nau-
jokyną Pagryžuvyje, pastatę vienuolijos 
namus Šiauliuose. Šio laikotarpio įvai-
riapusę jėzuitų veiklą iliustruoja provin-
cijolo Benedikto Andruškos muzikinio 
kūrinio „Bičiulių maršas“ partitūra, kny-
ga „Kristus: Jo mesianizmas ir dievybė“ 
(1935), tėvų jėzuitų leisti periodiniai lei-
diniai „Žvaigždė“, „Misijos“. Parodai pa-
skolinti ranka rašyti jėzuitų įžadų tekstai.  

XX a. II pusėje išeivijoje veikusių 
lietuvių jėzuitų leidiniai primena apie  
1957 m. Čikagoje pastatytą Jaunimo cent- 
rą, liudija jėzuitų įnašą rengiant akade-
minį leidinį „Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimo darbai“. Nuo  
1990 m., kai buvo atkurta Lietuvos jėzui-
tų provincija, leidžiamos įvairios knygos, 
iš jų parodai pateikta „Aidų“ leidyklos 
išleista jėzuito profesoriaus Pauliaus Ra-
bikausko darbų rinktinė „Vilniaus akade-
mija ir Lietuvos jėzuitai“ (2002), taip pat 
jėzuitų rūpesčiu į lietuvių kalbą išvers-
ta šv. Ignaco „Autobiografija. Dvasinės 
pratybos“ (1998). 

Išlikę meno kūriniai, rankraščiai ir 
knygos atskleidžia ryškesnius Lietuvos 
jėzuitų provincijos istorijos puslapius, 
iliustruojančius vienuolijos gyvenimą, 
kultūrinę bei mokslinę veiklą. Jie byloja 
apie tėvų ir brolių jėzuitų sielovadą, Vil-
niaus jėzuitų akademijoje ir kitose jėzui-
tų kolegijose klestėjusius mokslus, jėzui-
tų spaustuvių darbą. 

Kražių jėzuitų kolegijos monstrancija 
(auksakalys H. Miuleris, apie 1660–1663 m.)
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Gegužės 31 d. provinci-
jos 400 metų jubiliejui skirtas 
renginys vyko Švč. Mergelės 
Marijos apsireiškimo 400 me-
tų sukaktį mininčioje Šiluvoje, 
kur susirinko per 800 šv. Igna-
co bičiulių – žmonių, siejamų 
tos pačios šv. Ignaco Dvasi-
nių pratybų patirties, vedamų 
to paties troškimo – kuo arti-
miau pažinti Jėzų per Šventąjį 
Raštą, jį apmąstant šv. Ignaco 
pasiūlytu būdu, ir sekti Juo sa-
vo kasdieniame gyvenime. Jėzuitų dėka 
šv. Ignaco paliktomis dvasinio gyvenimo 
gairėmis Lietuvoje šiandien vadovauja-
si ne tik Eucharistinio Jėzaus seserų kon-
gregacija, bet ir į įvairias bendruomenes 
susibūrę pasauliečiai: kasdienėje tikėji-
mo kelionėje savo narius lydinti Lietu-
vos krikščioniško gyvenimo bendruome-
nė, suaugusiųjų religiniu švietimu besi-
rūpinantis Gyvenimo ir tikėjimo institu-
tas, rekolekcinis „Sutuoktinių susitiki-
mų“ judėjimas, Kanos šeimų bendruo-
menė, išsiskyrusiųjų sielovados centras 
„Bendrakeleiviai“, vidinių žaizdų gydy-

mo kelią siūlanti Gerojo samariečio ben-
druomenė. Šventėje prie jų prisidėjo ir 
gausus būrys jėzuitų bažnyčių Vilniuje, 
Kaune ir Šiauliuose lankytojų, ignaciš-
kųjų rekolekcijų dalyvių, jėzuitų pažįsta-
mi ir artimieji.

„Šv. Ignaco Lojolos pasiūlytas dvasi-
nis kelias, padedantis Dievo ieškoti ir jo 
veikimą atpažinti per kasdienius įvykius, 
toks universalus ir pasauliečiams priimti-
nas dėl to, kad juo, dar būdamas pasaulie-
tis, pirmiausia ėjo pats šv. Ignacas, – su-
sirinkusiems Šiluvoje priminė Lietuvos ir 
Latvijos jėzuitų provincijolas t. Aldonas 
Gudaitis. – O šiais laikais daugelis jėzui- 

Bičiuliai rinkosi į Šiluvą
Istorija ir mes
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tų užmojų labiausiai ir priklauso nuo at-
sidavusių bei sumanių bendradarbių in-
dėlio. Dievas mus pašaukė sėti kartu, ir 
smagu, kad šio darbo imamės drauge“, – 
džiaugėsi provincijolas.

Atvykusieji anksčiausiai, dieną pra-
dėjo Švč. Mergelės Marijos Valandų li-
turgija Apsireiškimo koplyčioje; giedojo 
maldos ir liaudiško giedojimo grupė „Ka-
runka“. Prieš šv. Mišias Šiluvos baziliko-
je susitikimo dalyviai klausėsi t. Liongi-
no Virbalo, SJ, paskaitos. Paminėjęs ke-
letą Lietuvos jėzuitams svarbių Draugi-
jos istorinių datų, jis pabrėžė, kad minėji-
mas reikšmingas, kai susimąstome apie jo 
prasmę mūsų dienomis, ir išryškino „pa-
matinius“ ignaciškojo dvasingumo bruo-
žus: dvasių atpažinimą ir mokymąsi apsi-
spręsti kartu su Viešpačiu, Dievo ieškoji-
mą ir įžvelgimą kasdieniame gyvenime, 
vienijimąsi su juo visomis aplinkybėmis, 
pozityvų požiūrį į pasaulį, kasdienį sąži-
nės tyrimą, pamaldumą Mergelei Marijai. 
T. Lionginas priminė šv. Ignaco žodžius: 
„Žmogus sukurtas Dievą, mūsų Viešpatį, 
garbinti, šlovinti, jam tarnauti, ir per tai 
išgelbėti savo sielą“, linkėdamas kiekvie-
nam šią žinią atrasti ir ja džiaugtis savo 
gyvenime.

Iškilmingas šv. Mišias Šiluvos bazili-
koje aukojo Kauno arkivyskupas metro-
politas Sigitas Tamkevičius, SJ, ir gau-
sus būrys jėzuitų. Homilijoje arkivys-
kupas pasidžiaugė dar viena sukaktimi: 
prieš keturiasdešimt metų jis įstojo į Jė-
zaus Draugiją. 

Po šv. Mišių visi bendravo ir karei-
viška koše vaišinosi mokyklos stadione. 
Vėliau Jono Pauliaus II namų koplyčio-
je drauge su „Karunka“ giedotas rožinis, 
Apsireiškimo koplyčioje – Švč. Mergelės 
Marijos litanija.

Susirinkusieji giesme pasveikino ir šią 
šventę organizavusį gerai žinomą reko-
lekcijų bei dvasios vadovą, jau septintus 
metus pasiaukojamai ugdantį ir globojan-
tį Lietuvos krikščioniško gyvenimo ben-
druomenę, t. Stasį Kazėną, SJ, tą dieną 
minėjusį kunigystės 25-metį.

Vakarop Šiluvos bazilikoje vyko so-
listo Tomo Ladigos, vargonininkės Rena-
tos Marcinkutės ir aktorės Joanos Čižaus-
kaitės koncertas. Vėliau ant Šiluvos kalvų 
grupelėmis dalytasi šio susitikimo patirti-
mi, o ilgą ir gražią šventės dieną eisena per 
Šiluvą su degančiomis žvakėmis ir rožinio 
malda palydėjo Lietuvos krikščioniško gy-
venimo bendruomenė. 

Jūratė Grabytė

Bažnyčios tradicijoje įprasta didžiąsias 
iškilmes pradėti vigilija. Šiais metais, kai 
Lietuvos jėzuitų provincija švenčia 400 
metų jubiliejų, liepos 31 d. minimą Jėzaus 
Draugijos įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos šven-
tę Šiaulių šv. Ignaco bažnyčioje taip pat 
nutarėme pradėti vakaro budėjimu. Abu 
iškilmių vakarus paįvairino programa, pa-
vadinta „Žodžio ieškanti Meilė“ ir atspin-
dinti jubiliejaus sužadintus mūsų lūkes-
čius ir viltis. 

Vigiliją pradėjome mąstymu apie 
kančią ir jos prasmę. Sunkumų patiria-
me kiekvienas. Neretai kančia daro įta-
ką mūsų santykiams su Dievu ir aplin-
kiniais. Dėl to tarsi bandėme kelti klau-
simą: kokią prasmę turi kančia? Ar ga-
li būti, kad Dievas tai leidžia? Šiaulių 
dramos teatro aktoriai skaitė šv. Igna-
co Lojolos, Antoinettes Bosco ir Hedwi-
go Lewiso tekstus. Skambėjo akordeo-
nisčių atliekama ispanų muzika, dainavo 

Šv. Ignaco šventė Šiauliuose
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Lietuvos jėzuitų provincijos 400 me-
tų jubiliejui skirtus renginius Panevėžy-
je turbūt geriausiai apibūdintų žodis AT-
SIMINTI...

Visą rugsėjį Panevėžio apskrities  
G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vei-
kiančioje parodoje „Krikščioniškosios kul- 
tūros ugdytojai“ lankytojai per knygas, 
ikonografinę medžiagą, dailės reproduk-
cijas galėjo susipažinti su jėzuitų įsikūri-
mo Lietuvoje pradžia, Vilniaus universite-
to atsiradimo ištakomis, pamatyti įvairių 
kultūros, mokslo, dvasinio paveldo ženk-

lų, liudijančių garbingus ir vertės nepra-
randančius Lietuvos jėzuitų darbus.

Panevėžio kraštas niekada neturėjo jė-
zuitų centrų, užtat čia gimė ir augo iški-
lūs, tauraus bei švento gyvenimo kunigai 
jėzuitai Karolis Garuckas ir Pranciškus 
Masilionis. Šiandien irgi turime kuo pasi-
džiaugti ir kam dėkoti: t. Algis Baniulis,  
t. Stasys Kazėnas, t. Lionginas Virbalas – 
kilę iš Panevėžio vyskupijos.

Turbūt neatsitiktinai Panevėžio vysku-
pas Jonas Kauneckas vakarą, skirtą Lietu-
vos jėzuitų provincijos 400 metų jubilie-
jui, pradėjo žodžiais: „Atėjome pagerbti 
kultūros ir mokslo pradininkų Lietuvoje. 
Jėzuitai – moksliškiausi vienuoliai, greiti 
visose srityse...“

Rugsėjo 24-osios vakaras vyko Pa-
nevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės 
bibliotekos konferencijų salėje. Nuosta-
bą kėlė t. L. Virbalo paskaita, o gal tiks-
liau kalbėjimasis su vakaro dalyviais, ir  
M. K. Sarbievijaus poezija, skaityta J. Mil- 
tinio dramos teatro aktoriaus Albino Kele-
rio. T. Liongino pranešimas „Ignaciškasis 

„Rokoko“ ansamblis, vadovaujamas Ra-
sos Kauneckaitės. Vigilijoje sulaukėme ir 
Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, ku-
ris vadovavo šv. Mišių aukai. Pamokslą 
pasakė Šiaulių jėzuitų namų vyresnysis  
t. Algimantas Gudaitis, SJ.

Šv. Ignaco šventę liepos 31-ąją pradė-
jome Švč. Sakramento adoracija, kurios 
metu Šiaulių dramos teatro aktoriai Vladas 
Baranauskas, Nomeda Bėčiūtė ir Danguo-
lė Petraitytė skaitė jėzuitų t. Sigito Tamke-
vičiaus, t. Karolio Garucko ir t. Benedik-
to Andruškos tekstus. Veronika Povilio-
nienė atliko lietuvių liaudies dainų. Per vi-
giliją apmąstę kančią, dabar ją patikėjome 

Dievui, savo žvilgsnius ir širdis kreipda-
mi į Eucharistinį Jėzų. Adoraciją baigėme 
Švč. Sakramento procesija. Taip norėjome 
įprasminti mūsų sekimą Kristumi, nepai-
sant rūpesčių ir sunkumų. Ėjome paskui 
Jėzų su viltimi, kad jis įprasmins mūsų eg-
zistenciją. Vėliau visus suvienijo šv. Mišių 
auka, kuriai vadovavo Telšių vyskupas Jo-
nas Boruta, SJ. Pamokslą pasakė Lietuvos 
jėzuitų provincijolas t. Aldonas Gudaitis.

Po šv. Mišių, kaip įprasta, visi rinko-
mės į jėzuitų namų sodą, kur šventę tęsė-
me smagia agape.

Gvidas Vainorius, SJ

Jubiliejus paminėtas Panevėžyje
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dvasingumas XXI amžiuje“ buvo toks įtai-
gus, kad belieka pakartoti dienraščio „Pa-
nevėžio rytas“ žurnalistę Virginiją Januše-
vičienę: „Klausantis nesinorėjo praleisti nė 
žodžio...“ Apibendrintą ir sudabartintą jė-
zuitų istoriją, šių Dievui atsidavusių žmo-
nių paprastumą, išmintį ir kuklumą puikiai 
iliustruoja ir tokia jo mintis: „Mes – kaip 
vaikučiai, kuriuos praeities vyrai laiko ant 
savo pečių. Jei mes matome daugiau hori-
zonto, tai tik jų dėka...“ 

Aktoriaus Albino Kelerio įtaigumą 
geriausiai liudija tai, kad per kelias die-
nas miesto bibliotekoje nebeliko garsiojo  
XVII a. Europos poeto jėzuito M. K. Sar-
bievijaus knygų. Dalyvavusieji renginyje 
patys norėjo dar kartą jo poeziją paskaityti.

Spalio 20 d. į Muzikinį teatrą panevė-
žiečiai rinkosi pasiklausyti šv. Ignaco Dva-
sinių pratybų pažadintos impresijos „Žo-
džio ieškanti Meilė“. Atlikėjai – Šiaulių 
dramos teatro aktoriai, vaikų studija „Ro-
koko“ ir Šiaulių konservatorijos akordeo-
nistės. Režisierė – Regina Steponavičiū-
tė. Buvo įstabi valanda, ieškant Viešpaties 
žvilgsnio per Žodį, muziką, maldą auginu-
sią tylą... Nuoširdžiausia padėka režisierei, 
aktoriams, jauniesiems giedotojams ir mu-
zikantams, Panevėžio muzikiniam teatrui 
ir tėvams jėzuitams – Algimantui Gudai-
čiui, tarusiam šiltą sveikinimo žodį, kuris 
visus suvienijo ir kvietė suklusti, bei Sta-
siui Kazėnui, kurio rūpesčiu mūsų mieste 
visa tai įvyko...

Albina Saladūnaitė

Š. m. spalio 24 d., kai mūsų žurnalas 
jau buvo spausdinamas, Šiaulių dramos te-
atro režisierės R. Steponavičiūtės pareng-
ta programa „Žodžio ieškanti Meilė“ Lietu-
vos jėzuitų provincijos jubiliejų paminėjo ir 
anykštėnai, iš kurių krašto kilęs garsusis Vil-
niaus jėzuitų akademijos profesorius Kons-
tantinas Sirvydas, SJ.

Istorija ir mes

Šv. Ignacas Lojola.
Dail. Juozapas Jarmašauskas, XVIII a. 
Karkažiškės šv. apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčia, Švenčionių r.

Mano Viešpatie ir mano Dieve, 
atimk iš manęs visa, 
kas mane nuo Tavęs atitolina.
Mano Viešpatie ir mano Dieve, 
duok man visa, 
kas mane priartina prie Tavęs.
Mano Viešpatie ir mano Dieve, 
atitrauk mane nuo manęs paties, 
kad visas priklausyčiau Tau.

 
Šv. Ignacas Lojola
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Š. m. rugpjūčio 16 d., šeštadienį, į Či-
kagos St. Ignatius College Prep School bū-
rys lietuvių rinkosi apžiūrėti Baltijos jėzui-
tų plėtros tarybos surengtos parodos „Lie-
tuvos jėzuitų provincijai – 400 metų“. Vie-
na iš parodos rengėjų ir renginio organiza-
torių, Baltijos jėzuitų plėtros projekto koor-
dinatorė Daina Paulauskienė sakė, kad pa- 
rodai panaudota medžiaga, sukaupta jėzui-
tų archyvuose Čikagoje ir Vilniuje, dalį at-
siuntė Lietuvos nacionalinis muziejus. Jė-
zuitų provincijos 400 metų jubiliejui skirta 
paroda gegužės mėnesį atidaryta ir Nacio-
naliniame muziejuje Vilniuje (apie tai skai-
tykite dr. N. Markauskaitės rašinyje – red. 
past.). Deja, vilniškėje parodoje rodomi 
originalai dėl milžiniškų draudimo išlaidų 
į Jungtines Amerikos Valstijas negalėjo bū-
ti atvežti. Tačiau parodos JAV organizato-
riai dr. Vytas Saulis, dr. Gailė Černiauskai-
tė ir D. Paulauskienė išeitį rado. Nors šio-
je parodoje originalių eksponatų nėra, anot  
D. Paulauskienės, paroda išsamesnė, nes 
joje stengtasi atspindėti įvairius jėzuitų vei-
klos Lietuvoje ir išeivijoje aspektus. 

Neatsitiktinai ši paroda pirmą kartą pri-
statyta kaip tik amerikiečių jėzuitų Šv. Igna-
co gimnazijoje – dviejų šalių jėzuitų drau-
gystė ir bendradarbiavimas turi gilias ša-
knis. Dar 1937 m. joje gyveno į JAV mi-
sijoms ir rekolekcijoms vadovauti atvykęs  
t. Jonas Kidykas, SJ. Po karo Draugijos ge-
nerolo pavedimu t. J. Kidykas į Čikagą su-
kvietė Vakarų Europoje likusius jėzuitus, 
nebegalėjusius grįžti į okupuotą Lietuvą. 
Jėzuitai iš karto suprato jaunimo sielova-
dos svarbą. Nors tuo metu veikė keturiolika 
lietuvių parapijų, tačiau vis tiek stigo vietos 
lituanistinėms mokykloms, tautinių šokių 

bei chorų repeticijoms ir kitai veiklai. Čika-
gos provincijos jėzuitai amerikiečiai sudarė 
palankias sąlygas, kad 1956 m. būtų pradė-
tas statyti Jaunimo centras, koplyčia ir jė-
zuitų namai. Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę, JAV jėzuitai nemažai prisidėjo įstei-
giant Baltijos jėzuitų plėtros projektą, du iš 
jų dirba projekto taryboje. Šv. Ignaco gim-
naziją gerai pažįsta ir ne viena JAV lietuvių 
šeima, leidusi į ją savo atžalas; šią gimnazi-
ją baigė ir keli projekto tarybos nariai.

Per parodos atidarymą savo ir dabarti-
nio Čikagos jėzuitų provincijolo t. Edwardo 
Schmidto vardu kalbėjęs buvęs Čikagos jė-
zuitų provincijolas t. Danielis L. Flaherty’is 
įsitikinęs, kad bendravimas su Lietuvos jė-
zuitais buvo labai reikšmingas abiem pu-
sėms. „Mes buvome laimingi, galėdami 
dirbti su Lietuvos jėzuitais ir lietuvių ben-
druomene Čikagoje“, – teigė jis. Jo paties 

Provincijos jubiliejaus 
minėjimas JAV
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pažintis prasidėjo vos įstojus į jėzuitų ordi-
ną. 1947 m., mokydamasis Milforde, Ohajo 
valstijoje, t. D. Flaherty’is susipažino su t. Jo-
nu Kidyku, kuris ir papasakojo apie tuome-
tinę padėtį Lietuvoje, bei kitais jėzuitais lie-
tuviais. Ypač brangina draugystę su Kęstu-
čiu Trimaku, Algimantu Keziu, Anicetu Ta-
mošaičiu. T. D. Flaherty’is prisiminė, kad jė-
zuitų veiklos pakilimo metu Čikagoje gyve-
no ir dirbo net 28 jėzuitai lietuviai. Tiesa, jų 
būta visoje Amerikoje, bet pagrindinis bran-
duolys susitelkė čia. Anot t. D. Flaherty’io, 
t. J. Kidyko tapimas pirmuoju užsienyje vei-
kiančių lietuvių jėzuitų vyresniuoju tuo me-
tu pogrindyje Lietuvoje gyvavusiems jėzui-
tams buvo labai reikšminga žinia. Dabar Či-
kagoje dirba tik du lietuviai jėzuitai – t. An-
tanas Gražulis ir t. Antanas Saulaitis. 

Parodos viešnia Lietuvos Respublikos 
generalinė konsulė Skaistė Aniulienė pri-

minė susirinkusiems, kokį milžinišką darbą 
Lietuvoje tėvai jėzuitai atliko ir vis dar atlie-
ka švietimo srityje. „Kaip nepaminėti atkur-
tų Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijų, ku-
rios per trumpą laiką įsitvirtino tarp geriau-
sių Lietuvos mokyklų. Kiek jaunimo čia ga-
vo pažinimo pagrindus, suprato, kas yra tei-
singumas ir artimo meilė, išmoko pastebė-
ti kenčiantį, pajusti tarnavimo visuomenei 
džiaugsmą“, – džiaugėsi konsulė. Jos įsiti-
kinimu, prie to prisideda ir ilgalaikis Lietu-
vos ir Amerikos jėzuitų bendradarbiavimas: 
bendri projektai, renginiai, čionykščių jėzui- 
tų parama Vilniaus ir Kauno gimnazijoms, 
veikla puoselėjant dvasingumą ir lietuvybę 
toli nuo Tėvynės. 

„Turbūt retas žino, kad Lietuvos jėzui- 
tų provincija – viena iš nedaugelio, o gal 
ir vienintelė, kuri niekada nebuvo galuti-
nai uždaryta. Nors keletą kartų ir turėjo 
pasitraukti į pogrindį, kanoniškai ir teisiš-
kai Lietuvoje ji visada egzistavo. To ne-
galima pasakyti apie Amerikos, Italijos 
ar Ispanijos provincijas. Kai 1773 m. jė-
zuitų ordino veikla, spaudžiant Prancūzi-
jos imperatoriui ir Ispanijos karaliui, visa-
me pasaulyje popiežiaus buvo sustabdy-
ta ir atgaivinta tik 1814 m., 40 metų Lie-
tuvos jėzuitų provincija egzistavo vien 
tuo metu Rusijos okupuotose Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės žemėse, – su-
sirinkusiems pasakojo t. D. Flaherty’is. –  
Baltijos jėzuitų plėtros tarybos parengta 
paroda suteikia JAV lietuviams progą di-
džiuotis ir šiuo unikaliu faktu.“

Lietuvos jėzuitų provincijos jubiliejui 
skirta paroda visus metus keliaus ten, kur gau-
siau gyvena mūsų tautiečiai. Rugsėjo 13 d.  
su ja galėjo susipažinti Pasaulio lietuvių cen-
tro Lemonte lankytojai, spalio 4–5 d. – Lie-
tuvių dienų Los Andžele dalyviai, gruodžio  
5 d. paroda atidaroma Jaunimo centre Čika-
goje. Vėliau ją galės apžiūrėti lietuviai Kliv-
lende, Detroite, Floridoje ir kitur. 

                                                                    
 Parengta pagal JAV lietuvių spaudą

Istorija ir mes

Žodį taria Baltijos jėzuitų plėtros projekto tarybos 
narys dr. Mindaugas Vygantas. Parodos atidaryme 
dalyvavo ir inž. Eugenijus Bartkus, Baltijos jėzuitų 
plėtros projekto tarybos pirmininkė prof. Viva 
Bartkutė bei LR generalinė konsulė Čikagoje 
Skaistė Aniulienė
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Paroda Lietuvoje, Nacionaliniame mu-
ziejuje, ir ši mūsų – „30-ties lakštų“ – pa-
roda apie Lietuvos jėzuitų provinciją gra-
žiai apima visus 400 jos egzistavimo metų, 
iš kurių tik 12 procentų man asmeniškai te-
ko patirti. Noriu pasiūlyti šešis vaizdelius iš 
tos ilgos istorijos – ne religinius, teologinius 
ar sielovadinius, o labiau liečiančius plačią-
ją visuomenę. Lietuvos jėzuitų istorija yra 
Lietuvos istorijos dalis, o Lietuvos istorija 
atspindi ir tai, ką šiomis parodomis bei šiuo 
jubiliejumi švenčiame.

1. Kai 1773 m. Jėzaus Draugija bu-
vo uždrausta, ji toliau veikė toje Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės dalyje, kuri  
1772 m., padalijus Abiejų Tautų Respubli-
ką, atiteko Rusijos imperijai. Apie 200 Lie-
tuvos jėzuitų darbavosi dabartinės Gudijos 
ir Rusijos plotuose, steigdami ir išlaikyda-
mi misijas, mokyklas ir parapijas. Kai so-
vietų imperija griuvo ir katalikai galėjo iš-
eiti iš pogrindžio, kartais tik jėzuitų draudi-
mo laikais veikusių misijų ar parapijų teisi-
niu pagrindu buvo galima atkurti parapijas 
ir kitą veiklą Rusijoje, nes naujų katalikiškų 
bendruomenių registruoti neleido. 

2. Kražiai. Kai prieš 15 metų teko vado-
vauti jaunimo rekolekcijoms Pašilėje, Že-
maitijoje, mane apnakvindino kaimo sody-
boje pas Jucevičius. Šie pasakojo, kad per 
Kražių skerdynes buvo sužeista viena jų gi-
minaitė, o aš atsiminiau jos pavardę iš nu-
kentėjusiųjų sąrašo. Sodybos šeimininkas 

sovietmetį slapta statė lurdą Pašilės bažny-
čios šventoriuje, šeima priglaudė t. Sigitą 
Tamkevičių, SJ, keliaujantį „Katalikų Baž-
nyčios Kronikos“ ir žmogaus teisių reika-
lais. Kodėl Kražiai? O iš kur kilo liaudiškas 
giedojimas Žemaičių Kalvarijoje, „Kalnai“ 
ir kt.? Kodėl manoma, kad Šiluvos Marijos 
paveikslą galėjo padovanoti Kražių jėzuitų 
kolegija? Tai tik keletas klausimų galimam 
svarstymui.

3. Kai prieš 15 metų Lietuvos valdžia at-
siuntė 15 asmenų komisiją nustatyti, ar Vil-
niaus jėzuitų gimnazija gali būti gimnazija, 
o gal tik vidurinė ar pagrindinė mokykla, te-
ko šypsotis į ūsą, nes kas apskritai sugalvojo 
vaikų ir jaunimo mokymą pakopomis – sky-
riais ar klasėmis – ir iš kur kilo pati gimnazi-
jų samprata ir praktika? Prieš 400 metų Lie-
tuvos provincija kaip tik ir prisidėjo kuriant 
ir įtvirtinant jėzuitų švietimo gaires.

4. Vilniaus universitetas. Prieš kurį lai-
ką su giminaičiais vakarieniavome JAV Va-
karų pakrantėje. Kadangi visada esu pasi-
rengęs „sakyti pamokslus“, pradėjau: „Tur-
būt nežinote, kas yra žaliasis blyksnis (angl. 
green flash).“ Giminaičiai sujudo ir ėmė aiš-
kinti, kad puikiausiai žino. Prieš keletą metų 
JAV astronomijos žurnale vyko diskusijos, 
ar tikrai tokio reiškinio esama. (Tai ta aki-
mirka, kai saulė panyra už horizonto, jį nu-
tvieksdama žalia šviesa.) O pirmą kartą Vil-
niaus universiteto observatorijoje šis reiški-
nys aprašytas daugiau kaip prieš 200 metų.

Šešios trumpos 
ilgos istorijos atkarpos

T. Antano Saulaičio, SJ, kalba atidarant 
provincijos jubiliejui skirtą parodą 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte 
2008 m. rugsėjo 13 d.
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Kai prieš 15 metų Afrikoje buvo švenčia-
ma katalikų misijų moderniais laikais (XIX 
a. vid.) veiklos pradžia, Vilnių pasiekė laiš-
kas iš Afrikos su prašymu daugiau papasa-
koti apie žemaitį Maksimilijoną Rylą (Ryl-
lo). Jis baigė Vilniaus universitetą, kai jėzui-
tų jame nebebuvo, tapo jėzuitu, Libane įstei-
gė mokyklą (tapusią Šv. Juozapo universite-
tu), vėliau dirbo Sudane. Kadangi Lietuvoje 
niekas tuo niekada nesidomėjo, Afrikon pa-
sisekė pasiųsti anksčiau surinktą medžiagą.

Vilniaus universitetas įsteigtas 1579 m.  
Pirmoji studentų karta, pradėjusi dirbti ir 
reikštis visuomenėje, užmiestyje pastatė 
Šv. Stepono bažnyčią su ligonine. Antroji 
karta netoli Aušros Vartų pastatė Šv. Juoza-
po ir Nikodemo bažnyčią su ligonine. Jau 
tada jėzuitų ugdymo vaisius buvo visuo-
meninė, savanoriška, atjaučianti tarnystė.

5. Čikaga. 1931 m. Marquette parko kle-
bonas pasikvietė jėzuitą t. Joną Bružiką va-
dovauti misijoms ir rekolekcijoms JAV lie-
tuvių parapijose. Iš Lietuvos jo nenorėjo iš-
leisti, tai jis klausė, kas būtų, jei Bružikas 
staiga numirtų. Tuomet išleido dvejiems 
metams, išbuvo šešerius. 1937 t. Jonas Ki-
dykas gyveno Čikagos šv. Ignaco gimnazi-
joje, iš čia rėmė jėzuitus Lietuvoje. Po karo 

siuntė pinigus į Vokietiją (net 3000 JAV do-
lerių) per Airijoje gyvenusią lietuvaitę, ište-
kėjusią už anglo grafo ir turėjusią galimybę 
pagalbą perduoti karo pabėgėliams. Jų susi-
rašinėjimas išlikęs archyve.

6. Atgimimas. Pirmoji katalikiška mo-
kykla Lietuvoje buvo 1989 m. atgauta Kau-
no jėzuitų gimnazija. Iki šiol ne visi Lietu-
vos dvasininkai ir katalikų veikėjai supran-
ta katalikiškų mokyklų svarbą, nes nė vie-
nas jų nėra katalikiškoje mokykloje mokęsis 
nei joje dirbęs. Jėzuitų gimnazijos pirmosios 
įvedė savanorišką tarnystę kūdikių ir senelių 
namuose kaip vieną esminių krikščioniško 
ugdymo principų. Išsituokusiųjų sielovada, 
krikščionybės pagrindų dėstymas universi-
teto studentams irgi kilo iš jėzuitų aplinkos. 
Kai reikėjo patikimų kunigų atgavus Vil-
niaus katedrą, arkivyskupas skyrė jėzuitus. 
Katalikų TV pirmosios laidos taip pat buvo 
patikėtos jėzuitams – t. Antanui Gražuliui ir 
t. Jonui Borutai, kaip ir sielovada atgautoje 
universitetinėje Šv. Jonų bažnyčioje. Pirmo-
sios ekumeninės pamaldos vyko Šv. Kazi-
miero bažnyčioje 1992 m.

Turbūt kiekvienas, apžiūrinėdamas 30 
parodos plakatų, suras kelis, primenančius 
jo patirtį, tai, kas žinoma, arba tai, apie ką 
skaityta. Aplankę parodą, domėdamiesi šio 
jubiliejaus reikšme, svečiai ir viešnios tam-
pa jėzuitų apaštalinių pastangų bei ignaciš-
kojo dvasingumo skleidėjais ir dalininkais.

Parodos Lemonte 
lankytojai
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– Ar esate laimingas, būdamas jėzuitu? 
– Tik tiek ir težinau, ką reiškia būti jėzui-

tu, nieko kito. Tai yra mano gyvenimas ir ne-
galvoju nieko keisti.

– Ar pasiilgstate Lietuvos? 
– Apie tai nesvarstau, šis klausimas man 

nekyla.
– Kokia jūsų laimingiausia diena?
– Nežinau kokios nors išskirtinės dienos. 

Visos laimingos. 
– O kokia buvo nelaiminga diena ar 

dienos? 
– Nelaimingų dienų taip pat neatsime-

nu. Galbūt, kai vieną naktį per II pasauli-
nį karą žuvo mano motina, tėvas ir trys se-
serys, vokiečių lėktuvams bombarduojant 
Šiaulius. Bet tai priimu kaip Dievo siųstą 
išbandymą.

– Ar dar turite giminių?
– Yra brolis Čikagoje. Seserys visos mi-

rė, Dievas pasišaukė.
– Ar brolis kada nors jus aplankė? 
– Aš jį aplankiau, jam buvo sunkiau išva-

žiuoti dėl darbo. Brolis vyresnis už mane, vy-
riausias iš mūsų visų. Mes buvome keturi bro-
liai ir keturios seserys. Lygiai padalyta.

– Kodėl atvykote į Indiją? 
– Į Indiją atvykau todėl, kad vienuoli-

jos vadovybė neleido vykti į Afriką, kur 
buvo pirmoji Lietuvos jėzuitų misija. Ro-
ma nusprendė šią jėzuitų misiją perduoti 
kitų šalių kapucinams, nes per karą Lietu-

va negalėjo jai niekuo pagelbėti, negalėjo 
siųsti žmonių. Tada man kilo klausimas – 
kur vykti? Tuo metu studijavau Vokieti-
joje su Pietų Vokietijos provincijos jėzui-
tais. Jie važiavo į Indiją, tai ir aš nuspren-
džiau važiuoti su draugais.

– Kaip supratote, kad turite misionie-
riaus pašaukimą? 

– Mintį duoda Dievas. Jei ji nuolatinė, 
vadinasi, ateina iš Dievo. O ją lydėjo prašy-
mas siųsti į misijas. Kai studijavau, kas kartą 
vienuolijos vyresniesiems atvykus iš Romos 
ar kitur į Vokietiją aplankyti, sakydavau, kad 
noriu važiuoti į Indiją, ir jie tai pasižymėda-
vo savo užrašuose. Tai gerai, nes vėliau nie-
kas negali sakyti – užėjo į galvą ir važiuoja.

– Kokių sunkumų kilo atvykus į Indiją –  
dėl kalbos, neįprasto maisto, naujos kul-
tūros?.. 

– Jų yra visur, bet kokių nors ypatin-
gų rūpesčių neturėjau. Paprasti sunkumai 
nebaidė. Prie maisto prisitaikiau, o kal-
bą reikėjo išmokti ir vis daugiau mokytis. 
Jei reikėtų važiuoti į kitą kraštą, į kitą mi-
siją, sakyčiau, kad pirma reikia apsigal-
voti, nes, užuot ten dirbęs, sugaišti labai 
daug laiko, kol pramoksti kalbą. Geriau 
dirbti krašte, kurio kalbą jau moki.

– Koks pagrindinis jūsų darbas Indijoje? 
– Pagrindinis darbas – sielovada. Misijo-

se daug darbų, kaip ir kitur. Negalima sakyti, 
kad jie sunkesni ar jų daugiau nei kitur.

Yra tik būtis

Su Indijoje, Punės provincijoje, 
Shevgaono miestelyje, dirbančiu 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijos nariu t. donATu 
slApšiu kalbėjosi birželyje 
jį aplankęs t. Vidmantas 
Šimkūnas, SJ. 
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– Ką labiausiai mėgstate veikti? 
– Sunku pasakyti. Geriausiai rašykite: 

mėgstu esamą darbą, tą, kurį reikia daryti.
– Ar sunku Indijoje? 
– Ne, visiškai nesunku. Labai miela.
– Vietiniai žmonės jums patinka? 
– Taip, čia žmonės malonūs.
– Nejaugi visi? 
– Nesutikau nemalonių žmonių.
– Ką dar norėtumėte nuveikti? 
– Sunku pasakyti. Svarbiausia – vyk-

dyti Dievo valią, o jis pasiunčia, ką nori. 
Svarbu, kad dirbtume pagal Dievo planą.

– Gal esate užrašęs atsiminimus? 
– Ne. Nenoriu gadinti popieriaus.
– Gal turite fotografijų iš misijų, darbo 

Indijoje? 
– Ne, neturiu. Apskritai nemėgstu foto-

grafuotis, bet jei nufotografuoja prieš mano 
norą, tai dėl to nekonfliktuoju.

– Jei galėtumėte, ar dar kartą pasirink-
tumėte jėzuitus? 

– Taip, tik stengčiausi daryti geresnę 
pradžią, atiduočiau visas jėgas.

– O kas davė pradžią tapti jėzuitu? 
– Padėjo tėvai jėzuitai Andruška, Bög-

neris. Bet pradžią iš savęs turėjau ir nie-
kas nestabdė, nebent kai kurie draugai.

– Ką dėl to sakė tėvai, broliai, seserys? 

– Jie sutiko, nesipriešino. Gal dėl to, kad 
matė, jog mano pasiryžimas tvirtas ir atkal-
bėjimai nieko nepadės.

– Iš kur esate kilęs? 
– Esu gimęs ir krikštytas Šiauliuose.
– Prisimenate t. Anicetą Tamošaitį? 
– O, labai gerai, su juo kartu buvome nau-

jokyne. Kiti naujokyno draugai – Pranas Liui-
ma, Mikalauskas, Pupinis – visi jau mirę. Su 
Pupiniu kartu bėgome per sieną iš Lietuvos. 

– Turbūt pažinojote ir t. Antaną Šeške-
vičių? 

– Taip, tai geras mano draugas. Studijavo 
Austrijoje, vėliau Italijoje.

– O jums ar teko studijuoti Insbruke? 
– Studijavau Vokietijoje, Pulache. Ten 

buvo geresni profesoriai nei Insbruke. Be 
to, naciai vėliau uždarė Insbruko Teologi-
jos fakultetą. 

– Ar pažinojote t. Karlą Rahnerį? 
– Taip, dvejus metus jis buvo mano pro-

fesorius. Taip pat ir Grilmeyeris, vėliau ta-
pęs kardinolu.

– Girdėjau, teko studijuoti ir JAV. 
– Dvejus metus studijavau pedagogiką 

Fordhamo universitete.
– Gal galėtumėte paminėti savo geriau-

sius draugus jėzuitus? 
– Per daug gerų draugų, kad galėčiau 

Jėzuitų misijos Shevgaone pastatai
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visus išvardinti. Vienas geriausių draugų 
jau miręs. Kiti visur išsisklaidę – Austrijo-
je, Vokietijoje, įvairiose vietose.

– Ar norėtumėte dar kartą aplankyti  
Lietuvą? 

– Būtų galima aplankyti, bet tam rei-
kia gauti daug dokumentų. 

– Ko palinkėtumėte Lietuvos jėzuitams? 
– Dievo meilės. Dievo ir artimo mei-

lės bei nusiteikimo padėti tautiečiams re-
liginiame gyvenime. 

Paklaustas apie kandidatus į Jėzaus 
Draugiją, t. Donatas pasiūlė juos priim-
ti Indijoje: 

– Atsiųskite nors ir penkis, pažiūrėsi-
me, kokie jie žmonės.

– Ką manote apie Bažnyčios ateitį 
Europoje, Azijoje? 

– Apie ateitį niekas negali pasakyti, tik 
Dievas ją žino.

– Koks jėzuitas jums yra pavyzdys?
– Mūsų provincijolas t. Benediktas 

Andruška buvo geras pavyzdys. Jis mane 
priėmė į Draugiją.

– Koks jūsų mylimas šventasis? 
– Sunku pasakyti. Reikėtų sakyti, kad 

Ignacas, na, ir dar pusė šimto kitų.
– Ar misijose turėjote dvasios tėvą?
– Misijose jo neturėjau.
– Ar rekolekcijas atlikdavote kasmet? 
– Taip, kasmet. Mums, jėzuitams, 8 die-

nų rekolekcijos privalomos.
– O laiko maldai rasdavote kasdien? 
– Taip, atlikdavau meditaciją kasdien nuo 

pusės valandos iki valandos.
– Gal turite kokį nors pomėgį? 
– Na, tam reikia laiko. Visuomet mėgau 

astronomiją. Mėgstu paskaityti gerą knygą 
apie tai – ne per ploną ir ne per storą.

– Ar turite teleskopą? 
– Ne, neturiu. Įsigijęs nežinai, kur pa-

dėti, kaip apsaugoti. Turi klausti, kam to 
daikto reikia, paskui gali prašyti vienuoli-
jos vyresniųjų ir parūpins. Astronomijai, 
teleskopui neturiu daug laiko.

– Gal norėtumėte, kad Lietuvos pro-
vincija jums padovanotų teleskopą? 

– Ačiū, nereikia.
– Mėgstate gėles? 
– Gėlės gražu. Daugiausia pasodinau 

medžių, bet paskui reikia juos prižiūrėti. 
Jais rūpinausi pats ir žiūrėjau, kad bendra-
bučio vaikai laistytų.

– Gal turite ir kitų pomėgių? 
– Dar patinka fizika. Gavus gerą kny-

gą apie tai, visada malonu paskaityti.
– Ar norėtumėte, kad kas nors jums 

nupirktų kompiuterį? 
– Ačiū, nereikia. Jis reikalingas tam, 

kuris juo dirba. Jei turėčiau, tai prie jo su-
gaiščiau nemaža laiko. 

Baigiantis pokalbiui, t. Donatas atsi-
neša vokišką mokslinį žurnalą, rodo filo-
sofinį straipsnį ir sako: 

– Laikas yra tik iliuzija. Iš tikrųjų yra 
tik būtis...
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– Tėvas Donatas yra tikras liaudies mi-
sionierius. Jis pats patyrė daug vargo ka-
ro metais, todėl atvykęs čia sugebėjo ge-
rai suprasti ir atjausti paprastus, vargin-
gus Indijos žmones. Kartą į kaimą jis atsi-
nešė saldainių. Tai buvo nuostabus daly-
kas, žmonės nieko panašaus nebuvo matę. 
Saldainių turėjo nedaug, tad susirinkusie-
ji jų nevalgė, stengėsi tik rankomis paliesti.  
T. Donatas apkeliavo visą Ahmednagaro 
sritį. Įvairiose vietose – Songaone, Shevga-
one, Hillse – jis daug nuveikė, padėdamas 
tokiems žmonėms.

Be to, kur tik t. Donatas nukeliaudavo 
ir apsigyvendavo, visuomet jėzuitų namams 
parūpindavo knygų marathų ir anglų kalbo-
mis. Jam atrodė svarbu, kad jėzuitų namai 
turėtų geras bibliotekas. Taip pat visur sten-
gėsi prie jėzuitų namų pasodinti medžių, žy-
dinčių krūmų. Štai ir čia, Shevgaone, dau-
guma medžių prie jėzuitų namų ir bažny-
čios – jo sodinti. Jis pats juos ir prižiūrėda-
vo, kasdien laistydavo, net ir dabar laisto 
pasodintas palmes, papajas, gėlių krūmus. 
Būdamas jaunesnis, buvo labai stiprus ir iš-
tvermingas.

– Tėvas Donatas labai mėgsta lankyti 
šeimas. Ar vien tik katalikų? 

– Jis lanko visas šeimas, be išimčių. Pvz., 
jei nuvažiuotų į kaimo šventę, kaip mes va-
kar, viską palikęs, iš karto eitų lankyti kai-
mo šeimų, susitiktų su kiekvienu žmogumi 
ir asmeniškai pasikalbėtų. Ir nesvarbu, kiek 
tai užtruktų – valandą ar kelias. Bendrauda-
mas su žmonėmis, jis labai pastabus.

Jei kada t. Donatą paklausi, ar jam pa-
čiam ko nors reikia, paprastai atsako: ne, 
ačiū, nieko nereikia. Kartą mačiau, kad jam 
būtinai reikia naujų sandalų. Kai paklau-
siau, ar nenorėtų naujų sandalų, atsakė: ne-
reikia. Tačiau, kai padėjau naujus sandalus 
prie jo kambario durų, paėmė.

Iš prigimties tėvas gana uždaras, moks-
lininko tipo, ne bendruomenės žmogus. Jis 
nuolatos mąsto, turi gebėjimą labai įsigilinti 
į kokį nors dalyką. Kai 1986 m. mus paga-
liau pasiekė kompiuteriai, jis pirmasis parū-
pino kompiuterį parapijai. 

Pagal ano meto supratimą, būti misio-
nieriumi reiškė tiesiog gyventi su to krašto 
žmonėmis. Vadovaudamasis tokia sampra-
ta, t. Donatas čia atvyko būti tik misionie-

Liaudies 
misionierius

Vasarą lankydamasis Indijoje, t. Vidmantas Šimkūnas susitiko ir 
su jėzuitu t. Ashoku oholu, beveik 25 metus pažįstančiu t. Donatą 
Slapšį ir ilgus metus dirbantį kartu su juo bei gyvenantį tuose pa-
čiuose jėzuitų namuose Shevgaono miestelyje. Mūsų žurnalo 
skaitytojams apie t. Donatą jis papasakojo išsamiau.
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riumi. Todėl iš pat pradžių buvo prieš jėzui-
tų sumanymą steigti mokyklą. Jis jau turė-
jo nupirkęs žemės sklypą, ir aš pradėjau ja-
me organizuoti darželį kaimo vaikams. Tuo 
jis buvo labai patenkintas. Apie mokyklą sa-
kė: jei ją atidarysiu, tai jis uždarysiąs, nes 
mokykla pririša jėzuitą, o reikia keliauti, bū-
ti su žmonėmis. Tačiau aš jam ilgai kalbė-
jau apie tai, kad mokykla labai pasitarnautų 
žmonėms. Paskui, praėjus kiek laiko, jis nu-
vyko pas provincijolą ir pasakė: atvykau ne 
prašyti jūsų leidimo steigti mokyklą – aš tik 
pranešu, kad ją atidarau.

Tuo metu dar daug kur nebuvo telefo-
nų. Tad jis pats nuvyko pas seserų vienuo-
lių provincijolę ir paprašė skirti keletą sese-
rų dirbti mokyklos mergaičių bendrabuty-
je. Ši labai nustebo, kad toks prašymas at-
ėjo iš kito jėzuito, o ne iš provincijolo. Ne-

žinojo, kaip reaguoti, tad atsakė šiam dar-
bui seserų neturinti. Tada t. Donatas nuvy-
ko į kitą miestą ir su tuo prašymu kreipė-
si į kitą moterų vienuoliją. Reikia pastebėti, 
kad jis buvo labai jautrus bendraudamas su 
moterimis – nė vienai moteriai neleisdavo 
lankytis jėzuitų namuose. Tačiau seserims 
vienuolėms, kurios sutiko dirbti mokykloje, 
netgi leido laikinai apsistoti jėzuitų namuo-
se. Taip jis buvo susižavėjęs mokyklos kū-
rimo idėja. 

Kai jis išmąstė ir suvokė, kad mokyklos 
įkūrimas taip pat yra misija, nebepripažino 
jokių kompromisų. Naują dalyką jam bu-
vo svarbu apgalvoti ir apsispręsti, o tada jo 
siekdavo be jokių išlygų.

Kita svarbi vieta, kurioje dirbo t. Do-
natas, yra Rahata, už 90 kilometrų nuo čia. 
Norint suprasti, kokius darbus jis nuvei-

kė, reikia tas vietas aplanky-
ti. Tarp kitų vietovių, kurio-
se jis dirbo – Koperhau, Sam-
nagharas. Šiandien tai didelės 
parapijos su pradinėmis ir vi-
durinėmis mokyklomis, mo-
terų vienuolynais. Šios vieto-
vės tapo svarbiais centrais.

– Kokiomis sąlygomis 
pradėjo dirbti t. Donatas?
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 – Sąlygos buvo labai sunkios. Tarkim, 
dabar Shevgaone prie jėzuitų namų tarsi 
oazė: gausu medžių, vaismedžių, žalumos. 
Kai t. Donatas pradėjo čia dirbti, aplink bu-
vo tuščia – dykuma. 

Apskritai krikščionių katalikų misionie-
riai buvo pirmieji, kurie vystė ūkį. Tik mi-
sionieriai turėjo visureigį, net vyriausybės 
žmonės neturėjo tokių automobilių. Taigi 
misionieriai buvo tarsi „bosai“, tačiau jie 
dirbo su pačiais neturtingiausiais žmonė-
mis. Žinoma, galėjo būti tarp aukštesnės so-
cialinės padėties gyventojų, tačiau pasirin-
ko pačius vargingiausius, žemiausios kas-
tos žmones. Dirbti su šiais neišsilavinusiais, 
neišauklėtais žmonėmis buvo išties sunku. 
Pvz., jei jie negaudavo maisto, mėgindavo 
pasiimti jėga. Tačiau, kad ir kaip būtų buvę 
sunku, misionieriai pasirinko šiuos žmones. 
Už tai mes esame jiems dėkingi.

Visuomet sakau, kad išganymas nė-
ra vien tik dvasinis dalykas. Grynai dvasi-
nio išganymo nėra. Jis skleidžiasi sociali-
nėje, ekonominėje aplinkoje. Jei esi Kris-
taus išganytas, turi tai patirti ne tik dvasiš-
kai, bet ir konkrečioje situacijoje – keičia-
si tavo ekonominė padėtis, tavo mąstymas, 
visas tavo vidus.

Tėvas Donatas į Indiją atvyko kiek vėliau 
nei pirmieji misionieriai. Jie susidūrė su tri-
mis didžiausiomis problemomis. Pirmoji bu-
vo žmonių skurdas, antroji – neraštingumas. 
Skurdo problemą dar galima suprasti, tačiau 
neraštingumas – tai visiškas neišmanymas, 
nesiorientavimas. Trečioji – epidemijos. Tai-
gi, misionieriai kovojo su šiomis trimis prob-
lemomis, siekė padėti žmonėms išgyventi. 
Dabar situacija šalyje nepalyginti geresnė. 
Tačiau vis dar išlieka problemų, pvz., trūksta 
vandens. T. Donatas mokėjo surasti požemi-
nius vandens telkinius ar šaltinius, naudoda-
masis medžio šakele. Toks sugebėjimas šia-
me itin sausame krašte buvo labai svarbus ir 
vertingas – aplinkiniai bei tolimesnių vietų 
žmonės dažnai prašydavo jį šios paslaugos ir 
netgi vadindavo „vandenį randančiu tėvu“. 

Esu girdėjęs, kad jo tėvai ir artimieji žu-
vo per karą, bombardavimo metu, ir tik vie-
nas ar du išsigelbėjo. Taigi, jis neteko visų 
artimųjų, bet ši skaudi patirtis jam pasitar-
navo misijose. Tuo tarpu kiti misionieriai 
iš Vokietijos ar kitur atvyko į Indiją su sa-
vo problemomis ir iš tikrųjų nebuvo laisvi, 
nors ir turėjo gerą valią čia dirbti. Tačiau, 
nepaisant daugybės problemų, jie davė gra-
žų pavyzdį – vis tiek dirbo dėl mūsų. 

Daugelis misionierių buvo labai griež-
ti žmonės, be kompromisų. T. Donatas ir-
gi tuo pasižymėjo – jo nustatytos elgesio 
taisyklės nekeičiamos ir nediskutuotinos. 
Pvz., jei esi katechetas, turi visiškai nevar-
toti alkoholio. Kartą t. Donatui kažkas pra-
nešė, kad vienas katechetas kaime buvo pa-
stebėtas girtas. Kai šis atėjo pas tėvą atsiim-
ti mėnesio atlyginimo, jis pasakė: negausi 
algos, nes buvai girtas. Katechetas paklau-
sė: iš kur žinai, ar buvai tame kaime ir ma-
tei mane girtą? Tėvas atsakė: ne, nebuvau – 
paukščiai mato ir man praneša. Arba, jam 
dirbant parapijoje, žmonės pasikalbėti apie 
reikalus užeidavo tiesiai į jo kambarį, nes 
raštinės nebuvo. Jei dėl kokios nors priežas-
ties t. Donatas nenorėdavo su tuo žmogumi 
kalbėti, sakydavo: aš noriu paprašyti jus už-
daryti duris. Žmogus sutrikdavo, nes durys 
būdavo uždarytos, tad mėgindavo dar tvir-
čiau uždaryti, o t. Donatas sakydavo: ne, ne 
iš vidaus, iš išorės; išeikite ir uždarykite du-
ris iš kitos pusės. Ir taip nemielą pašnekovą 
išprašydavo lauk. 

Tačiau daugelis žmonių, ypač neturtin-
gų, yra jam labai dėkingi už didžiulį rūpes-
tį jais. T. Donatas mokėjo iš tikrųjų padė-
ti, o ne tik duoti kokią nedidelę išmaldą. Pi-
niginė išmalda kartais net įžeidžia žmogų. 
Tėvas sugebėdavo žvelgti toliau, jis bu-
vo žmogus, turintis viziją. Mokėdavo pasi-
rinkti ir nupirkti žemės sklypus gerose vie-
tose – suprato, kad vietinius žmones galima 
mokyti ir per žemės ūkį. Pvz., jėzuitai sa-
kydavo: mes negalime įsigyti traktoriaus, 
nes per brangus. O jis tvirtino: ne, mes turi-
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me jį įsigyti, tai pasitarnaus žmonių švieti-
mui. Aplink niekur nėra traktorių, o kaimo 
žmonės turi matyti traktorių, kaip jis dirba, 
ir patys galvoti, kaip įsigyti. Ir iš tikrųjų toks 
mokymo modelis veikdavo. 

– Ką apie krikščionis mano aplinki-
niai – kitų tikėjimų žmonės? 

– Apie krikščionis, ypač katalikus, ir aps-
kritai apie čia įkurtą misiją jie galvoja labai 
teigiamai ir mus gerbia. Vadina mus žmo-
nėmis, tikrai tarnaujančiais žmoniškumui, 
ypač tuo, kad išlaikome mokyklas ir ligoni-
nę. Mūsų mokyklas jie laiko pačiomis ge-
riausiomis. Nepaisant kai kurių mūsų klai-
dų, jie apie mus sako – Dievo žmonės. Tokį 
įvaizdį mes turime. Tik retsykiais koks nors 
fanatikas ar tokių žmonių grupė ima kaltinti, 
kad mes neva atvertinėjame ir krikštijame jų 
žmones. Iš tikrųjų tokia problema kilo atvy-
kus pirmiesiems misionieriams, nes misijos 
tikslas buvo atversti kitų tikėjimų žmones į 
krikščionybę, ir kuo daugiau, tuo geriau, nes 
taip jie pateksią į dangų. 

Dar vienas svarbus dalykas, kurį suma-
nė t. Donatas, – tai misijos kaimų kartote-
ka. Jis užvedė ir sistemingai tvarkė žmonių 
sąrašus, tą darydamas taip kruopščiai, kad 
juose nėra jokių taisymų. Tuos sąrašus jis 
papildydavo kiekvieną dieną. Misionierių 

užrašai, sąrašai yra labai svarbūs, norint su-
žinoti, kiek kuriame kaime yra katalikų, kas 
pakrikštytas, kas ne, ką sieja giminystės ry-
šiai su kito kaimo gyventojais. Visa tai jo 
užrašuose tiksliai surašyta. T. Donatas nesi-
stengia, kad jo darbas būtų matomas, jis ty-
lus žmogus, turintis savo idėjų ir siekiantis 
jas įgyvendinti be kompromisų. 

Šiais laikais bendruomenėje gyventi ir 
dirbti kartais nelengva. Mes daromės vis 
didesni individualistai. Iki Vatikano II su-
sirinkimo vyravo supratimas, kad kiekvie-
nas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir tik 
vienuolijos vyresnysis turi ryšį su Dievu. 
Taigi viskas vyko be diskusijų ir atsikal-
binėjimų... O dabar kiekvienas jaučia ga-
lįs pats bendrauti su Dievu, ir viskas tapo 
labiau komplikuota. Kartais bendruome-
nėje pasijunti nesaugus, nes nebeaišku, ar 
mano darbas tikrai tarnauja didesnei Die-
vo garbei. 

Kai t. Donatas šventė savo 75 metų jubi-
liejų ir buvo paprašytas pasisakyti, pacitavo 
vieną krikščionių poetą, kurio poema prasi-
dėjo žodžiais: „Viešpatie, aš vis dar tuščias.“ 
Jis pakartojo tik šią vieną eilutę, ir tai daug 
pasako. Iš tikrųjų jis labai nuolankus. Nuo-
lankumas, klusnumas – jo būdo savybės, ku-
rias sustiprino ir jėzuito pašaukimas. 
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Paskutiniu laiku spaudoje neretai disku-
tuojama, kokia bus Bažnyčia po 20 metų. 
Ieškant atsakymo į šį svarbų klausimą pa-
aiškėjo, kad šiandienos jauni katalikai ne-
besiremia ankstesnių kartų tikėjimo pavyz-
džiais ir jiems stinga įsipareigojimo, taip 
reikalingo ateities Bažnyčios gerovei. 

Šis pamąstymas – apie tai, kaip į jaunus 
žmones prabilti ir jų tikėjimą ugdyti gali pa-
dėti ignaciškasis dvasingumas.

Kodėl kaip tik ignaciškasis dvasingu-
mas? Dėl dviejų svarbių priežasčių: pir-
moji – praktinė, antroji – teologinė. Prakti-
nė priežastis ta, kad šis dvasingumas nesun-
kiai prieinamas. JAV ir kitose šalyse veikia 
daug jėzuitų vadovaujamų kolegijų ir aukš-
tųjų mokyklų, turinčių didelę dvasinio bei 
intelektinio ugdymo patirtį. 

Teologinė priežastis, skatinanti atsigręž-
ti į šv. Ignaco mokymą, yra ta, kad jis pa-
brėžia, jog tikėjimas visų pirma yra nuolati-
nis dialogas tarp žmogaus ir Dievo – tai jau-
ni žmonės gali atrasti ir patys. Ignaciškasis 
dvasingumas reikalauja pratybų ir pastangų, 
o tai yra kur kas daugiau, negu dažnai girdi-
mas „teisingos“ nuostatos priminimas: „Jei 
netiki į Dievą – keliausi į pragarą!“ 

Jaunimas šiandien gyvena nuolat kintan-
čiame pasaulyje, kuriame dažnai susiduria 
su dviprasmybėmis. Ignaciškasis dvasingu-
mas tai pripažįsta ir kviečia žmogų įsitrauk-
ti į nuolatinio atsivertimo procesą. Šis kvie-
timas darniai dera su mūsų patirtimi mąs-

tant apie Dievą, nes tampame vis nepati-
klesni autoritetų siūlomiems „aiškiems“ at-
sakymams ir arogantiškiems tvirtinimams. 
Vietoje to mums reikia paraginimo atsaky-
ti į klausimą: kas yra Dievas man?

Ignaciškasis dvasingumas remiasi pen-
kiais elementais, galinčiais padėti jaunam 
žmogui geriau suvokti savo tikėjimą. Glaus-
tai juos būtų galima išvardinti taip: pradžia 
ir pagrindas; rasti Dievą visur; keliauti su 
Kristumi; paguodos ir nepaguodos patirtis; 
socialinio teisingumo idealas.

Pradžia ir pagrindas
Postmoderniame pasaulyje keliamas 

klausimas: kas gali būti laikomas pagrin-
du, kai atrodo, jog kiekvienas tiki ir remia-
si kuo nors kitu? Robertas Ludwigas veika-
le Reconstruction of Catholicism (1995) ra-
šė, kad jauni katalikai užaugo aplinkoje, ku-
rią jis vadina „destruktyviu kontekstu“, ta-
čiau jie ieško „konstruktyvios pasaulėžiū-
ros“. Praktiškai tai reiškia, kad jauni žmonės 
gyvena tokiu metu, kai bet kokia tiesa (ir 
dėl Dievo buvimo) siekia tapti neginčijama, 
dėl to jie ilgisi aiškumo. Šiame kontekste  
šv. Ignaco Dvasinių pratybų skyrius, pa-
vadintas „Pradžia ir pagrindas“, gali įnešti 
nuostabaus gaivumo. Pvz., visiškai papras-
tas teiginys, kad mes esame sukurti Die-
vą šlovinti, jam tarnauti ir taip pasiekti sa-
vo amžinąjį tikslą, pataiko į pačią mūsų tie-
sos ilgesio šerdį ir siūlo gyventi iš tiesų re-

  Tikëjimo gyvenimas

Kam 
jauniems žmonėms 
ignaciškasis dvasingumas?
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miantis šia pradžia ir šiuo pagrindu. Čia ga-
lima prisiminti paties Ignaco patarimą atlie-
kančiajam Dvasines pratybas: taip pasitikėk 
Dievu, lyg viskas priklausytų nuo tavęs, ir 
tuo pat metu veik taip, lyg viskas priklau-
sytų nuo Dievo. Neseniai man teko patirti 
pradžios ir pagrindo traukos jėgą. Per įva-
dines filosofijos paskaitas studentams pa-
sakiau, kad filosofija prasideda nuo pasau-
lio suvokimo „ribiniais atvejais“, su kuriais 
žmonės susiduria. Tarp jų yra mirtis ir kan-
čia, meilė ir gyvenimo prasmė. Žvelgdamas 
į pilną ne itin besidominčių studentų audi-
toriją, lyg tarp kitko pasakiau: „Žinote, gy-
venimo prasmė labai paprasta: mes esame 
sukurti Dievą garbinti, šlovinti, jam tarnau-
ti ir taip pasiekti savo amžinąjį tikslą.“ Au-
ditorija iš karto sujudo, visi atsitiesė ir pra-
dėjo rašyti. Kažkas paprašė: „Gal galėtumė-
te pakartoti?“ Aš iš lėto pakartojau kiekvie-
ną žodį. Žinoma, šį sakinį pasakiau tik norė-
damas patraukti studentų dėmesį, tačiau jie 
buvo sužavėti, kad gyvenimo prasmės idėja 
gali būti taip glaustai ir paprastai išreikšta. 

Šiandienos pasaulyje pretenzijomis į tie-
są nuolatos abejojama, jos supriešinamos, 
o jauniems žmonėms pateikiama labai ne-
daug argumentų svarstant, kuris gyvenimo 
būdas geresnis už kitą. Dalijimasis krikščio-
nišku tikėjimu ir aiškus jo įvardijimas skati-
na žmones apsvarstyti įvairias „tiesas“ ir tai, 
kokį gyvenimo kelią jos siūlo.

Dievas visur
Nors mintis, kad Dievas turi būti atran-

damas „visuose dalykuose“, nėra grynai 
ignaciška, tačiau ji būdinga šiam dvasingu-
mui. Tarp jėzuitų, per paskutiniuosius pu-
santro šimto metų skleidusių šią idėją, bu-
vo anglų poetas Gerardas Manley Hopkin-
sas (1844–1889), prancūzų paleontologas 
Pierre’as Teilhardas de Chardinas (1881–
1955), vokiečių teologas Karlas Rahneris 
(1904–1984). Jie visi aiškiai jautė ir suvokė 
tai, ką G. Hopkinsas vadino „brangia men-
kiausių dalykų gaiva“ – kad Dievo malonė 

persmelkia visą kūriniją. Tai pastebi kiek-
vienas, darniai gyvenantis su ja. Šis Dievo 
didybės suvokimas beldžiasi į jauną protą, 
susiduriantį su daugybe įvairiausių žmonių 
nuomonių, su skirtingomis tradicijomis ir ti-
kėjimais. Tomas Beaudoinas veikale Virtu-
al Faith (1997) pažymi, kad šiandien jauni 
žmonės dvasingumo dažniau ieško ir jo se-
miasi ne iš tradicinių erdvių, tokių kaip ka-
talikiškas Dievo garbinimas, o iš tokių kaip 
popkultūra. 

Kalbėti, kad Dievą galima rasti visur – 
tai sutikti, kad nėra tokio mokymo, tokios 
tradicijos ir tokio šventraščio, kuris išsem-
tų Dievo slėpinį. Reikia priminti, kad mūsų 
teologija, mūsų malda ir mūsų mokymas, 
perteikiantis šį slėpinį, yra ribotas. Todėl 
prieš Dievą turime būti nuolankūs. Mes, 
augę pliuralistiniame pasaulyje, pastebi-
me, kad žmonės su labai įvairiomis bio-
grafijomis gali turėti gerų savybių, ir žino-
me, kad kiekvienas, bandantis kalbėti apie 
galutinę tiesą, turi būti nusižeminęs prieš 
žmogaus patirčių kūrinijoje apstybę. Antra 
vertus, kalbėti apie Dievą visuose dalykuo-
se – tai prisiminti, kad mūsiškis Dievo su-
vokimas yra sakramentinis: Dievą atpažįs-
tame žmonių veiduose, žodžiuose ir veiks-
muose, leidžiančiuose patirti malonės rea-
lybę. Taigi Dievas nėra tolimas ir „kitoks“, 
o mums visiškai artimas. Mes tikime, kad 
mūsų gyvenimas vyksta ne už Dievo mei-
lės ribų, o kaip tik yra Dievo meilės ir rū-
pesčio objektas.

Keliauti su Kristumi
Ignaco Dvasinių pratybų knyga skatina 

rekolekcijų dalyvius įsigilinti į Jėzaus gyve-
nimą ir, panaudojant vaizduotę, patiems nu-
sikelti į evangelijose aprašomas scenas. Kad 
geriau pažintume Jėzų, ignaciškasis dvasin-
gumas kviečia ne tik atsiminti istoriją, bet 
ir joje dalyvauti. Šis patarimas jaunimui, 
Evangeliją girdėjusiam tik per tarpininkus 
(tarsi iš antrų rankų), šiandien ypač vertin-
gas. Žinau, kad daugelį Jėzus, apie kurį pa-
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sakojama Evangelijoje, labai nustebino, nes 
anksčiau jie tiesiog neturėjo progos su juo 
susitikti. Jauni žmonės per dažnai pasitenki-
na vien savo tėvų tikėjimu ir taip netenka ga-
limybės patys susidurti su šia įdomia asme-
nybe, klausiančia: „Kuo tu mane laikai?“, ir 
atsiliepti į esminį Jėzaus kvietimą: „Sek pas-
kui mane.“ Bręstantis žmogus išgyvena lai-
kotarpį, kai tenka atsitraukti nuo tėvų; tuo-
met jis nutolsta ir nuo religijos. Todėl jauni-
mui reikia suteikti galimybę ugdyti ir bran-
dinti savo tikėjimą. Kvietimas mąstyti apie 
tikrąjį Jėzų gali tapti svarbiu žingsniu šiame 
kelyje.

Paguoda ir nepaguoda
Susirengusiems į dvasinę kelionę svar-

bu suvokti, kad ji nėra tiesus ir lengvas ke-
lias į „nušvitimą“, o kova, įveikiant įkalnes 
ir nuokalnes. Ignaco mokymas apie tai, ką jis 
vadina „dvasių atpažinimu“, padeda suvok-
ti, kad tikėjimo gyvenime patiriama tiek pa-
guoda, tiek ir nepaguoda. Ignacas primena, 
kad Dievas mus labai myli ir ugdo net ir ta-
da, kai mes galvojame, kad jis nutolo. Trum-
pai tariant, Ignacas atskleidžia, kad dvasinė 
kančia tikėjimo gyvenime yra neišvengiama 
ir kad ji veda į akistatą su klaidingu Dievo 
įvaizdžiu, kliudančiu mums bręsti. Jauniems 
žmonėms reikia pastangų priimti šią žinią, ta-
čiau ji labai reikalinga kultūroje, tvirtinančio-
je, kad turime vengti bet kokios kančios. Ma-
no karta augo sound bite, trow-away aplin-
koje. Mes girdėjome tvirtinant, kad įmano-
ma izoliuotis nuo tikrovės, dėmesį valandė-
lei nukreipiant vis į kitą įdomų dalyką. Taigi 
mums reikia tokio dvasingumo, kuris aiškiai 
pasakytų, kad tikėjimas kartais iš mūsų rei-
kalauja pasipriešinti tikrovei ir pasitikėti Die-
vu, net jei jį ir sunku suprasti, pvz., susidūrus 
su tokiomis paslaptimis kaip mylimo žmo-
gaus mirtis, nesėkmė, pralaimėjimas. 

Socialinis teisingumas
Svarbus ignaciškojo dvasingumo ele-

mentas, šiandienos rinkoje skiriantis jį nuo 

daugelio savipagalbos „dvasingumų“, yra 
socialinis teisingumas. Jėzuitų švietimas pa-
brėžia, kad krikščionių tikėjimas nepasiten-
kina asmeninio tobulumo doktrina ir siekia 
padėti kitiems. 

Nors jauni žmonės šiandien kritikuojami 
dėl egocentriškumo, tačiau daugelis nori po-
kyčių, nori, kad pasaulis būtų geresnis. Ka-
dangi esame paveldėję individualistinę pa-
saulėžiūrą, žinome, kad rūpintis kitais bū-
na sunku, tačiau verta. Gyvendami pliura-
listiniame pasaulyje, kurio vienas iš privalu-
mų tas, kad išmokstame gerbti teisėtą žmo-
nių skirtingumą, suvokiame, kad visi žmo-
nės iš esmės yra lygūs. Tačiau mums reikia 
priminti, kad, nepaisant mūsų kultūros ten-
dencijų aukštinti individą, esame kviečiami 
rūpintis apleistais žmonėmis. 

Jėzuitų institucijos stengiasi, kad dva-
sinis šv. Ignaco mokymas būtų prieinamas 
daugeliui. Remdamasis savo patirtimi ga-
liu patvirtinti, kad Dvasinių pratybų 19-to-
je įžanginėje pastaboje aprašytos rekolekci-
jos, atliekamos kasdieniame gyvenime, t. y. 
tęsiant savo įprastinę veiklą, suteikia nuosta-
bią galimybę studentams susipažinti su šiuo 
dvasingumu ir jį praktikuoti. Tokias reko-
lekcijas surengiau dviejose jėzuitų institu-
cijose ir padėjau vesti Newmano universite-
te. Patirtis parodė, kad šios rekolekcijos ga-
li sudominti įvairiausių profesijų bei skirtin-
gą visuomeninę padėtį užimančius žmones 
ir padėti ugdyti jų tikėjimą. 

Jei jaunimą norime padrąsinti tikėti, 
pasiūlymas išmėginti autentišką krikščio-
nišką dvasingumą yra gyvybiškai svar-
bus, o ignaciškasis dvasingumas kaip tik 
ir kviečia suprasti, ką reiškia sekti Kris-
tumi. 

Pagal Timothy P. Muldoon straipsnį 
„Why young adults need ignatian spirituality“,

America, February 26, 2001,

parengė 
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Gimiau 1984 m. liepos 19 d. Lietuvos 
uostamiestyje Klaipėdoje negausioje ketu-
rių asmenų šeimoje, kurią sudarė tėtis, šiuo 
metu jau iškeliavęs amžinybėn, mama, vy-
resnėlis brolis ir aš, šeimos „pagrandukas“. 
Mūsų šeima buvo paprasta, kukli ir niekuo 
nesiskirianti nuo to meto šeimų. Tačiau kiek- 
viena šeima vis dėlto turi ką nors ypatinga ir 
savita. Ir mano šeima turi savo istoriją, kuri, 
žinoma, darė ir visuomet darys įtaką mano 
gyvenimui. Čia, truputį įvykiams užbėgda-
mas už akių, randu geriausią progą padėkoti 
visiems namiškiams, o ypač mamai, už ma-
no pašaukimą tarnauti Viešpačiui. 

Pagrindinį išsilavinimą įgijau Klaipėdos 
Smeltės vidurinėje mokykloje. Mokydama-
sis devintoje klasėje, paragintas vienos tiky-
bos mokytojos ir savo parapijos vargoninin-
kės, įstojau į Klaipėdos Stasio Šimkaus kon-
servatoriją, kurioje ketverius metus mokiau-
si choro dirigavimo. Kartu su muzikinėmis 
disciplinomis čia lankiau ir bendrojo lavini-
mo pamokas, tad studijuodamas antrajame 
kurse įgijau vidurinio mokslo baigimo ates-
tatą, o kiek vėliau – konservatorijos (tuomet 
dar aukštesniojo mokslo) baigimo diplomą. 
Tais pačiais metais sėkmingai įstojau į Lietu-
vos muzikos ir teatro akademiją Vilniuje, ku-
rioje pasimokiau tik gerą pusmetį... Pasako-
jimą baigiu daugtaškiu, žyminčiu labai svar-
bią man Tylą, kurioje vyko nepaprasti gyve-
nimo pokyčiai... 

Dabar leisiu sau pabūti menininku ir 
bandysiu nutapyti savo tikėjimo ir pašauki-
mo kelią. O gal geriau kompozitoriumi, ku-
ris pasitelkdamas spalvingą garsų pasaulį 

bando išlieti gyvenimo ir tikėjimo, svajų ir 
realybės simfoniją.

Pirmąją simfoninės poemos dalį, ap-
imančią mano vaikystės ir ankstyvos pa-
auglystės laikotarpį, pavadinčiau Allegret-
to giocoso, arba Sursum corda. Pagrindinis 
motyvas – ritmiškas ir džiugus Baltijos jūros 
bangavimas, nuolatos man primenantis gim-
tąjį miestą, draugus, džiugią ir nerūpestingą 
vaikystę... Ir dar – nepakartojamas ir paslap-
tingas pajūrio pušų šlamesys, susipynęs su 
dūžtančios bangos atodūsiu, man asocijuo-
jasi su Amžinybe ir pačiu visų šių nuostabių 
reiškinių Kūrėju, kuris nuo pat mažumės la-
bai švelniai mano vaikišką širdelę kėlė aukš-
tyn prie savęs...

Išties pakankamai anksti pajutau potrau-
kį dvasiniams dalykams. Nors mūsų šeimo-
je gyvas tikėjimas ir nebuvo praktikuoja-
mas, tačiau retkarčiais, per didžiąsias šven-
tes, mama mane nusivesdavo į bažnyčią. 
Kokį didžiulį įspūdį palikdavo šie apsilan-
kymai, sunku ir apsakyti! Dideliam mano 
džiaugsmui, mūsų mikrorajone buvo įsteig-
ta Šv. Juozapo Darbininko parapija ir pradė-
ta statyti bažnyčia. Koks begalinis buvo ma-
no noras lankyti bažnyčią, gerai atspindi vie-
nas labai ryškus vaikystės epizodas. 

Buvau gal šešerių metukų, kai prasidė-
jo bažnyčios statyba, o pamaldos vyko laiki-
noje, tačiau labai mieloje medinėje bažnytė-
lėje. Labai troškau aplankyti tą bažnyčią, ta-
čiau negalėjau, nes man nebuvo leista išeiti 
iš kiemo, kad mama akies krašteliu pro lan-
gą galėtų stebėti, ką veikiu. Vis dėlto nuta-
riau nepaklusti ir išsirengiau į, kaip tuomet 

Svajų ir realybės 
simfonija
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man atrodė, didelę kelionę (reikėjo pereiti 
gatvę)... Keliaudamas bažnyčios link stabte-
lėjau ties viena medžiui sodinti iškasta duo-
be, kuri po lietaus buvo sklidina vandens. 
Nespėjau nė pajusti, kaip niurktelėjau į tą 
duobę. Išsikapanoti iš jos buvo sunku, nes 
kraštai – aplipę moliu. Vargais negalais ištrū-
kęs iš tos baisybės, visas išsipurvinęs, taip ir 
nepasiekęs savo kelionės tikslo, kiūtinau na-
mo. Grįžti taip atrodant buvo baisu, nes pui-
kiai žinojau, kad kvepia bizūnu. Tad žliumb-
damas stovėjau prie namo kampo, kol pro 
šalį ėjęs brolio draugas parvedė namo. Ma-
ma, sužinojusi, kas įvyko, apsidžiaugė, kad 
viskas gerai baigėsi ir, savo laimei, tuokart 
pylos išvengiau... Bet veltui šios kelionės 
„nuotykiai“ nepraėjo – nuo to karto mama, 
supratusi mano norą lankytis bažnyčioje, lei-
do vakarais eiti į Mišias kartu su viena pagy-
venusia pirmojo aukšto kaimyne.

 Taigi, vis dažniau ir dažniau pradėjau 
lankytis bažnyčioje, stebėti angeliškai nuos-
tabias pamaldas ir nejučiomis svajojau atsi-
durti prie altoriaus, tarp tų „išrinktųjų“ vai-
kų būrio... Pagaliau mano svajonė išsipildė 
ir pradėjau patarnauti per šv. Mišias!!! Nuo 
šiol bažnyčia man tapo lyg antraisiais na-
mais – rytą, susiruošęs kuprinukę, prieš pa-
mokas lėkdavau į rytines šv. Mišias, o grį-
žęs iš mokyklos ir paruošęs pamokas (kar-
tais ir ne) – vėl į bažnytėlę patarnauti vakaro  
šv. Mišioms. Netrukus daugelio bendra-
mokslių buvau pašaipiai pradėtas vadin-
ti „kunigėliu“, tačiau tai tik dar labiau susti-
prino mano norą tapti kunigu! Kai ši min-
tis galiausiai užėmė didžiausią mano vai-
kiškų svajonių dalį, nusprendžiau ja pasida-
lyti su tuometiniu parapijos klebonu t. Al-
giu Baniuliu, SJ. Atmenu, kaip vieną kartą 
po vakarinių šv. Mišių išdrįsau prieiti prie 
jo ir paklausti: „Ar tiesa, ką girdėjau iš ki-
tų, – kad jaunuoliams, baigusiems devynias 
klases, rekomendacijų į mažąją Telšių semi-
nariją nerašote?“ Tuokart kiek ilgesniu nei 
įprastai pokalbiu prasidėjo labai svarbi ma-
no gyvenime bendrystė su šiuo kunigu. Jos 

dėka jau paauglystėje atsivėrė nauji, giles-
nio tikėjimo apmąstymo ir asmeninės mal-
dos horizontai. Būtent tuo laiku pirmą kartą 
asmeniškai ir gyvai sutikau Kristų!!! Ir da-
bar, kai žvelgiu į savo pašaukimo kunigystei 
Jėzaus Draugijoje ištakas, galiu drąsiai teig-
ti, kad didžia dalimi esu dėkingas savo dva-
sios tėvui Algiui Baniuliui už šviesų kuni-
giško idealo pavyzdį! 

Grįžtant prie jūros įvaizdžio... Visi pui-
kiai žinome, kad ta pati jūra, kuri taip ilge-
singai ir ramiai banguoja, staiga gali neat-
pažįstamai pasikeisti ir virsti šėlstančia au-
dros stichija. Panašiai vyko ir mano gyve-
nime vėlyvos paauglystės bei ankstyvos 
jaunystės metais, todėl antrąją savo simfo-
ninės poemos dalį pavadinčiau Allegro fu-
rioso, arba Confutatis maledictis. Pagrindi-
nis šios dalies motyvas – šėlstantis audringo 
vėjo ūžesys, nuo kurio draskymosi sukrypu-
sios ir apnuogintos pušys vaitoja dar negir-
dėtą nusivylimo raudą...

Taip jau Viešpaties buvo numatyta, kad 
mano gimtojoje parapijoje įvyktų didelis pa-
sikeitimas – tėvų jėzuitų išsikėlimas ir pa-
rapijos perdavimas vyskupijos kunigams. 
Tuomet man šie dalykai buvo nesuvokia-
mi ir atrodė kone pasaulio pabaiga. Niekaip 
negalėjau susitaikyti su mintimi, kad viskas, 
ką be galo branginau, turi pasikeisti arba tie-
siog išnykti – kokia žiauri neteisybė! Ma-
no paaugliška reakcija į tuos įvykius buvo 
MAIŠTAS – radikalus visų puoselėtų verty-
bių atmetimas. Galima tik užjausti žmones, 
tuomet buvusius šalia manęs...

Kaip tik tuo kritiniu laikotarpiu įstojau į 
konservatoriją ir tai tam tikra prasme buvo 
išsigelbėjimas. Visa savo esybe pasinėriau 
į gaivalingą muzikos pasaulį. Tikrai dėkui 
Viešpačiui bei visiems nuostabiems konser-
vatorijos pedagogams, kurie mano gyveni-
me atvėrė naują – muzikos mylėtojo ir šio-
kio tokio atlikėjo – perspektyvą. Tačiau, de-
ja, atsiverdamas naujiems, teigiamiems da-
lykams, priėmiau ir nemažą dalį neigia- 
mų – karjerizmo, individualizmo, puikybės, 
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tuščios garbės ir įvertinimo siekimo, meni-
ninko „laisvumo“ ir bohemiško gyvenimo...
Tuo laiku mano gyvenimo credo skambė-
tų taip: „Gyvenimas pilnas įvairiausių ma-
lonumų, kodėl turėčiau save varžyti?“, arba: 
„Gyvenimas per trumpas – reikia viską iš-
bandyti!“ Teisėtai galite manęs klausti, kur 
dingo ano vaikelio tikėjimas, negi taip radi-
kaliai viskas galėjo pasikeisti? Sunku atsa-
kyti į šį klausimą, žinau viena – tuomet vi-
soms neigiamoms patirtims leidau pasiekti 
mano gyvenimo beprasmybės dugną...

...Nors siela, vargšė siela, kaip tos vėjo 
draskomos pušys, užspausta giliai į kampą 
vaitojo tarsi mirdama, išoriškai retas galė-
jo pastebėti mane nusiminusį ar kovojantį 
vidinę kovą – visuomet buvau įvairiausių 
linksmybių priešaky! Psichologas tikriau-
siai pasakytų, kad tai buvo vis dar to paties 
vidinio protesto padariniai arba tiesiog ta-
patybės susidvejinimas.

Dramatizmas savo kulminaciją pasiekė 
kaip tik mano trumpų studijų Vilniuje me-
tu: vis dažniau pradėjau abejoti savo pasi-
rinkimu bei „garsaus muzikanto“ karjera, 
nebesugebėjau įžvelgti prasmės nei moks-
luose, nei gyvenime ir apskritai – nejaučiau 
jokio džiaugsmo savo veikloje. Taip tęstis 
ilgiau nebegalėjo... Vieną vakarą, grįžus 
iš paskaitų į Giedraičių „baraką“ (akade-
mijos studentų bendrabutį Giedraičių gat-
vėje), ramybės nedavė įvairiausios įky-
rios mintys. Vakaras palengva virto į nak-
tį – tamsią ir ilgą mano gyvenimo naktį, –  
o aš niekaip negalėjau užmigti... Galiausiai 
įsitaisiau ant savo kambarėlio palangės, 

pravėriau langą ir, žvelgdamas į bekraštes 
naktinio dangaus erdves, godžiai rūkyda-
mas vieną cigaretę po kitos, visa esybe sa-
vo gyvenimo beprasmybei išrėkiau nuo-
go egzistencializmo kupiną klausimą: „Ką 
gi aš čia veikiu?! Viešpatie, kur Tu? Jei Tu 
Esi, atsakyk, ką turiu daryti?!“ Tyla... Pa-
lengva nakties tamsybės pradėjo sklaidy-
tis ir, brėkštant naujo gyvenimo rytui, atė-
jo šviesus ir aiškus atsakymas: „Be manęs 
tu nieko negali padaryti... Ateik toks, koks 
esi, ir sek paskui mane.“

*   *   *
...Po audros jūros krantas nusėtas dau-

gybe smulkių, saulės nušviestų ginta-
ro gabalėlių... Mažas berniukas, basomis 
kojytėmis žvaliai žarstydamas švelnų pa-
jūrio smėlį ir krykštaudamas iš džiaugs-
mo, į savo mažutėlį putlų delniuką ren-
ka gintarines jūros ašaras... Jūra motiniš-
ku meilės žvilgsniu stebi savo išdykėlį... 
Šios naujos simfoninės poemos dalies pa-
vadinimas galėtų būti Andante cantabile, 
arba In manus tuas Pater... 

Eugenijus Puzynia, SJ
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Pasakojimą apie savo trumpą kelią no-
rėčiau pradėti šv. Augustino žodžiais iš jo 
„Išpažinimų“: „Tu pašaukei mane, visa sa-
vo balso galia pašaukei; tu sugriovei ma-
no kurtumo sieną. Tu apšvietei mane, ta-
vo spindėjimas apgaubė mane; tu išsklai-
dei mano akių tamsą. Savo kvepalus ant 
manęs išliejai; aš gimiau naujai ir dabar aš 
trokštu tavęs. Aš paragavau tavęs ir dabar 
aš alkstu tavęs. Tu palietei mane ir aš il-
giuosi tavo ramybės...“ (X, 27). 

Taip susiklostė mano tėvų gyvenimas, 
kad tuo metu jie nemažai keliavo, ir aš gi-
miau Rusijoje, Voronežo mieste. Vaikystė-
je gyvenome įvairiuose Rusijos miestuose: 
Voroneže, Novgorode, Budogoščėje (prie 
Sankt Peterburgo). Šeimoje buvau vieninte-
lis vaikas. Kai man sukako 6 metai, persikė-
lėme į Vilnių. Čia pradėjau lankyti lietuviš-
ką darželį, vėliau – vidurinę mokyklą, o ka-

dangi nuo vaikystės buvau jautrus vaikas ir 
ypač mėgau muziką – ir „Ąžuoliuko“ mu-
zikos mokyklą. Ji mano dvasiniam augimui 
turėjo nemažą įtaką. Pojūtis, kad galima kal-
bėti ne tik žodžiais, bet ir garsais, man buvo 
pirma patirtis, kad tarp mūsų visada liks kaž-
kas neapčiuopiama ir itin kilnu.

Sulaukus 13 metų, mano dvasiniame gy-
venime, kaip aš dabar pasakyčiau, įvyko lū-
žis. Tai siejasi su pirmosiomis tikybos pa-
mokomis. Tikybos mus mokė toks geras se-
nelis, galbūt visai neragavęs šiuolaikinio ti-
kybos mokytojo pasirengimo, bet visa savo 
esybe skleidęs šilumą ir supratingumą. Šis 
pedagogas man padėjo suprasti, kad ir mo-
kyklos aplinkoje gali būti nors lašelis šilu-
mos ir meilės. Kadangi nuo pat vaikystės bu-
vau mąstytojas ir idealistas, tuomet šis jaus-
mas dar labiau sustiprėjo. Bet mano gyveni-
me įvyko kitas lemtingas lūžis. Tėtis išsisky-

„Tavoji šiandiena –
amžinybė...“
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rė su mama ir išvyko gyventi į Rusiją. Man 
tada buvo keturiolika metų. Prisimenu, ap-
siraminusi mama pasakė: „Nebijok, sūneli, 
kaip nors išsiversime, ir Dievas padės.“ Ti-
krai, tuo metu mums pagalbos reikėjo, nes 
mama uždirbdavo ne per daugiausia, o šei-
mos pajamos sumažėjo perpus. 

Vieną dieną su mama užėjome į jau pa-
statytą saleziečių Šv. Jono Bosko bažnyčią 
Lazdynuose. Mus priėmė tuometinis klebo-
nas t. Mykolas Petravičius. Mama jam išsa-
kė savo vargus bei sielvartus ir paklausė, gal 
galėtų gauti kokio nors darbo – valytojos, vi-
rėjos ar pan. Ir dabar man atrodo keista, vi-
sa tai prisiminus. Mama buvo muzikos pe-
dagogė, aš jau studijavau muziką konserva-
torijoje, kodėl mes nepasiprašėme, pvz., bū-
ti vargonininkais? Net pagalvoti nedrįsome, 
kad galėtume taip priartėti prie bažnyčios! 
Tačiau mus išklausęs t. M. Petravičius pasi-
kvietė t. Petrą Dumbliauską. Jie kalbėjo, kad 
valytoją turi, virėją – taip pat, bet štai vargo-
nininko ryto Mišioms nėra, ir mamai pasiūlė 
šį darbą. O ji paklausė, ar negalėčiau to im-
tis aš? Net pasvajoti apie tai negalėjau – juk 
man buvo tik 16 metų!.. Taip prasidėjo mano 
kelionė į bažnyčią ir link Dievo. Aštuonerius 
metus vadovavau vaikų chorui ir vargonuo-
davau per šv. Mišias. Mąsčiau: koks Dievas 
gailestingas ir teisingas, myli nusižeminu-
sius – mes pasiprašėme dirbti šlavėjais, virė-
jais, sargais, o jis už tai, kad prašėme mažiau-
sio, suteikė didžiausią. Argi čia – ne Evange-
lijos žodžių išsipildymas? 

Bažnyčioje buvo didelė biblioteka ir 
daug kasečių su religiniais vaizdo įrašais. 
Aš, kaip konvertitas, degantis ieškojimu ir 
trokštantis atsiduoti Dievo meilei, pradėjau 
tiesiog „ryti“ religines knygas apie šventųjų 
gyvenimus. Visą laisvą nuo studijų laiką pra-
leisdavau arba skaitydamas, arba žiūrėda-
mas religinius vaizdo įrašus. Degiau svajo-
nėmis, ieškojau gyvenimo įprasminimo. Tai 
buvo kito – dvasinio – gyvenimo pradžia.

Čia norėčiau prisiminti vieną žmogų, pa- 
dariusį lemiamą įtaką mano gyvenime. Tai 

buvo vyresnio amžiaus vilnietis architektas 
Gražvydas Paukštė, turėjęs nepaprastą po-
mėgį – kolekcionuoti religines knygas; be 
to, labai domėjosi džiazu. Ne kartą atėjus 
pas jį į svečius tarp mūsų kildavo diskusi-
ja apie tai, kas yra Dievas, koks gyvenimo 
tikslas, kas yra amžinybė, žmogiška ir die-
viška meilė ir t. t. Iš jo gavau daugybę at-
sakymų. Vis galvodavau: iš kur jis tiek ži-
no, nebūdamas kunigu? Kartą man pasa-
kė: „Matai, kiek šiame kambaryje knygų? 
Apie tris tūkstančius ir visos – religine te-
matika. Bet knygas ne tik kolekcionuoju – 
beveik visas esu perskaitęs.“ Supratau, kad 
prieš mane sėdi tiesiog „žinojimo lobynas“, 
tad sėmiausi iš jo „pažinimo vandens“. Jam 
išsakydavau savo abejones, troškimus, o jis 
man nurodydavo pavojus, mokė atsargumo 
priimant sprendimus, kiekviename poelgy-
je, siekyje, tiksle ragino ieškoti grynos, ne-
savanaudiškos intencijos ir taip pažinti, ko iš 
manęs nori Dievas. Ne kartą buvau pabartas 
už savo išdidumą, muziko puikybę. 

Kokią įtaką man padarė sutikti kunigai? 
Pirmasis – salezietis t. Izidorius Sadauskas. 
Lazdynuose nauja bažnyčia pradėjo kilti to-
je vietoje, kur žmonės rinkdavosi šv. Mi-
šioms – tiesiog ant kalnelio, prie ten pasta-
tyto kryžiaus. Kaip tik čia t. I. Sadauskas ir 
subūrė pirmąją Lazdynų mikrorajono kata-
likų bendruomenę. Jis turėjo itin jaunatvišką 
sielą, prie kiekvieno žmogaus, ypač jauno, 
visada prieidavo pirmas, paklausdavo, kaip 
sekasi, o pamokslus sakydavo taip papras-
tai, lyg kalbėtų vaikams. Vėliau, kai pradė-
jau dirbti Šv. Jono Bosko bažnyčioje, su juo 
ir vaikų choru aplankėme ne vieną Lietuvos 
ir užsienio vietovę. 

Dabar, po ilgo laiko, vis pagalvoju: ko-
dėl gi aš rinkausi dvasinį kelią, kodėl netę-
siau muzikinės veiklos? Matyt, Dievas kiek-
vienam prakalba skirtingai, leidžia sustoti ir 
suklusti: kur aš einu? Dėl ko viską darau? 
Ko trokštu? Kokia gyvenimo prasmė? Atsa-
kymai man tada siejosi su dviem gana sti-
priais gyvenimo įvykiais.
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Pirmasis – labai mane sukrėtusi artimo 
draugo, mano choro dalyvio, mirtis. Tuomet 
mąsčiau, kokie trapūs mes esame ir koks 
trumpas gali būti gyvenimas. O kas anapus 
jo? Jei nebūtų amžinojo gyvenimo, ar ver-
ta šiame gyvenime stengtis? Ar tuomet neat-
rodytų, kad jame iš viso nėra tikslo? Šis at-
sitikimas privertė iš naujo pasverti gyveni-
mo vertybes. 

Antras labai svarbus įvykis siejasi su stu-
dijomis Muzikos akademijoje, kurioje pasi-
rinkau choro dirigavimo specialybę. Turėjau 
labai gerą dėstytoją, vieną žymiausių Lie-
tuvos dirigentų. Jis buvo studentų idealas, 
kiekvienas troškome tapti tokiu kaip jis. Bet 
ne kartą per jo paskaitas pagalvodavau: ko-
dėl vis matau jį paskendusį beribiame liūde-
syje, tuštumoje, skausme? Kodėl jis atrodo 
niekuo netikintis, neturintis žmogiškų jaus-
mų, užuojautos, susirūpinęs vien savirealiza-
cija? Ir mus mokė bet kokia kaina siekti tiks-
lo. Kėliau klausimą: o koks yra tas tikslas ir 
kokiomis priemonėmis turėčiau jo siekti? Jei 
norėčiau būti didis muzikantas, tikrai turė-
čiau nueiti tokį pat kelią kaip jis – bet kokia 
kaina konkuruoti, pagrindine vertybe taptų 
vien muzika... Manyje kilo prieštara. Žino-
jau, kad mano giliausias noras yra nuolan-
kus atsidavimas Dievui, gyvenimas dėl jo, o 
šis dėstytojas ir visa muzikinė aplinka reika-
lavo visai ko kito. Klausiau savęs: ar aš no-
riu tokio gyvenimo? Dėl kokio tikslo iš tikro 
noriu gyventi?  

Taigi vis dažniau pagalvodavau apie gy-
venimo „alternatyvas“, su knyga patraukda-
vau į pievą, vaikščiodavau miške ir vis galvo-
davau: kas man iš tiesų teikia ramybę?.. Ma-
no jaunatvė skatino nedelsiant ko nors imtis, 
tad t. P. Dumbliausko paklausiau, gal galė-
čiau stoti į saleziečių ordiną, ar verčiau sto-
ti į seminariją. Žinoma, man artimesnė buvo 
saleziečių charizma, darbas su vaikais ir jau-
nimu, bet jis atsakė: „Pabaik studijas ir stok.“ 
Kadangi, kaip bet koks jaunas žmogus, aš 
norėjau greitų rezultatų, nusprendžiau susi-
tikti dar ir su jėzuitu t. Lionginu Virbalu. Įdė-

miai išklausęs, jis pasakė tą patį: „Pabaik stu-
dijas. Jei tai tikra, neišblės.“ Tada nurimau ir 
studijavau toliau. 

Po šešerių metų Muzikos akademijo-
je susipažinau su dabartiniu jėzuitų scho-
lastiku Eugenijumi Puzynia. Su juo ne kartą 
diskutuodavome apie Dievą, nueitą kelią –  
mes, abu muzikantai, labai gerai suprasda-
vome vienas kitą. Per jį artimiau susipaži-
nau su jėzuitais, tuometiniu Šv. Kazimie-
ro bažnyčios rektoriumi t. Algiu Baniuliu ir 
jam pirmam pasakiau, kad kartu su Eugeni-
jumi taip pat norėčiau tapti jėzuitu. Tuomet 
buvau 27-erių, ką tik baigęs Muzikos akade-
miją ir apsigynęs choro dirigavimo magis-
trą. Vėliau mums buvo lemta kartu įstoti į jė-
zuitų naujokyną. 

Kas labiausiai patraukė pas jėzuitus? Ig- 
naciškasis dvasingumas. Jau anksčiau mėg-
davau tyrinėti, lyginti, ką jaučiu Muzi-
kos akademijoje ir ką jaučiu darbuodama-
sis bažnyčioje. Supratau, kad Bažnyčia man 
yra Dievo dovana, už kurią galiu tik dėkoti. 

Dar po gerų metų, padirbėjęs įvairio-
se vietose, nusprendžiau pasikalbėti su jė-
zuitų provincijolu t. Aldonu Gudaičiu, ku-
ris leido susitikti su egzaminatoriais į jėzui- 
tų naujokyną. 

Atrodytų, mano gyvenimo istorija nie-
kuo neišsiskiria iš kitų, tačiau kaip tik dėl 
jos esu Draugijoje ir studijuoju jau kaip jė-
zuitas. Visas gyvenimas man asocijuojasi su 
nesibaigiančiomis gyvenimo studijomis, sie-
kiant tapti tikėjimo pagrindą turinčiu žmogu-
mi. Todėl ir pabaigti norėčiau šv. Augustino 
žodžiais iš „Išpažinimų“: „Taigi aš matuoju 
ne pačius garsus, kurių jau nėra, bet kažką, 
kas lieka mano atmintyje. Taigi tavyje, siela, 
aš matuoju laiką. [...] Tavo metai nesikeičia, 
jie nei eina, nei ateina, [...] jie – viena diena, 
o tavo diena – ne „kasdiena“, bet „ šiandie-
na“, nes tavoji šiandiena nesitraukia iš kelio 
rytdienai ir neina po vakarykštės dienos. Ta-
voji šiandiena – amžinybė.“

Vadimas Navickas, SJ
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Š. m. rugsėjo 4 d. anksti ryte, eidamas 76-uosius me-
tus, pas Viešpatį iškeliavo t. Leonardas Jagminas.

Leonardas Jagminas gimė 1932 m. lapkričio 5 d. Šilu-
voje, Raseinių r., miškininko šeimoje, augo su dvejais me-
tais vyresniu broliu. Mokėsi Šiluvoje, Plungėje, vėl Šilu-
voje, o vidurinę mokyklą 1952 m. baigė Tytuvėnuose. Tą 
patį rudenį įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminari-
ją, kurią baigė 1957 m. Dar metus tęsė studijas akademi-
niame kurse.

1957 m. balandžio 17 d. vysk. Julijonas Steponavičius 
Leonardui Jagminui suteikė kunigystės šventimus. Nuo 
1959 m. porą metų jis dėstė Kauno kunigų seminarijoje, 
kol sovietinė valdžia iš jos pašalino. Nuo 1961 m. kun. 
Leonardas dirbo sielovados darbą – buvo Kauno šv. Anta-
no, Ukmergės, Radviliškio parapijų vikaras; 1970 m. lap-
kritį paskirtas Šventybrasčio parapijos klebonu; 1978 m. 
rugpjūtį tapo Skaistgirio parapijos administratoriumi.

Sovietiniais metais dėl vaikų katechizacijos buvo val-
džios persekiojamas, jam planuota iškelti bylą. Keletą me-
tų valdžia draudė sakyti pamokslus, neleido jo kviesti į at-
laidus. 

Į pogrindyje veikusią Jėzaus Draugiją, kurios naujo-
kynui vadovavo t. Jonas Danyla, įstojo 1971 m. sausio 
21 d. Naujokyną baigė 1976 m. Galutinius įžadus Jėzaus 
Draugijoje davė 1990 m. gruodžio 7 d.

Jau sovietmečiu t. Leonardas bendradarbiavo rengiant 
kunigus pogrindžio sąlygomis, o nuo 1989 m. paskirtas 
Kauno kunigų seminarijos vicerektoriumi ir logikos, kate-
chetikos, patrologijos bei krikščioniškosios archeologijos 
dėstytoju, kartu dėstė asketiką Kauno aukštesniojoje kate-
chetikos mokykloje.

Kaune oficialiai pradėjus veikti jėzuitų naujokynui, 
1991 m. rugsėjo 25 d. t. Leonardas paskirtas naujoky-
no vedėju bei Teologijos fakulteto sekretoriumi, patro-
logijos ir krikščioniškosios archeologijos dėstytoju. Po 
poros metų dėl pareigų naujokyne darbo Teologijos fa-
kultete atsisakė. 1993 m. birželį paskiriamas Kauno jė-
zuitų namų vyresniuoju, o nuo 1995 m. – namų ekono-
mu. 1989–2003 m. t. Leonardas buvo jėzuitų provincijos 
konsultorius, 1997–2003 m. – provincijolo socijus. Nuo 
2003 m. kartu su kitais jėzuitais nuoširdžiai patarnavo ti-
kintiesiems Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, 

T. leonArdAs JAGminAs, sJ
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buvo nepakeičiamas išpažinčių klausytojas. T. Leonardas 
labai mėgo skaityti ir skatino kitus.

2007 m. t. Leonardas Jagminas atšventė kunigystės 50 
metų jubiliejų.

Šių metų liepą susirgo ūmiu kasos uždegimu. Sun-
kiai ligai komplikuojantis, operuotas. Nors gydytojai la-
bai stengėsi išgelbėti gyvybę, tačiau įvairios komplikaci-
jos neleido t. Leonardui išgyventi.

T. Leonardą Jagminą atminsime kaip uolų rekolekci-
jų vedėją. Jau sovietiniais metais seserys vienuolės slap-
ta rinkdavosi į rekolekcijas, kurioms jis nenuilsdamas va-
dovavo. Atgavus Nepriklausomybę, dar labiau atsidavė 
šiai tarnystei, vadovavo ir seserų metinėms rekolekcijoms, 
ir dvasinio susitelkimo dienoms. Dažnai į rekolekcijas jį 
kvietėsi ir klierikai bei kunigai. 

Atsisveikiname su t. Leonardu, prisimindami, ką jis 
pats 2007 m. gegužę sakė „Artumos“ žurnalui: „Dangus 
man yra tobulo susijungimo su Dievu, visiškos laimės, ko-
kią Dievas norėjo duoti žmogui, būsena. Amžinąjį gyveni-
mą mes jau pradėjome, tik, kaip sako šv. Paulius, Jo dar ne-
matome veidas į veidą. Gyvenime mes sėjame, tik nežino-
me augimo – Dievas jį suteikia, o kokiu būdu – nesusigau-
dome... Svarbiausia – atsiduoti Dievui ir pasitikėti, kad Jis 
tikrai mus myli neišmatuojama meile...“

Amžinojo poilsio t. Leonardas Jagminas atgulė jėzuitų 
kapavietėje Šiluvos kapinėse.
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Š. m. rugsėjo 4-osios naktį, sulaukęs 95 metų amžiaus, mirė Lietu-
vos ir Latvijos jėzuitų provincijos narys t. Stanislavs Kučinskis.

Stanislavs Kučinskis gimė 1913 m. lapkričio 13 d. Rezeknės 
apskrityje, Tribukuose. Baigęs Agluonos gimnaziją, 1932 m. pradė-
jo studijas Rygos kunigų seminarijoje. 1933 m. rugpjūčio 13 d. įstojo 
į Jėzaus Draugiją, tad filosofijos studijas toliau tęsė Krokuvoje. Te-
ologijos ir filosofijos studijas baigė Romos popiežiškajame  Griga-
liaus universitete, tuo pat metu studijuodamas ir Bažnyčios istoriją. 

1941 m. liepos 26 d. Romoje pašventintas kunigu. Po to dirbo 
keliose Italijos parapijose. 1943 m. rengėsi vykti į Latviją, bet na- 
ciai, nenorėdami, kad okupuotoje teritorijoje veiktų jėzuitai, jo ne-
praleido. Tai kartojosi kelis sykius. Į sovietų okupuotą gimtinę jau-
najam jėzuitui neleido grįžti ateistinė valdžia. Tokiu būdu energin-
gajam dvasininkui teko likti Italijoje. Iš pradžių jis rūpinosi jauni-
mo sielovada Sardinijoje, Cagliari mieste dirbdamas Švč. Mergelės 
Marijos jaunimo sodalicijos vadovu. 

Nuo 1950 m. t. Stanislavs rengė Vatikano radijo programą la-
tvių kalba, tuo pat metu eidamas Romos šv. Jono Damaskiečio ko-
legijos vicerektoriaus pareigas. Visą gyvenimą jis nepaliaudamas 
studijavo ir tyrinėjo Katalikų Bažnyčios Latvijoje istoriją. Šis dar-
bas ypač reikšmingas norint teisingai suprasti, kaip Latvijoje įsi-
tvirtino ir plito krikščionybė, kaip veikė Katalikų Bažnyčia, nes La-
tvijos evangelizacijos istorija labai dažnai iškraipoma. Būdamas iš-
silavinęs istorikas ir mokėdamas kelias kalbas, t. Stanislavs per sa-
vo kasmetines atostogas aplankė daugelį archyvų Lenkijoje, Šve-
dijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Austrijoje, o ypač – Italijoje ir Vati-
kane, kur rado daug išties vertingų dokumentų. 

T. S. Kučinskio atlikti krikščionybės sklaidos Latvijoje tyrinėji-
mai pagrindė popiežiaus Jono Pauliaus II siekį atnaujinti amžiams 
bėgant pamiršto šventojo Latvijos vyskupo Meinardo kultą. Šitas 
noras tapo tikrove 1993 m. rugsėjo 8 d., kai Rygos šv. Jokūbo ka-
tedroje pats Jonas Paulius II iškilmingai atnaujino Meinardo, kaip 
šventojo, garbinimą Latvijoje ir pakvietė tęsti prieš 800 metų jo 
pradėtą krašto evangelizaciją.

Su vyskupo Meinardo gyvenimu ir jo atlikta evangelizacija su-
pažindina t. S. Kučinskio knyga „Šventasis Meinardas – Latvijos 
apaštalas“. Rygoje ji išleista latviškai, Romoje leidimas pakarto-
tas italų kalba. 

Paskutiniuosius gyvenimo metus t. Stanislavs Kučinskis pra-
leido Romoje, gyveno senelių jėzuitų globos namuose prie Jėzui-
tų kurijos. 

T. STaniSlavS KučinSKiS, SJ
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Š. m. spalio 28 d. vakare Maskvo-
je, Jėzaus Draugijai priklausančiame 
bute Petrovkos gatvėje, buvo rasti žvė-
riškai nužudytų kunigų jėzuitų Victoro 
Betancourt’o (kairėje) ir Otto Messme-
rio kūnai. 

T. Victoras Betancourt-Ruizas, kilęs iš Pietų Amerikos, 
Ekvadoro, gimė 1966 m. liepos 7 d. Į Jėzaus Draugiją įsto-
jo 1984 m. rugsėjo 14 d. Studijavo Argentinoje ir Vokietijo-
je, o nuo 2001 m. dirbo Rusijoje. Rengė kandidatus į Jėzaus 
Draugiją, nuo 2008 m. buvo jėzuitų atstovas prie Maskvos  
šv. Tomo filosofijos, teologijos ir istorijos instituto, kur dėstė te-
ologiją. 

T. Otto Messmeris gimė 1961 m. liepos 14 d. Karagando-
je daugiavaikėje vokiečių katalikų šeimoje. Į Jėzaus Draugiją 
įstojo 1982 m. rugsėjo 1 d. Vilniuje, kunigu įšventintas 1988 m. 
gegužės 28 d. Nuo 2002 m. buvo Jėzaus Draugijos Nepriklau-
somo Rusijos regiono provincijolas. 

Trys nužudyto t. Otto seserys Ona, Maria ir Lina yra Eu-
charistinio Jėzaus kongregacijos seserys, tarnauja Novosibirs-
ko vyskupijos sielovadoje. Du t. Otto broliai – kunigai jėzuitai:  
t. Hieronymus darbuojasi Vokietijoje, t. Nikolausas – vysku-
pas, Kirgiztano apaštališkasis administratorius. Ketvirtasis bro-
lis iš devynių vaikų Messmerių šeimos, Victoras, taip pat kuni-
gas, tarnauja Karagandos vyskupijos Žezkazgano Kristaus At-
simainymo parapijoje Kazachstane.

Jėzaus Draugijos Nepriklausomas Rusijos regionas oficia-
liai registruotas 1992 m. birželį ir vykdo edukacinį bei misijų 
darbą visose Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalyse. Jo 
branduolį sudaro iš Kazachstano kilę vokiečių tautybės jėzuitai, 
buvę Lietuvos jėzuitų provincijos nariai, sovietmečiu pogrindy-
je įstoję į Jėzaus Draugiją. Abu nužudyti kunigai aktyviai daly-
vavo ir Maskvos katalikų Šv. Liudviko parapijos gyvenime. 

„Bažnyčia tikisi, kad Rusijos teisėsaugos institucijos suge-
bės rasti nusikaltėlius, o teismas ir visuomenė duos jų piktada-
rybėms objektyvų juridinį ir moralinį įvertinimą“, – pažymima 
oficialiame Katalikų Bažnyčios Rusijoje išplatintame pareiški-
me. Rusijos Stačiatikių Bažnyčia taip pat išreiškė užuojautą dėl 
šio skaudaus įvykio ir viliasi, kad šį nužudymą reikiamai ištirs 
valstybės institucijos.

T. VicTor BeTAncourT, sJ 
T. oTTo messmer, sJ
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Tikëjimas ir gyvenimas

Rugpjūčio 12–21 d. Fatimoje vyko XV pasaulinė 
Krikščioniško gyvenimo bendruomenės asamblėja, ku-
rioje dalyvavo delegatai iš 66 šalių. Pasaulinė asamblė-
ja vyksta kas 5 metai. Kiekviena šalis į ją deleguoja 2 
nacionalinės bendruomenės narius ir jai skirtą Bažny-
čios asistentą. Lietuvos bendruomenė pasaulinėje asam-
blėjoje dalyvavo pirmą kartą (stebėtojos teisėmis). Lie-
tuvai atstovavo KG bendruomenės asistentas t. Stasys 

Kazėnas, SJ, Salvija Jurčienė ir atsa-
kingoji už bendruomenę Jūratė Stu-
činskaitė.

Pirmosios asamblėjos dienos bu-
vo skirtos nueito kelio nuo XIV pa-
saulinės asamblėjos, vykusios Nairo-
byje, peržvalgai ir įvertinimui. Tam 
pasinaudota ir simboliais, atspindė-
jusiais kiekvienos nacionalinės ben-
druomenės situaciją. Vienose šaly-
se bendruomenė vis labiau skleidžia-
si, kitose susiduria su dideliais sun-

kumais. Lietuviai pasirinko avietės simbolį, 
išreiškiantį skirtingą narių ir grupių brandą, 
įsišaknijimą Kristuje per Dvasines pratybas 
bei vis aktyvesnį įsitraukimą į dvasinio paly-
dėjimo ir vidinio gydymo tarnystę.

Asamblėjos dalyviai klausėsi buvusio 
bendruomenės Bažnyčios asistento t. Pe-
terio Hanso Kolvenbacho, kuris dėl silp-
nos sveikatos negalėjo atvykti, pasisakymo 
vaizdo įrašo. T. H. Kolvenbachas peržvelgė 
bendruomenės nueitą kelią ir pabrėžė, kad 

ji atsakinga už tai, kad pasaulyje vis labiau skleistųsi Kris-
taus dvasia.

Numatydama ateities gaires, asamblėja naudojo „atviros 
erdvės“ metodą: kiekvienas galėjo iškelti klausimą ir kviesti 
kitus diskutuoti. Dalyviai dirbo arba vienoje grupėje, arba lais-
vai pereidavo iš vienos į kitą – laisvė ir atsakomybė čia pui-

Pasaulinė 
Krikščioniško gyvenimo 
bendruomenės asamblėja

Delegatai iš Lietuvos su 
bičiuliais iš Prancūzijos 
KG bendruomenės
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Tikëjimas ir gyvenimas

Rugpjūčio 14–17 d. Tiltagaliuose (Panevė-
žio r.) vyko Lietuvos krikščioniško gyvenimo 
bendruomenės stovykla, į kurią susirinko per 
150 bendruomenės narių su šeimomis ir jų bi-
čiulių. Stovyklos svečias, kun. dr. Kęstutis Kė-
valas savo konferencijose plačiau paaiškino 
Dešimt Dievo įsakymų. Jo pasisakymai sutei-
kė vilties ir tikros laisvės. Dvasinės naudos da-
vė ses. Aušros Kuodytės pasidalijimas gyveni-
mo ir darbo patirtimi misijoje Konge. Tęsiant tradiciją, 
vyko tėvų ir vaikų krepšinio varžybos, kurias pirmą kar-
tą Lietuvos KG bendruomenės istorijoje laimėjo vaikai. 
Jie stovykloje turėjo atskirą programą. Ši stovykla buvo 
puiki proga ugdyti tikėjimą, vis labiau Dievo ieškoti ir jį 
rasti „visuose dalykuose“.

kiai „sutarė ir bendradarbiavo“. Aktualiausi nacionalinių 
bendruomenių klausimai buvo: kaip tapti apaštaliniu kū-
nu, jei nariai itin skirtingi? Koks turėtų būti KG bendruo-
menės ir jėzuitų bendradarbiavimas? Kaip vis labiau pri-
imti šv. Ignaco dvasinį mokymą ir juo gyventi? Ką reiš-
kia įsipareigoti bendruomenei? Kaip plėsti bendradarbia-
vimą tarp nacionalinių bendruomenių? Kaip didinti na-
rių finansinę atsakomybę? Kaip su Dvasinėmis pratybo-
mis supažindinti įvairaus socialinio ir kultūrinio sluoks-
nio žmones? Atsižvelgiant į šiuos klausimus parengtas 
galutinis asamblėjos dokumentas – ateities gairės. 

Į asamblėją atvykęs Krikščioniško gyvenimo bendruomenės 
Bažnyčios asistentas, naujasis Jėzaus Draugijos generalinis vyres-
nysis t. Adolfas Nikolás kvietė bendruomenės narius būti prana-
šais: matyti Dievo akimis, girdėti Dievo ausimis, jausti Dievo šir-
dimi ir skelbti Dievo Žodį – „gailestingumo bei solidarumo Žodį 
kenčiantiesiems“. 

Asamblėjoje išrinkta naujoji bendruomenės vykdomoji tary-
ba. Prezidente vėl tapo Daniela Frank (Vokietija), viceprezidentu iš-
rinktas Chrisas Micallefis (Malta), sekretore – Lois Campbell (JAV), 
konsultantais: Beatrice Churu (Kenija), Mauricio Lopezas (Meksi-
ka), Chrisas Hoganas (Australija), Rita El-Ramy (Libanas). Į Pasaulio 
bendruomenę priimtos trys naujos narės: Kuba, Vengrija ir Ruanda. 

Prezidentė Daniela Frank buvo susitikusi su Lietuvos delega-
tais. Ji džiaugėsi nacionalinės bendruomenės branda ir išreiškė vil-
tį, kad kitoje asamblėjoje lietuviai dalyvaus jau kaip visateisiai Pa-
saulio bendruomenės nariai. 

  
Jūratė Stučinskaitė

Jėzuitai – nacionalinių KG 
bendruomenių asistentai –  
su Draugijos generolu 
t. A. Nikolás
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Provincijoje

Minėdama 400 metų įkūrimo sukaktį,  
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija kar-
tu su Gyvenimo ir tikėjimo institutu š. m. 
liepos 30 – rugpjūčio 2 d. Guronyse (Kai-
šiadorių r.) surengė biblinių konferencijų 
ciklą, tema „Žmogaus kančia ir Dievo ty-
la“.  Prelegentas – kunigas jėzuitas, popie-
žiškojo Biblijos instituto Romoje (Bibliku-
mo) Senojo Testamento egzegezės profe-
sorius Horacio Simian-Yofre (Argentina) – 
skaitė paskaitas ir pateikė įvadus asmeninei 
maldai, padėdamas geriau suprasti atskirų 
psalmių (22, 31, 51, 69 ir 139) bei kai kurių Jobo knygos skyrių (12–14)  
biblinę žinią, kalbančią apie vidinę kančios išgyvenimo dinamiką: konkre-
tus kančios patyrimas, kylantis maištas prieš Dievą, kančios įprasminimas, 
aukojant ją Dievui už savo ir kitų nuodėmes, gyvenimo pilnatvės ir žmo-
giškos laimės viltis. 

Iš italų kalbos paskaitas vertė kunigas jėzuitas Arvydas Jakušovas 
(nuotr. kairėje), š. m. birželį Biblikume, vadovaujant tam pačiam profeso-
riui, apsigynęs egzegezės licenciato laipsnį. Malonus sutapimas, kad gra-
žios provincijos gyvavimo sukakties paminėjimą savo asmeniniu bei inte-
lektiniu įnašu praturtino garbingas svečias, pirmasis iš prestižinio Biblijos 
instituto profesorių aplankęs Lietuvą.

Š. m. rugpjūčio 30 d. Kauno 
šv. Pranciškaus Ksavero bažny-
čioje du Lietuvos ir Latvijos jėzui-
tų provincijos nariai, diakonai Vai-
das Lukoševičius (kairėje) ir Min-
daugas Malinauskas buvo pašven-
tinti kunigais. Kunigystės šventi-
mus suteikė Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, SJ.
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Nauji leidiniai

JėzuITAI LIeTuVoJe IR PASAuLYJe: 
XX A. PATIRTIS.
Straipsnių rinkinys

Dalį knygos, kurią išleido Lietuvos jėzuitų provincija, 
sudaro straipsniai iš kasmetinio Romoje leidžiamo albumo 
„Jėzuitai“, apibendrinusio XX a. Jėzaus Draugijos patirtį 
bei trumpai pristačiusio šios Katalikų Bažnyčios vienuolijos 
istoriją nuo pat įsikūrimo 1540 m. 

Knygoje spausdinami ir keli originalūs straipsniai apie 
lietuvius jėzuitus, jų veiklą XX a. ir jiems tekusį išbandymų 
kupiną kelią.

Teo Schmidkonz, SJ
MARIJA – TIKėJIMo PAVeIKSLAS
Meditacijos. Klausimai. Maldos

Šia knyga, kurią iš vokiečių kalbos išvertė t. Liongi-
nas Virbalas, SJ, o išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“, 
kviečiama svarbiausius Evangelijos – o sykiu ir mūsų 
gyvenimo – įvykius išgyventi drauge su Marija, iš jos 
mokantis atsakyti į klausimus, keliamus šiandienos gy-
venimo aktualijų.

Kun. Algirdas Paliokas, SJ
INVoKAcIJoS

„Invokacija (lot. invocatio – kreipimasis, meldi- 
mas) – konkrečiam reikalui skirta malda, kalbama 
daugelio reikšmingų įvykių pradžioje. Per 14 gyvenimo 
JAV metų kiekvieną renginį pradėdavau invokacija. Taip 
jų susikaupė daugiau kaip šimtas. Sulaukęs raginimų jas 
išleisti, ryžausi šiuos pageidavimus išpildyti“, – taip šią 
knygelę pristato jos autorius.

Gyvenimo ir tikėjimo institutas išleido naujos redak-
cijos šv. Ignaco Lojolos „Dvasines pratybas“ – knyge-
lę, XVI a. davusią pradžią rekolekcijų sąjūdžiui Europo-
je. Pirmąjį leidimą (kartu su „Autobiografija“) parengė 
„Aidų“ leidykla 1998 m. Iš ispanų kalbos vertė t. Lion-
ginas Virbalas, SJ.
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Nusiðypsokime

 

     

 Trys vyrai ginčijasi, kurio profe-
sija senesnė. Statybininkas sako: 
 – Seniausia – mūsų profesija, 
mes jau Egipto piramides statėme.
     Sodininkas nenusileidžia:
 – O mūsų specialistai rojaus sodą 
želdino.
 Elektrikas netenka kantrybės: 
 – Ko jūs be reikalo ginčijatės? 
Kai Dievas pasakė: „Tebūnie švie-
sa“, mes jau laidus buvome nutiesę. 

 Trys krikščionys išsirengė žvejoti. Susė-
do į valtį ir nusiyrė į ežerą. Pirmasis staiga 
prisimena: 
 – Oi, sliekus palikau ant kranto.
 Atsistoja, vandeniu nueina į krantą, pasi-
ima sliekus ir grįžta. Antrasis galvoja: 
 – Nieko sau... Man irgi reikia į krantą.
 Atsistoja, nubėga į krantą ir grįžta atgal.  
      Trečiasis stebisi: 
 – Oho... Einu ir aš.
 Išlipa iš valties ir paskęsta. Pirmasis ap-
gailestauja: 
 – Ech, reikėjo jam parodyti brastą.
 – Kokią brastą? – nesupranta antrasis.

  
 Požeminėje perėjoje sėdi čigonė ir elgetaujantis muzikan-
tas. Praeivių nėra, nuobodu. Čigonė siūlo:
 – Nori, pabursiu?
 – Neturiu kuo užmokėti, – atsisako muzikantas.
 – Pabursiu ir taip. Parodyk delną.
 Šis ištiesia ranką.
 – Tavo delno linijos kalba apie du dalykus: vienas – blogas, 
kitas – geras. Kurį nori sužinoti pirma? – klausia būrėja.
 – Klok gerąjį.
 – Kai numirsi, rojuje diriguosi didžiuliam simfoniniam or-
kestrui, sudarytam iš visų laikų geriausių muzikantų.
 – O, Dieve, net nebūčiau drįsęs apie tai pagalvoti... O kas 
nutiks bloga?
 – Pirmoji repeticija – rytoj.

 Vienas turtuolis išvyko atos-
togauti į Bahamų salas. Kadan-
gi žmona turėjo atskristi kitą die-
ną, pasiekęs viešbutį vyras elek-
troniniu paštu išsiuntė jai žinutę, 
tačiau suklydo rašydamas adre-
są ir ją gavo pagyvenusi moteris, 
prieš porą dienų palaidojusi vyrą. 
Kai gedinti moteriškė perskaitė ži-
nutę, namuose pasigirdo širdį ve-
riantis klyksmas. Subėgusi šeima 
kompiuterio ekrane pamatė teks-
tą: „Mieloji žmonele, aš ką tik už-
siregistravau. Viskas parengta tavo 
rytdienos atvykimui. P. S. Čia ne-
paprastai karšta.“

 Vyras plaukioja valtimi po Lochneso ežerą. 
Netikėtai iš vandens išnyra garsioji pabaisa 
Nesė, pražiojusi didžiulius nasrus. Vyras puo-
la ant kelių ir meldžiasi: 
 – Viešpatie, padėk... Neleisk man pražūti!

Staiga pasigirsta Dievo balsas: 
 – Betgi tu netikėjai į Dievą?
 – Lochneso pabaisa irgi netikėjau!..

 Iš Dievo pokalbio su Adomu:
 – Tau ką, šonkaulio gaila?
 – Ne, tačiau kažkodėl apėmė bloga 
nuojauta...

 Ligonis atsibunda 
po operacijos ir, pama-
tęs kažką stovint šalia, 
klausia: 
 – Gydytojau, kaip 
pasisekė operacija?
 – Na, nelabai... Ma-
tote, aš esu šventasis 
Petras!






