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T. Gintaras Vitkus, SJ

Provincijolo þodis

Dirbtinių perlų mėtymas tikroms kiau-
lėms! Taip vienas aštrialiežuvis mokytojas 
cinikas apibūdino švietimą. Šis juodajam 
humorui priskirtinas palyginimas meta iš-
šūkį ir ugdymo proceso reikšmingumui, ir 
ugdytinio orumui. Ką iš tiesų manome apie 
ugdymą, ypač – auklėjimą ir mokymą –  
šiais laikais? 

Nors narių skaičius 69 pasaulio valsty-
bėse mažėja, savo švietimo tinkle, kuriame 
veikia daugiau kaip 2500 įstaigų, jėzuitų 
ordinas šiuo metu aprėpia 2 mln. žmonių: 
vyrų ir moterų, darželinukų ir studentų, 
mokinių ir jaunųjų mokslininkų, žydų ir 
musulmonų, krikščionių ir indusų. Taigi, 
jėzuitams švietimas išlieka labai svarbus. 
Tai, kas perteikiama ugdymo įstaigose, yra 
daugiau nei dirbtiniai perlai, o ugdytiniai, 
kiekvienas su savo unikalia istorija ir ge-
bėjimais, nešioja lobį savyje.

Esu aistringas jėzuitų ir kitų katalikiš-
kų bei šiaip kokybiškų mokyklų gerbėjas. 
Manau, kad jos, kaip lėktuvnešiai audrin-
goje jūroje ar oazės deginančioje dykumų 
saulėje, atlieka savo paskirtį, sudarydamos 
sąlygas jaunimui bręsti ir tapti puikiais 

žmonėmis, gebančiais imtis atsakomybės 
už savo ir kitų gyvenimą. Apie vieną svar-
biausių mūsų provincijos misijų – ugdymą –  
ir kalbėsime šiame žurnalo numeryje. 

Pradžioje keletas įžvalgų, gautų Eu-
ropos katalikiškų mokyklų asociacijų va-
dovų generalinėje asamblėjoje Škotijoje 
bei Šveicarijoje vykusiose Europos jėzuitų 
provincijolų diskusijose su Draugijos ge-
nerolu t. Adolfu Nicolás. Jos padės geriau 
suprasti, kokiame kontekste Lietuvos jėzui- 
tai vykdo savo švietėjišką misiją.

Ispanijoje gimęs ir augęs, bet vėliau 
su Pietryčių Azija savo gyvenimą susiejęs  
t. A. Nicolás kalbėjo žurnalistams: „Aplan-
kęs keliolika Europos kraštų, pirmiausia 
susidariau įspūdį, kad viskas čia „senste-
lėję“: žmonės, pastatai, kultūra, istorija, 
ginčai ir tautų nepasitikėjimas viena kita, 
baimės ir įtampos. Visa sena ir tebesitęsia, 
lyg žmonių praeitis būtų tokia pat reali 
kaip senieji jų miestai. Antras dalykas –  
mane stipriai paveikė europiečiais save 
laikančių žmonių nuostata, kad jie visada 
teisūs. Azijoje tai būtų laikoma išdidumu 
(arogancija). Nesiginčysiu, europietis tik- 

Gairės  
ugdymui 
postsekuliaroje  
Europoje
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rai daug žino. Deja, ne viską. Jis labai men-
kai išmano daugybę dalykų pasaulyje, ku-
rie yra tokie pat tikri kaip ir senoji Europa. 

Šiuo metu Europai kylantys pagrin-
diniai iššūkiai yra šie: sekuliarizacija, jau 
minėta tam tikra arogancija bei būtinybė 
sukurti naują „kalbėseną“ – kūrybiškesnę, 
dramatiškesnę, lankstesnę, pajėgiančią per-
duoti šiandienos žmonėms visą krikščioniš-
kosios patirties lobyną.“ 

Taigi, gyvename labai pasikeitusioje ir 
besikeičiančioje Europoje, kuri tapo vienu iš 
labiausiai religingumą prarandančių žemy-
nų. Įsigalėjęs intelektinis elitas ir žiniask- 
laida beveik nieko nežino ar labai miglotai 
įsivaizduoja, koks yra Evangelijos požiūris 
į pasaulį, o dar mažiau pripažįsta jos svarbą 
viešoms politinėms diskusijoms. 

Europos jėzuitai, atliekantys lobistinę 
misiją Europos Parlamente, 2010 m. paren-
gė dokumentą „Europinis jėzuitų misijos 
kontekstas“, kuriame aptariami Europos 
Sąjungos politinio, ekonominio, socialinio, 
ekologinio, kultūrinio ir religinio gyveni-
mo ypatumai. Jame taip pat apžvelgiama 
ir švietimo būklė, kuriai didelę įtaką daro 
skirtingos vertybinės nuostatos. 

Dabartinę visuomenės situaciją galima 
apibūdinti tokiomis sąvokomis:

1. Sekuliarizacija. Tai ilgai trunkantis 
visuomenės vystymosi procesas, pripažįs-
tantis savitą vidinę kone kiekvienos veiklos 
logiką bei vystymosi autonomiją, kuriai ne-
turėtų daryti įtakos jokie religiniai motyvai. 
Žvelgiant iš krikščioniškos perspektyvos, 
pagarba žmogui gali būti traktuojama kaip 
tikėjimo vaisius ir pasekmė. Mes tikime, 
kad žmogaus protas yra Dievo dovana, 
įkvėpusi ne vieną mokslininką ir laidavusi 
mokslo ir kultūros pažangą. 

2. Sekuliarumas politinėje srityje sąly-
goja nešališkumą, pasireiškiantį per vals-
tybinių ir pilietinių institucijų santykius su 
atskiromis religijomis; taip pat religijų bei 
religinių ir nereliginių grupių nešališkumą. 
Viešoje erdvėje gali laisvai kilti diskusija 
tarp konfliktuojančių pasaulėvaizdžių, ta-

čiau nė vienas iš jų negali tikėtis išskirtinės 
valstybės globos ir protegavimo. Europa 
yra pasaulietinė, sekuliari, todėl egzistuoja 
aiškus religijos ir valstybės sferų skirtin-
gumas (distinctio). (Tai mažiau pastebima 
tose valstybėse, kur Stačiatikių Bažnyčia 
išsaugojo savo nacionalinį statusą.) Šio 
skirtingumo nereikėtų painioti su atskyri-
mu (separatio), nes žmogaus gyvenimas 
yra nedalomai vientisas. Vakarų Europoje 
sekuliarumas buvo sunkiai iškovotas, mo-
kantis iš žiaurių religijos vardu vykdytų 
karų, taip pat įveikiant viduramžių Katali-
kų Bažnyčios dominavimą. Dar ir šiandien 
diskusijų metu taikiklis dažnai nukreipia-
mas į Katalikų Bažnyčią, nors ji oficialiai 
pripažino sekuliariojo pasaulio autonomiš-
kumą. 

3. Sekuliarizmas. Kai kurie socialiniai 
judėjimai ar politinių institucijų viduje vei-
kiančios ir spaudimo taktiką naudojančios 
grupės vadinamos sekuliaristinėmis. Seku-
liarizmas Europoje yra stipresnis ir katego-
riškesnis nei kitur, jis ne tik siūlo religiją ir 
jos apraiškas pašalinti iš viešo gyvenimo, 
bet ir siekia ją kontroliuoti. Tai vis labiau vi-
suomenei primetama ideologija, nepaisant 
joje vyraujančių denominacijų. Kai kuriose 
pokomunistinėse, tačiau vis dar krikščionių 
daugumą turinčiose šalyse, pvz., Bulgari-
joje, Rumunijoje, sekuliaristiniai judėjimai 
yra susiję su buvusiomis komunistų partijo-
mis ir ypač suaktyvėja rinkiminių kampani-
jų metu, tapdami itin karingi.

4. Postsekuliarizmas – tai dialektiškai 
išryškėjusi nuostata, teigianti, kad religijos 
apraiškų pašalinimas iš viešosios erdvės ją 
nuskurdintų, o tai būtų neteisinga. Ši srovė 
atmeta sekuliaristų pretenzijas atstovauti 
(būtent atstovauti!) racionalumui, objekty-
vumui, moksliniam suvokimui ir savižinai. 
Manoma, kad tokios sekuliaristų pretenzi-
jos yra perdėtos, grindžiamos įsitikinimu, 
kad objektyvu ir tikra yra tik tai, kas išma-
tuojama. 

Ugdant žmogų, neišvengiamai reikia 
remtis tam tikromis vertybėmis, kurios 
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paprastai atsispindi ugdymo principuo-
se. Kokias vertybes visuomenė brangina 
ir stengiasi perteikti jaunajai kartai? Kaip 
švietimui daro įtaką pliuralizmas (skirtingų 
įsitikinimų bei veikimo būdų egzistavimas 
vienu metu ir jų laikymas teisėtais) bei vis 
stiprėjantis asmeninio pasirinkimo teisės 
akcentavimas? Neabejotina, kad švietimo 
įstaigos gali nulemti esminius tarpkultūri-
nių mainų pokyčius, kurie itin svarbūs tam, 
kad žmonės būtų vienas kitam atviri, tačiau 
drauge pajėgūs kritiškai vertinti, o kartu ir 
branginti kitokią kultūrą, patirtį ir tikėjimą. 

Europoje mokyklų įvairovė ypač didelė, 
jos labai skiriasi savo kokybe ir disponuo-
jamais ištekliais. Pvz., vidurinio ugdymo 
pakopoje mokyklų lankomumas ir mokinių 
„nubyrėjimas“ gali siekti net 30 proc. (Ispa-
nijoje). Skurdžios mokyklos nepajėgia užtik- 
rinti socialinės integracijos, dėl to gali ska-
tinti išankstines nedraugiškas nuostatas, taip 
silpnindamos abipusį supratimą ir socialinę 
darną. Kai kuriose šalyse profesinis-tech-
ninis ugdymas labai pažengęs, kai kuriose 
(net ir labai išsivysčiusiose, pvz., Didžiojoje 
Britanijoje) jis aiškiai nepakankamas ir ne-
patenkina mokinių, stokojančių akademinių 
gebėjimų ar motyvacijos. 

Ugdymas apima kognityvinę, emocinę 
ir dvasinę sritis. Tiek humanitarinis, tiek 
gamtamokslinis ugdymas privalo vysty-
ti įvairias kompetencijas, ypač gebėjimą 
apmąstyti įgytą patirtį, remtis įrodymais, 
pateikti logiškus argumentus, skatinti pa-
stangas būti sąžiningam ir doram. 1976 m.  
Europoje priimti dokumentai įpareigoja 
švietimo sistemą siekti visapusiško asme-
nybės ugdymo, savojo orumo pajutimo, kad 
visi žmonės būtų savarankiški ir veiklūs 
visuomenės nariai. Tai ir žmogaus teisė, ir 
nepakeičiama priemonė, leidžianti užtikrin-
ti kitas žmogaus teises. Tačiau, deja, daugu-
mos Europos valstybių švietimo sistemos 
paskutiniaisiais dešimtmečiais buvo refor-
muotos visuose lygmenyse, kad vis labiau 
patenkintų valstybės ekonominius interesus. 
Pakito ir ugdymo turinys (akcentuojamos 

gamtos mokslų, ypač biotechnogijų, tei-
sės, ekonomikos studijos, o humanitariniai 
mokslai „stumtelėti“ į pakraštį), pakito ir 
pedagogika, ugdymo metodai, vertinimas. 
Aukštasis mokslas vis labiau orientuojamas 
į pragmatizmą ir galimybes įsidarbinti, eko-
nominį ir industrinį produktyvumą, o ne į 
asmens ugdymą; pabrėžiamas ne gebėjimas 
kritiškai mąstyti ir apmąstyti įgytą patirtį, o 
darbo rinkai naudingi asmeniniai įgūdžiai. 
Mokyklų laisvę pačioms planuoti ugdymo 
procesą vis labiau riboja administraciniai 
nurodymai ir reikalavimai.

Tokiame Europos kontekste Lietuvos 
jėzuitai atrodo visai neblogai. Turime dvi 
stiprias, visuomenėje pripažinimo sulauku-
sias akademines gimnazijas, visai neseniai 
kaip dalininkai įsitraukėme kuriant techno-
loginės pakraipos Šv. Ignaco kolegiją Kau-
ne, prieš keletą mėnesių t. Ryčio Gurkšnio, 
SJ, iniciatyva ir bendradarbiaujant su Va-
dovų ugdymo centru Kaune pradėti krikš-
čioniškos lyderystės kursai. Kiek mažiau 
dėmesio skyrėme akademinei sielovadai, 
tačiau esame įsitraukę į neformalųjį suaugu-
siųjų švietimą: keliolika metų dalyvaujame 
Gyvenimo ir tikėjimo instituto, Nacionali-
nės katalikiškų mokyklų asociacijos valdy-
me ir veikloje, bendradarbiaujame su Krikš-
čioniško gyvenimo bendruomene. Jėzaus 
Draugijos generolas provincijolų susitikime 
skatino apmąstyti, kaip galėtume geriau iš-
naudoti „ignaciškosios šeimos“ galimybes: 
ką galime nuveikti drauge, kaip bendradar-
biauti apaštalaujant? 

Lietuvoje ir išeivijoje pagrindinį dėme-
sį ir jėgas toliau telksime glaudžiau bendra-
darbiaudami tarp abiejų jėzuitų gimnazijų, 
Šv. Ignaco kolegijos, trijų jėzuitų rektoratų, 
Lemonto misijos ir Čikagos jaunimo centro, 
Krikščioniško gyvenimo bendruomenės, 
Gyvenimo ir tikėjimo instituto bei kitų igna-
ciškąjį dvasingumą puoselėjančių pasaulie-
čių bendruomenių ir vienuolijų. Atėjo laikas 
kurti bendradarbiavimo tinklą, koordinuoti 
veiklą, kad nesiimtume darbų, kuriuos sėk-
mingai atlieka kiti. 
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XVI a. Europoje įsisteigė keletas naujų 
katalikų vienuolijų, kurios, be kitų dalykų, 
rūpinosi ir jaunimo ugdymu. Beveik visos 
jos atsirado Italijoje, išskyrus Jėzaus Drau-
giją, 1540 m. įkurtą Paryžiuje, kur studija-
vo ir pirmuosius savo bendraminčius subū-
rė Ignacas Lojola.

Pradžioje pirmasis „draugų Viešpaty-
je“ dešimtukas norėjo keliauti į Šventąją 
Žemę pamokslauti. Deja, nuvykus į Italiją, 
nepavyko rasti laivo, kuris juos ten nuga-
bentų. Be to, tuo metu buvo akivaizdi karo 
su Turkija grėsmė, prasidėjusi neramumais 
rytiniame Viduržemio jūros pakraštyje. 
Verčiami aplinkybių, jie nusprendė pasilik-
ti pamokslauti Europoje, kur plito protes-
tantiškoji reformacija ir jau buvo beprasi-
dedanti katalikų kontrreformacija.

Jėzuitų pamokslavimas, kuriam jie 
skyrė didžiausią dėmesį, labai skyrėsi nuo 
kitų vienuolių, nes jie buvo gabūs, iškal-
bingi, turėjo universitetinį išsilavinimą, 
gerai išmanė teologiją ir Šventąjį Raštą. 
Jie puikiai gebėjo ne tik sakyti pamokslus, 
bet ir laimėti disputus prieš savo oponentus 
protestantus, taip atlikdami vieną svarbiau-
sių sau keltų užduočių – vystyti teologiją, 
„mokslo karalienę“.

Antroji jėzuitų veiklos sritis išryškėjo 
kiek netikėtai. Iš pradžių norintiems stoti 
į jėzuitų ordiną buvo keliama sąlyga, kad 
jie būtų baigę universitetą arba bent jau 
studijuotų. Ilgainiui, atsiradus vis daugiau 
norinčių stoti į Draugiją, bet išsilavinimo 
neturinčių jaunuolių, gabiausi iš jų buvo 
siunčiami į universitetus studijoms. Deja, 
ne visur šios mokslo įstaigos veikė. Pvz., 
Mesinos mieste Sicilijoje kilmingų šeimų 
jaunuoliai neturėjo kur studijuoti. Todėl 
nusiųstas prašymas į Romą įkurti Mesinoje 
kolegiją, kuri rengtų gabesnius jaunuolius 
stoti į universitetus. Gauta pakankamai 

Prof. Romualdas Šviedrys

Jėzuitai – 
Europos švietėjai
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lėšų kolegijai ir jėzuitams išlaikyti. Tad 
1548 m. Mesinoje įkurta pirmoji jėzuitų 
kolegija. Lojola nusiuntė ten dešimt jėzuitų 
dėstyti. Tarp jų buvo ir 25-erių olandas Pet- 
ras Kanizijus, vienus metus dėstęs retori-
ką. Vėliau jis įkurs ne vieną tokią kolegiją, 
daugiausia Pietų Vokietijoje ir Austrijoje. 
1556 m. mirus Ignacui Lojolai, jo įkurtas 
ordinas turėjo apie tūkstantį narių, iš kurių 
trys ketvirtadaliai dėstė kolegijose. Taip jė-
zuitai tapo naujų mokslo įstaigų steigėjais, 
o jos, savo ruožtu, buvo puiki priemonė 
pritraukti stoti gabius jaunuolius į Jėzaus 
Draugiją. 

Studijos, pradėtos jėzuitų kolegijose, 
buvo tęsiamos universitetuose. Be kitų da-
lykų, studentams dėstyta retorika, kuri buvo 
nepamainoma rengiant gerus pamokslinin-
kus. Negalima sumenkinti ir matematikos, 
geometrijos, muzikos, filosofijos reikšmės. 
Pastaroji apėmė ir fiziką, ir gamtos moks-
lus. Dar du dešimtmečius programos jėzui- 
tų kolegijose nuolat keitėsi. Tai rodo, kad 
jėzuitai buvo atviri permainoms, priešingai 
nei bandė teigti jų oponentai.

Ilgainiui kolegijų tinklas aprėpė viso 
pasaulio katalikiškus kraštus. Iš viso veikė 
per 700 jėzuitų kolegijų. Jas reikėjo statyti 
(daugelis jėzuitų buvo gabūs architektai), 
užtikrinti priežiūrą, finansavimą, rūpin-
tis dėstytojų kvalifikacija. XVII–XVIII a. 
jėzuitų kolegijose kiekvienais metais studi-
juodavo iki 300 tūkst. jaunuolių. Kai kurios 
jų vėliau, įkūrus teologijos, teisės ir medi-
cinos fakultetus, peraugs į universitetus. Iš 
viso jėzuitai vadovavo 28 universitetams. 
Nepaprastai greitai jie išgarsėjo kaip pui-
kūs pedagogai, o jų auklėtiniai reiškėsi 
įvairiose mokslo ir kultūros srityse. 

Kolegijas jėzuitai steigė ten, kur buvo 
kviečiami, arba misijose. Jie dėstė rem-
damiesi naujausiomis mokslo žiniomis. 
Propagavo humanistinį auklėjimą – ugdė 
visus, kad ir kokios socialinės padėties 
būtų. Vėliau, siekdami surinkti daugiau 
lėšų, steigė specialias kolegijas turtingųjų 

ir kilmingųjų vaikams. Šviesdami ir evan-
gelizuodami valdančiųjų luomą, neretai 
tapdavo jų patarėjais, nuodėmklausiais, 
kilmingų šeimų vaikų auklėtojais. Tai irgi 
buvo dalis jėzuitų misijų, kurioms jie teikė 
išskirtinę reikšmę.

Kadangi buvo geri pedagogai, atvykę 
į misijas jėzuitai žinojo, kaip pritraukti ki-
tatikius – ne jėga ar prievarta, bet žiniomis 
ir tuo, kas vietos gyventojams patrauklu. 
Pvz., nuvykęs į Kiniją, Matteo Ricci elgėsi 
ne kaip konkistadoras, bet kaip mokslinin-
kas – pasitelkęs matematiką ir astronomiją 
sudomino imperatorių bei jo dvarą. Kita-
me pasaulio krašte, Pietų Amerikos Para-
gvajaus regione, misionieriai pastebėjo, 
kad vietiniai žmonės mėgsta muziką ir per 
ją efektyviai vykdė misijas. Visur, kur tik 
jėzuitai nuvykdavo, stengdavosi sudaryti 
vietos kalbos gramatikas ir žodynus. Pvz., 
Kinijoje Mišias aukojo vietinių kalba. Tik 
vėliau dėl kitų misionierių, dariusių didelį 
spaudimą popiežiui, kritikos tai daryti už-
drausta. 

Jėzuitai taip pat turėjo kovoti dėl savo 
įsitikinimo, kad misijose reikia derinti 
krikščionybę su vietos kultūra. Be to, jie 
stengėsi, kad asmuo pats apsispręstų pri-
imti krikštą ir tam jau būtų pasirengęs. Kiti 
misionieriai teikė pirmenybę krikštui ir tik 
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po to rūpinosi perduoti šiek tiek krikščio-
nybės žinių.

Jėzuitų misijos siekė Patagoniją ir Ka-
nadą, Amazonės džiungles ir Luizianos 
pelkes. Jos veikė Kinijoje, Vietname, Sia-
me, Indijoje, Japonijoje, Filipinuose ir Etio- 
pijoje, tarp bajų Kalifornijoje ir irokėzų 
Kanadoje, tarp Kinijos mandarinų ir Lie-
tuvos bei Lenkijos bajorų. Ugdymas tapo 
jų svarbiausia misija, o misija – ugdymu. 
Visose srityse jie buvo dinamiški ir verž-
lūs. Jėzuitų nebaugino pavojingos kelionės 
į svetimus kraštus ir kankinių likimas toli 
nuo tėvynės. Beveik pusė visų jėzuitų mi-
sionierių, vykusių į Kiniją, žuvo pakeliui, 
dažniausiai nuo piratų išpuolių, audrų, lai-
vų avarijų, epidemijų ir kitų priežasčių. 

Didesnę laiko dalį jėzuitai praleisdavo 
tarp pasauliečių, o ne užsidarę vienuolyne. 
Jie veikė visur: studijavo, dėstė, pamoks-
lavo, vedė viešus disputus, auklėjo, slau-
gė ligonius per epidemijas, kartais liejo 
patrankas ir statė tvirtoves bei vadovavo 
karo veiksmams, gindamiesi nuo piratų ar 
kolonistų, bandančių pavergti vietos gy-
ventojus.

Įspūdinga tai, kad jėzuitai, palyginti su 
kitomis vienuolijomis, turėjo labai mažai 
narių. Pagal jų mirties liudijimus apskai-
čiuota, kad nuo ordino įsikūrimo iki 1740 m.  
yra buvę tik 67 tūkst. narių. Apie 3 tūkst. iš 
jų dirbo kokioje nors mokslo ar technologi-
jų srityje, iš jų apie 200 buvo itin talentin-
gi mokslininkai, prisidėję prie moderniojo 
mokslo vystymosi. Tiesa, ne visi jėzuitai 
baigė universitetus, nes daugelis jų mirė 
būdami jauni, pvz., šv. Stanislovas Kostka. 
Dalis jėzuitų buvo broliai, atlikę įvairius 
reikalingus darbus nuo mūrininkų iki du-
rininkų, nuo virėjų iki siuvėjų, nuo kailia-
dirbių iki vaistininkų, nuo dvaro ekonomų 
iki spaustuvės darbininkų. Kaip tik Jėzaus 
Draugija labai greitai įvertino spausdinimo 
mašinas ir jas panaudojo. Visur jie steigė 
knygų spaustuves – prie savo universitetų 
ir kolegijų, net tolimose misijų vietovėse. Ir 

Japonijoje slapta įrengė spaustuvę, o daug 
kur Pietų Amerikoje buvo pirmieji spaus-
tuvininkai. Tai didžia dalimi buvo jėzuitų 
brolių nuopelnas.

Visai atsitiktinai Jėzaus Draugija atsi-
rado tuo pačiu metu kaip ir Koperniko kny-
ga, laikoma moderniojo mokslo įžanga. 
Mokslinė revoliucija ir modernusis moks-
las turėjo dvigubą užduotį – kurti naujas 
mokslo šakas panaudojant naujus mokslo 
instrumentus: teleskopus, mikroskopus ar 
elektros mašinas. Kitas ne mažiau svarbus 
dalykas buvo atskirti besikuriantį moder-
nųjį mokslą nuo kitų veiklos sričių, kurios 
anksčiau laikytos mokslinėmis. Jėzuitai čia 
aktyviai reiškėsi atmesdami magiją, raganų 
tardymą ir deginimą, alchemiją ir astrolo-
giją. Jėzuitų matematikai prisidėjo ir prie 
naujosios matematikos kūrimo. 

Vystantis mokslui reikėjo rasti bendrą 
kalbą tarp mokslininkų, technologų ir inži-
nierių, kitaip sakant, ištobulinti moderniojo 
mokslo, pirmiausia mechanikos, o vėliau ir 
kitų mokslo šakų kalbą. Mokslo kalba ga-
lutinai susiformuos atsiradus diferenciali-
niam ir integraliniam skaičiavimui. Ir čia, 
be abejo, rasime jėzuitų indėlį.

Parengta pagal straipsnį leidinyje 
„Lietuva ir Čekija. Istorija. Kultūra. 

Politika“, Nr. 19, skirtame Lietuvos jėzuitų 
provincijos 400 metų jubiliejui

Mûsø istorija
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Tuo metu, kai Europoje jau buvo su-
siformavusi švietimo sistema, – XIV a. 
pabaigoje ten jau veikė 46 universitetai, – 
Lietuvoje švietimo daigai dar tik kalėsi. Iki 
pat krikšto lietuviai neturėjo nei savo rašto, 
nei mokyklų. Ilgus šimtmečius lietuvių vai-
kus gyvenimui rengė vyresniosios kartos 
pavyzdys, bendras darbas, visas šeimos, 
kaimo, pilėnų bendruomenės gyvenimas, 
žodinė kūryba, papročiai, apeigos ir papro-
tinė teisė. Jei ne kaimynų krikščionių met- 
raščiai bei krikščionių raštininkų didžiojo 
kunigaikščio kanceliarijoje parašyti doku-
mentai, šiandien beveik nieko nežinotume 
apie anuometinį savo tautos gyvenimą. 

Tik po krikšto (1387) Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje pradėta ieškoti 
būdų mokytis rašto ir steigti mokyklas. Tai 
inicijavo ne valstybė, o Katalikų Bažnyčia 
pagal mokyklos modelį, susiformavusį ki-
tuose Europos kraštuose, kur veikė kelių 
tipų mokyklos. Jaunuoliai, siekiantys tapti 
vienuoliais, mokėsi uždarose vienuolynų 

mokyklose, o miestų ir miestelių gyven-
tojų, bajorų vaikai pradinį mokslą įgydavo 
parapinėse mokyklose, kurios Lietuvoje 
prie bažnyčių pradėtos kurti nuo 1409 m. 
Šiose mokyklose lietuvių ir lenkų kalba 
buvo mokoma rašto, skaičiavimo ir tikė-
jimo dalykų. Dalis bajorų ir didikų vaikų 
pradinį ir vidurinį mokslą įgydavo namų 
mokyklose, kiti, dažniausiai dvasininko ke-
lią besirenkantys, jaunuoliai vidurinį ugdy-
mo etapą išeidavo Vilniaus (1397) ir Varnių 
(1469) katedrų mokyklose. Beje, Vilniaus 
katedros mokykla – pirmoji istoriniuose 
šaltiniuose minima mokykla Lietuvoje.

Iki pat XVI a. vidurio pasaulietinės vi-
durinio lavinimo mokyklos Lietuvoje ne-
buvo. Tie, kurie ketino studijuoti Vidurio 
ir Vakarų Europos universitetuose, turėjo 
pasirengti privačiai, samdydami mokyto-
jus, vadinamuosius proceptorius, Lietuvoje 
ar užsienyje. Tai labai brangiai kainavo, ir 
aukštojo mokslo siekti galėjo nedaugelis. 
Vis dėlto vien Jogailos 1400 m. reorgani-
zuotame Krokuvos universitete XV a. stu-
dijavo apie 200 jaunuolių iš Lietuvos, dau-
giausia smulkių bajorų ir miestiečių vaikai. 

T. Gintaras Vitkus, SJ

Jėzuitų reikšmė Lietuvos švietimui 
XVI–XVIII a.

Pranciškus Smuglevičius, universiteto Didysis kie-
mas. Piešinys, 1786 m. Iš knygos „Senasis Vilniaus 
universitetas 1579–1832“.
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Didikai savo vaikus mieliau siųsdavo į 
tolimesnius Vakarų Europos universitetus, 
dažniausiai Vokietijoje ar Italijoje.

Dėl Renesanso ir reformacijos įtakos 
mokyklų steigimas suaktyvėjo, nes ir kata-
likai, ir protestantai rungėsi ne vien dėl ti-
kėjimo tiesų, bet ir dėl jaunimo auklėjimo. 
Mokyklų atsirasdavo ne tik parapijose, bet 
ir didesniuose dvaruose.

Evangelikų mokyklos XVI a. buvo 
daugiausia konfesinės, jose mokyta po-
terių, Tikėjimo išpažinimo ir Dešimties 
Dievo įsakymų, taip pat skaityti, rašyti, 
skaičiuoti ir giedoti. Mokyta lietuviškai, 
lenkiškai ir gudiškai, atsižvelgiant, kurioje 
apylinkėje mokykla veikė. Tauragės moky-
kloje (1567) mokyta žemaitiškai, Vilniuje 
ir Kaune, kur gyveno daugiau vokiečių, –  
vokiškai. Daugiau mokyklų turėjo reforma-
tai, kurių išlaikymu rūpinosi reformacijos 
bangai pasidavę didikai, ypač Radvilos ir 
Valavičiai. Minėtinos Naujamiesčio dvaro, 
Šiluvos (1583 ir 1592) mokyklos; gimnazi-
jos lygio mokyklos veikė Vilniuje, Kėdai-
niuose, Biržuose, Slucke. 

Katalikų atoveikis reformacijai sustip-
rėjo po Tridento Bažnyčios susirinkimo 
(1545–1563). Tais pačiais metais, kai bai-
gėsi Susirinkimas, Vilniuje sustiprinta prie 
Šv. Jono bažnyčios veikusi mokykla: įves-
ta daugiau Šventojo Rašto pamokų, imta 
dėstyti graikų kalba ir teisė. Susirūpinta 
pradinėmis mokyklomis. Kai kurias drau-
ge su bažnyčiomis buvo perėmę evangeli-
kai reformatai. Katalikai stengėsi pradines 
mokyklas atgauti ir kurti naujas. Čia daug 
pasidarbavo gausūs vienuolynai: pranciš-
konai, dominikonai, augustijonai, benedik-
tinai, bernardinai, karmelitai. Kur nebuvo 
vienuolynų, pradinėmis mokyklomis rūpi-
nosi parapijų kunigai.

Štai tokiomis aplinkybėmis XVI a. pa-
baigoje į švietimo darbą Lietuvoje įsitrau-
kė pirmieji jėzuitai. Tuo metu jie jau turėjo 
apie 300 kolegijų ne vien Vakarų ir Vidurio 
Europoje, bet ir Rytuose. 

Jėzuitų mokymo įstaigos
Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevi-

čiaus pakviesti, jau 1569 m. Vilniuje jėzui-
tai atidarė savo kolegiją, kuri nuo kitų metų 
turėjo visas penkias klases. Gana greitai, 
ypač po pasiaukojamos jėzuitų veiklos maro 
epidemijos metu, kolegija išaugo: 1586 m. 
joje mokėsi 700 mokinių, vėliau – 1000. 
1579 m., kai padaugėjo kolegijas baigusio 
jaunimo, karalius Steponas Batoras jėzui-
tams Vilniuje leido steigti akademiją, kuriai 
popiežius Grigalius XIII suteikė Vakarų 
Europos universitetų privilegijas ir teises. 
Tai buvo anksčiausiai įsteigtas universitetas 
Rytų Europoje. (Tartu universitetas įkur-
tas 1632 m., Turku, Suomijoje, – 1640 m., 
Maskvos – 1755 m.) Vilniaus kolegijos pa-
vyzdžiu buvo steigiamos kolegijos Polocke 
(1580), kur mokėsi 600 mokinių, Rygoje 
(1584), Tartu ir Nesvyžiuje (1586).

Daugiausia jėzuitų kolegijų įsteigta 
XVII a. – 18, iš jų minėtinos Kražių (1616), 
Lietuvos Brastos (1618), Kauno (1649), Vi-
tebsko, Pašiaušės, Minsko. XVIII a. buvo 
atidarytos dar 5 kolegijos (Šeduvoje, Žo-
diškyje, Slanyme, Šnipiškėse, Merkinėje). 
Apie pusė tų kolegijų įsteigta šiaurinėse ir 
rytinėse LDK žemėse, kurias jau nuo X a.  
veikė suslavinta bizantinė kultūra.

Vyskupas V. Protasevičius. 
J. Moračinskis, tapyba, XIX a.
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Dėl jėzuitų veiklos sielovados srityje, 
ypač viešų disputų su protestantais, Vilniu-
je 1583–1593 m. atsivertė apie 800 žmonių, 
daugiausia didikų, o tarp jų – Lietuvos ka-
riuomenės vadas Jeronimas Katkevičius, 4 
broliai kunigaikščiai Radvilos, pakancleris 
Leonas Sapiega ir kiti. Iš Vilniaus jėzuitai 
buvo kviečiami į kitas Lietuvos vietoves, 
ypač į Žemaitiją, kur vyskupo Merkelio 
Giedraičio prašymu ne tik sakė pamokslus, 
bet ir pradėjo kunigų seminarijos veiklą 
Varniuose, atidarė kolegiją Kražiuose. 

1608 m. įsteigta savarankiška Lietuvos 
jėzuitų provincija turėjo daugiau kaip 200 
narių, XVII a. viduryje jau buvo apie 600 
jėzuitų, veikė 16 kolegijų. 1590 m. visose 
Lietuvos ir Lenkijos mokyklose mokėsi 
apie 3300 moksleivių, o 1618/1619 moks-
lo metais vien LDK buvo 3165 moksleiviai 
ir studentai. 1755 m. Lietuvos provincijoje 
buvo 1114 jėzuitų, kurie darbavosi 21 kole-
gijoje, 7 rezidencijose ir 60 misijų namų. 

Jėzuitų kolegijose paprastai būdavo 5 
klasės (infima, grammatica, syntaxis, poe-
tica, rhetorica). Pirmose trijose klasėse 
mokyta lotyniškai skaityti, gerai suprasti 
tekstą ir laisvai susikalbėti; dviejose aukš-
tesnėse – klasikine lotynų kalba rašyti, 
kurti eilėraščius, viešai kalbėti. Be to, dar 
mokyta antikinės ir viduramžių literatūros, 
iškalbos, mitologijos, istorijos, geografi-
jos, graikų kalbos pradmenų. Mažesnės 
kolegijos turėdavo tik pirmąsias tris klases. 
Didesnėse (5 klasių) kartais būdavo papil-
domi filosofijos ir teologijos kursai tiems 
mokiniams, kurie rengėsi tapti kunigais. 
Mokytasi pagal jėzuitų ordino priimtus 
bendrus mokymo nuostatus, vadinamus 
Ratio studiorum, patvirtintus 1599 m.

Jėzuitų mokyklose taikytas scholas-
tinis mokymo metodas, dėstoma kalba –  
lotynų; ji dar tebevyravo moksle, literatū-
roje, diplomatijoje ir šviesuomenėje, nors 
politinis gyvenimas federacinėje Lenki-
jos–Lietuvos valstybėje skatino vartoti šne-
kamąją lenkų kalbą. Nors kai kurie XX a.  

tyrinėtojai priekaištauja jėzuitams už ne-
pakankamą dėmesį lietuvių kalbai, tačiau 
šie priekaištai beveik nepagrįsti, nes lotynų 
kalbos vartojimas to meto sąlygomis Lie-
tuvoje turėjo nemaža teigiamų bruožų: ji 
buvo neutrali, neišskyrė nė vienos tautinės 
šnekamosios kalbos, leido be tarpininkų 
susipažinti su europietiškąja antikos, vi-
duramžių ir Renesanso kultūra. Tautinės 
lietuvių, lenkų ar gudų kalbos vartotos tik 
pradžios mokyklose, priklausomai nuo joje 
dirbusio mokytojo ar dvasininko. Politinia-
me ir kultūriniame gyvenime vis labiau 
įsigalint lenkų kalbos vartojimui, tautinės 
kalbos įvedimas į mokyklą praktiškai būtų 
reiškęs jų sulenkinimą. Taip ir atsitiko už-
draudus Jėzaus Draugiją ir švietimą į savo 
rankas perėmus vienuoliams pijorams bei 
Edukacinei komisijai. 

Jėzuitų kolegijose galėjo mokytis ne 
tik didikų, bajorų, bet ir neturtingųjų vai-
kai, nes už mokslą mokėti nereikėjo. Tiktai 
pasiturintys buvo kviečiami savanoriškai 
mokėti pagal išgales. Mokytojų prižiūrimi, 
mokiniai gyveno bendrabučiuose, buvo 
kviečiami į religinius būrelius, pratinami 
viešai disputuoti filosofijos ir teologijos 
klausimais. Jie rengdavo vaidinimus, da-
lyvaudavo bažnytinėse šventėse, didesnėse 
iškilmėse, žymesnių svečių sutiktuvėse. 

Švietimo darbą labai sunkino XVII a. 
viduryje vykę Lietuvos ir Lenkijos valsty-
bės karai su Švedija, Rusija bei juos lydėję 
badas ir maras, kurie visiškai sugriovė vals-
tybės ūkį, sunaikino apie pusę gyventojų.

Žymesni mokslininkai  
ir pedagogai

Kolegijų ir akademijos vadovėlius Lie-
tuvos reikmėms pritaikė pirmoji Vilniaus 
universitete subrendusi dėstytojų karta, 
įsisavinusi jėzuitų kolegijose ir universite-
tuose dėstomų mokslų apimtį bei metodus. 
XVII a. pirmoje pusėje Vilniaus universi-
teto profesūra parašė ir pateikė originalius, 
Europos šalių universitetų reikalavimus 
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atitinkančius kai kurių visuotinai dėstomų 
dalykų vadovėlius. Žemaitis Žygimantas 
Liauksminas, SJ, parašė retorikos bei logi-
kos pradmenų vadovėlį lotynų kalba (pla-
čiai naudotą ir svetur), muzikos teorijos 
vadovėlius; iš Mozūrų kilęs, bet su LDK 
suaugęs poetas Motiejus Sarbievijus, SJ, –  
poetiką; pasaulietis A. Olizarovijus galuti-
nai suformavo visuomenės teorijos kursą. 
Tad praėjus 30 metų nuo universiteto įkū-
rimo humanitariniai mokslai jame klestėjo, 
pradėta siūlyti sava jų dėstymo metodika. 

Vilniaus universiteto Šventojo Rašto 
dėstytojas, graikų kalbos būrelio vadovas, 
rektoriaus padėjėjas jėzuitas Konstantinas 
Sirvydas, rūpindamasis lietuviško rašto 
plėtimu, 1620–1631 m. parengė du lenkų-
lotynų-lietuvių kalbų žodynus, kuriuose 
pateikė apie 10 tūkst. ir 15 tūkst. lietuviš-
kų žodžių. Žodynai buvo skirti kolegijų ir 
universiteto studentams lietuviams mokytis 
lotynų kalbos. Spėjama, kad jis buvo pa-
rengęs ir pirmąjį lietuvių kalbos vadovėlį 
„Clavis linguae lituanicae“ (1631), bet ši 
knyga neišliko. K. Sirvydo veikla, darbai, 
parašytos knygos rodė jo kultūrines nuo- 

statas, įsitikinimą, kad lietuviškų knygų 
rengimas, lietuvių kalbos puoselėjimas –  
viena aukščiausių vertybių, kurią jis sąmo-
ningai rinkosi, tikslingai stengdamasis glau-
džiau susieti universalų europinį lotyniško-
sios mokyklos turinį su lietuvių kultūra.

Lietuvos istorijos, jos praeities paži-
nimą į vidurinio ir aukštojo mokslo turinį 
įterpti siekė iš Kauno kilęs Vilniaus univer-
siteto profesorius Albertas Vijūkas-Kojala-
vičius. (Jis ir du jo broliai, taip pat jėzuitai, 
ordinui užrašė savo tėvų palikimą Kauno 
Rotušės aikštėje.) Kadangi Lietuvos istori-
jos dėstymas jėzuitų mokymo programose 
nebuvo numatytas, A. Kojalavičius rado 
būdą, kaip ją pateikti mokiniams ir studen-
tams: parašė Lietuvos istorijos skaitinius 
lotynų kalba. Mokydamasi lotynų kalbos, 
jaunuomenė galėjo mokytis ir savo tautos 
bei valstybės istorijos. Jo „Lietuvos istori-
ja“ praeities herojų darbus skatino vertin-
ti pagal tai, ar jie atitinka dorinę Kristaus 
tiesą, ar neprieštarauja tautos siekiams, ne-
griauna valstybės.

1582 m. kardinolo Jurgio Radvilo pa-
skatinti, jėzuitai ėmė vadovauti Vilniaus 
diecezinei seminarijai ir įkūrė popiežiškąją 
seminariją, lietuvių kilmės seminaristams 
įvedė lietuvių kalbos pratybas. Tokios 
pratybos nuo 1620 m. įvestos ir jėzuitų 
naujokyne. Tai atspindi Draugijos vado-
vų pastangas, kad Dievo Žodis tautai būtų 
skelbiamas jai suprantama kalba. Dėl to 
jie rūpinosi lietuviškų katekizmų, malda-
knygių, pamokslų rinkinių bei giesmynų 
leidimu. Jau 1585 m. pasirodė, kaip mano 
prof. V. Biržiška, Paco verstas jėzuito  
P. Kanizijaus katekizmas, 1586 m. – mal-
daknygė, 1629 m. išėjo K. Sirvydo pa-
mokslų rinkinio „Punktai sakymų“ lietuvių 
ir lenkų kalbomis I dalis, 1644 m. – II dalis, 
1629 m. – J. Jaknavičiaus verstos evangeli-
jos bei epistolas lietuvių ir lenkų kalbomis. 
S. M. Slavočinskis 1646 m. išleido „Gies-
myną“, kuris, anot prof. J. Lebedžio, savo 
kalba, eilėdara, literatūrinio stiliaus užuo-

Albertas Vijūkas-Kojalavičius, SJ.
Lietuvos istorija, I dalis. 1650 m.
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mazgomis toli pralenkia visus giesmynus, 
išleistus XVI–XVII a. Prūsijoje, o ne vie-
nu požiūriu – ir vėlesnius. P. Šrubauskis, 
kaip ir J. Jaknavičius savo veikalus pasi-
rašinėjęs vien tik „jėzuitas kunigas“, apie  
1697 m. išleido giesmyną „Balsas širdies“, 
kuris susilaukė 20 leidimų ir vėliau „per-
krikštytas“ į „Kantyczkas Žemaytyszkas“, 
taisytas V. Valmiko ir M. Valančiaus, o 
1670 m. – „Pamokslą krikscioniszką“.

„Ius exclusionis“
1726 m. rugsėjo 19 d. karalius Augustas 

II jėzuitams suteikė išimtinę mokymo teisę 
„ius exclusionis“, pagal kurią tose vietose, 
kuriose mokė jėzuitai, buvo draudžiama 
steigti kitų vienuolijų mokyklas. XVIII a.  
pradžioje atsiradusi pijorų kolegijų konku-
rencija vertė jėzuitus ieškoti naujų ugdymo 
būdų. Nuo 1741 m. jie aktualino savo gar-
siuosius mokyklinius vaidinimus, steigė 
laboratorijas, įvedė daugiau istorijos, ma-
tematikos pamokų, ėmėsi gamtos mokslų, 
supažindino su naujomis filosofijos srovė-
mis, mokė naujų užsienio kalbų.

Apžvelgiant jėzuitų švietimą nuo 
pirmosios kolegijos Vilniuje atidarymo  
1569 m. iki popiežiaus Klemenso XIV bu-
lės, panaikinusios Jėzaus Draugijos veiklą, 
paskelbimo Vilniaus jėzuitų akademijo-
je 1773 m., reikia pripažinti, kad jėzuitai 
ištisus 200 metų buvo patys veikliausi ir 

pagrindiniai Lietuvos švietėjai. 
Jie suformavo švietimo sistemą, 
susidedančią iš pradinio, vidu-
rinio ir aukštojo mokslo įstaigų. 
Jėzuitų kolegijos XVII–XVIII a. 
sudarė židinius, apie kuriuos tel-
kėsi visos apylinkės kultūrinė ir 
visuomeninė veikla, mokslinusi 
ir ugdžiusi Lietuvai reikalingus 
šviesuolius. Dauguma baigusių 
vidurinį bei aukštąjį mokslą ir 
ėjusių įvairias valstybines parei-
gas buvo jėzuitų mokyklų auklė-
tiniai. Dėl to kai kurie autoriai, 

pabrėždami jėzuitų įtaką socialiniam ir 
politiniam gyvenimui, kalba apie jėzuitų 
„valstybę valstybėje“.

Jėzuitų mokykloms perimti Lietuvos ir 
Lenkijos seimas įsteigė Edukacijos komi-
siją. Jėzuitai toliau dirbo mokyklose arba 
parapijose. Sekuliarizuotų jėzuitų žinioje 
palikta 11 mokyklų, kitos 17 perėjo Eduka-
cinei komisijai arba perduotos kitoms vie-
nuolijoms. Lietuvos vicekanclerio J. Chrap- 
tavičiaus vadovaujama Edukacinė komisija 
pradėjo mokyklų reformą, plačiai įvesdama 
į mokyklas „gimtąją“, t. y. lenkų kalbą, kuri 
tapo privaloma.

Panaikinus jėzuitų ordiną, 23 tūkst. jo 
narių buvo privesti sekuliarizuotis. Tačiau 
178 jėzuitai toliau galėjo veikti Gudijoje, 
kuri po pirmojo Lietuvos–Lenkijos pada-
lijimo 1772 m. atiteko carinei Rusijai, o 
carienė Kotryna II, siekdama išlaikyti savo 
valstybėje „kvalifikuotus mokytojus“, at-
sisakė Draugiją Rusijoje uždrausti. Čia jie 
turėjo 4 kolegijas bei 6 kitas mokyklas ir 
1782–1802 m. buvo vieninteliai, laisvai 
veikę bei Draugijos veiklos tęstinumą už-
tikrinę jėzuitai pasaulyje. 

Į Lietuvą jie galės grįžti tik po 150 
metų... 

Parengta pagal t. Gintaro Vitkaus, SJ,  
darbą bakalauro laipsniui gauti 

Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje

VU profesūra Šv. Jonų bažnyčios Šv. Stanislovo 
Kostkos koplyčios kupolo freskoje. XVIII a. I pusė.
A. Baltėno nuotraukos fragmentas.
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Infimos klasėje
7 valandą iš ryto. Bus kalami galvon 

Donato pradmenys, gausiai kartojant ir 
klausinėjant berniukus.

9 valandą. Mažasis Kanizijaus kate-
kizmas su šventomis maldomis bus mo-
komas atmintinai ir garsiai skaitomas.

1 valandą popiet. Toliau einamas 
Donatas.

2 valandą. Bus kaitomi veiksmažo-
džiai ir daiktavardžiai.

3 valandą. Bus nagrinėjami Katono 
dvieiliai, papildomai kartojant ir išeitą 
pamoką.

Gramatikos klasėje
7 valandą iš ryto. Bus nuodugniai 

aiškinama Despauterijaus gramatika.
9 valandą. Rinktiniai Cicerono laiš-

kai.
1 valandą popiet. Ta pati gramatika, 

po kurios bus duodama kai kurių lengvų 
sintaksės paaiškinimų.

2 valandą. Bus stengiamasi kaityti 
daiktavardžius ir veiksmažodžius.

3 valandą. Mokiniai kartos savo 
pamokas: susipažins su savarankiškai 
rašytais laiškais; mokysis atmintinai 
rinktinius retorinius posakius ir, duoda-
mi klausimus, lavinsis tarpusavyje.

Sintaksės klasėje
7 valandą ryto. Bus nuodugniai mo-

koma Despauterijaus sintaksės.
9 valandą. Pirmoji Cicerono laiškų 

„Ad Familiares“ knyga.
1 valandą popiet. Ta pati sintaksė ir 

Despauterijaus gramatika, taip pat kas 
antrą dieną tikrinamos žinios uoliai kar-
tojant.

2 valandą. Ovidijaus „Nux“ („Laz-
dynas“), kurį einant kas antrą dieną bus 
aiškinamos Murmelijaus lentelės apie 
skiemenų kiekybę. Išėjus lenteles, tą 
pačią valandą bus pradedama mokytis 
graikų kalbos iš Klenardo vadovėlio.

3 valandą. Bus rūpinamasi, kad mo-
kiniai lavintųsi kartodami bei diskutuo-
dami ir kad mokytųsi rašyti bei taisyti 
laiškus ir eilėraščius.

Poetikos klasėje
7 valandą ryto. Bus einama Jono 

Despauterijaus prozodija, po kurios seks 
knygelė apie medžiagos gausą ir žodžių 
lobyną.

9 valandą. Cicerono knyga „De offi-
ciis“ nuo pradžios.

1 valandą popiet. Klenardo graikų k. 
gramatika. Studentams padarius pusėti-
ną pažangą mokantis taisyklių, prisidės 
Ezopo pasakėčios.

2 valandą. Justino istorija, po kurios 
seks Vergilijaus eklogos po Velykų.

3 valandą. Bus kartojamos pamo-
kos, diskutuojama, taisomi laiškai ir ei-
lėraščiai.

Retorikos klasėje
7 valandą ryto. Bus skaitoma Cice-

rono „Rhetorica ad Herennium“.
9 valandą. Graikiškoji Isokrato kal-

ba „Į Demoniką“.
1 valandą popiet. Horacijaus laiš-

kai.
2 valandą. Cicerono kalba „Pro  

M. Caelio“.
3 valandą. Bus kartojamos išklau-

sytos paskaitos, diskutuojama ir taisomi 
rašto darbai.

1570 m. Vilniaus jėzuitų kolegijos 
pamokų tvarkaraštis – mokymo programa
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Gimnazijos pirmtakė – 
jėzuitų kolegija

Vienas pirmųjų į Lietuvą atvykusių 
jėzuitų buvo ispanas Alfonsas Salmeronas, 
1555 m. rudenį lydėjęs popiežiaus nuncijų 
į Vilnių, kur tuo metu buvo apsistojęs kara-
lius Žygimantas Augustas. Nors Lietuvoje 
iš tiesų trūko aukštesnio lygio mokyklos, 
kuri pakeistų vos trejus metus (1539–1542) 
veikusią Abraomo Kulviečio mokyklą, ta-
čiau protestantai, o ypač LKD kancleris ir 
Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Juo-
dasis, priešinosi katalikiškų mokyklų stei-
gimui. Tad Salmeronas net negavo audien-
cijos pas karalių, kuriam turėjo pristatyti 
jėzuitų kolegijos steigimo idėją.

Antrasis Lietuvą aplankęs jėzuitas 
buvo olandas Petras Kanizijus, su popie-
žiaus Pauliaus IV nuncijumi vykęs į Petri-
kavo seimą bei Krokuvą ir turėjęs nemažą 
kolegijų steigimo Europoje patirtį. Praėjus 
vos dešimtmečiui, požiūris į jėzuitų veiklą 
jau buvo pasikeitęs, nes jų edukacinė siste-
ma pasirodė esanti gera priemonė katalikų 
tikėjimui išsaugoti. Tad Vilniuje Jėzaus 
Draugijos atstovas sulaukė kur kas dides-
nio palankumo.

1568 m. vyskupas V. Protasevičius 
būsimajai kolegijai nupirko erdvų dviejų 
aukštų namą ir gavo karaliaus pritarimą jos 
išlaikymui užrašyti kai kurias vyskupijos 
žemes. Nuo 1568 m. pradžios iš Vilniaus 
jėzuitų vadovybei Romoje vienas po kito 
plaukė prašymai nedelsiant atsiųsti atsto-
vus į Vilnių perimti kolegijai parengto pa- 
stato bei valdų ir pradėti mokymą. Pirma-
sis Jėzaus Draugijos vyresnybės pritarimas 
kolegijai steigti gautas 1569 m. gruodį, ta-
čiau praėjo dar geras pusmetis, kol į Vil-

nių atvyko keturiolika jėzuitų iš Romos, 
Vienos ir kitų kolegijų. Tarp jų buvo ir 
naujosios kolegijos rektorius Stanislovas 
Varševickis. Oficialia kolegijos steigimo 
data, jos fundatoriui vysk. V. Protasevičiui 
pageidaujant, nutarta laikyti 1570 m. lie-
pos 17 d. – Šv. Aleksejaus šventės dieną. 
Nuo tol ši diena kasmet iškilmingai švęs-
ta iki pat Vilniaus akademijos uždarymo 
1773 m. (2010 m. sukanka 440 m. nuo ko- 
legijos – Vilniaus jėzuitų gimnazijos pirm-
takės – įsteigimo.)

Dar 1569 m. spalį pirmiesiems Vilniu-
je apsistojusiems jėzuitams teko atidaryti 
dvi klases vyskupo giminaičių vaikams, 
tačiau visateisė penkiaklasė kolegija savo 
veiklą pradėjo tik 1570 m. rudenį, o ją lan-
kė apie 160 mokinių. Kolegijos atidarymo 
iškilmių renginiai vyko 1570 m. spalio  
15–18 dienomis. Spalio15 d. surengtas 
teologijos disputas. Likus septynioms die-
noms iki jo, tezės, kurias turėjo ginti jėzu-
itai, iškabintos ant Vilniaus bažnyčių durų. 

Vilniaus jėzuitų gimnazijos
sukaktys

Pastatas Universiteto g. 3. Anksčiau čia buvo 
įėjimas į kolegijos kiemą.
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Kadangi į žodžių kovą kviečiami kitų kon-
fesijų atstovai atsiliepti nedrįso, jėzuitai 
patys oponavo tezėms ir patys jas gynė. 
Spalio 16 d. įvyko filosofijos disputas, 
kitą dieną surengta mokinių diskusija re-
torikos ir poetikos klausimais. Spalio 18 d. 
mokyklos kieme parodytas pirmasis žino-
mas teatro pastatymas Lietuvos istorijoje –  
S. Tucci drama „Herkulis“.

Kolegijos rektoriaus S. Varševickio 
pastangomis kolegijoje pradėta dėstyti fi-
losofiją bei matematiką, pasirengta įvesti 
teologijos kursą. Jis išplėtė kolegiją, jos 
reikmėms nupirkdamas aplinkinius namus 
ir sklypus, bei pasistengė, kad 1571 m. 
parapinė Šv. Jono bažnyčia būtų prijungta 
prie kolegijos. Taip pat nuo pradžios rū-
pinosi Lietuvos jaunuolių pašaukimais į 
Jėzaus Draugiją. Pats dažnai sakė pamoks-
lus, vedė disputus, padėjo sugrįžti į kata-
likų tikėjimą kitatikiams. Per aštuonerius 
rektoriavimo metus parengė viską, kad 
kolegija taptų akademija. 

Kolegijai pirmąją universiteto teisių 
privilegiją 1579 m. balandžio 1 d. sutei-
kė Vilniuje apsilankęs ir jėzuitų veiklą 

aktyviai rėmęs karalius Steponas Bato-
ras. Pasaulinį Vilniaus universiteto, kaip 
aukštosios mokyklos, pripažinimą laidavo 
1579 m. spalio 30 d. popiežiaus Grigaliaus 
XIII suteikta privilegija. Iki pat uždarymo 
ši Vilniaus jėzuitų mokymo įstaiga buvo 
vadinama „akademine kolegija“, nes joje 
veikė ir gimnazijos klasės (jų mokiniai su-
darė didžiąją daugumą), ir aukštosios teo-
logijos, filosofijos, o vėliau ir teisės studi-
jos. 1579 m. kolegijoje mokėsi apie 500 
moksleivių, 1608 m., įsteigiant Lietuvos 
jėzuitų provinciją, – arti tūkstančio studen-
tų, o 1617–1618 m. – jau 1210. 

1570–1655 metai – Vilniaus jėzuitų 
kolegijos-akademijos augimo ir klestėji-
mo laikotarpis. Nuo pat pradžių mokslo 
lygis čia buvo gana aukštas, todėl Vilniaus 
akademijos profesoriai aktyviai dalyvavo 
svarstant bendrų jėzuitų mokymo nuosta-
tų Ratio atque Institutio Studiorum Socie-
tatis Iesu projektą Romoje ir pateikė jam 
nemaža pataisų. Į keletą jų atsižvelgta ga-
lutinėje dokumento redakcijoje. Ratio stu-
diorum eksperimento tvarka Vilniaus aka-
demijoje pradėti taikyti jau nuo 1591 m.,  
o visoms jėzuitų mokykloms tapo privalo-
mi 1599 m. Šie nuostatai leido iš kitų šalių 
atvykusiems dėstytojams ar mokiniams 
lengvai įsitraukti į ugdymo procesą. 

Sėkmingą Vilniaus akademijos veiklą 
nutraukė nelemti 1655 m. įvykiai – rugpjū-
čio 8 d. į Vilnių įsiveržus negirdėto žiauru-
mo maskvėnų ir kazokų būriams, miestas 
paskendo kraujyje ir ugnyje, o akademija 
virto griuvėsių ir pelenų krūva. Be pra-
gaištingos kazokų invazijos, miestui netrū-
ko ir kitokių negandų. Iš pradžių 1672 ir 
1673 m. siautė vidurių šiltinės epidemija, 
o vėliau Lietuvos sostinę tiesiog užgriuvo 
nelaimės: 1702 m. Vilnių apiplėšė švedai, 
1705 m. siautė rusų ir saksų kariuome-
nės, 1706 m. kilo baisus gaisras ir badas, 
1710 m. praūžė didysis maras, nuo kurio 
vien Vilniuje mirė keli tūkstančiai žmonių, 
1715 m. vėl siautė gaisras, 1733–1735 m. 

Pirmasis kolegijos rektorius S. Varševickis, SJ. 
Nežinomas dailininkas, 1693 m. 
Lietuvos nacionalinis muziejus.
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nuostolių pridarė maskvėnų invazija, ga-
liausiai 1734, 1741, 1748 ir 1749 m. vėl 
viską nusiaubė gaisrai (1734 m. gaisras 
nušlavė beveik tris ketvirtadalius miesto). 
Šios nelaimės neleido Vilniaus akademijai 
normaliai dirbti: nuolat nutrūkdavo moky-
mo procesas, daug jėgų atimdavo sunaikin-
tų pastatų atstatymo darbai, mirė nemaža 
dėstytojų jėzuitų.

1752 m. šalia jėzuitų kolegijos-aka-
demijos Vilniuje ėmė veikti antra jėzuitų 
gimnazija – Kilmingųjų kolegija (Colle-
gium Nobilium), įsikūrusi Pilies gatvėje, 
pastatuose priešais Šv. Jono bažnyčią; čia 
gyveno ir mokėsi didikų bei bajorų vaikai. 

Ramūs Augusto III (1733–1763) valdy-
mo metai leido Lietuvos jėzuitams sutelkti 
jėgas atnaujinant studijas pagal Vakarų pa-
vyzdį, tačiau jėzuitų kolegijos-akademijos 
veiklą nutraukė popiežiaus Klemenso XIV 
brevė, paskelbusi Jėzaus Draugijos panaiki-
nimą – 1773 m. lapkričio pradžioje ji buvo 
uždaryta. Kilmingųjų kolegija gyvavo dar 
keletą metų ir buvo likviduota 1775 m. Da-
lis buvusių jėzuitų dėstytojų ir mokytojų 
liko dirbti reorganizuotoje švietimo siste-
moje, tad, nustojus oficialiai veikti Jėzaus 
Draugijai ir jos mokykloms, jėzuitiškasis 

paveldas sekuliarizuotoje pedagogikoje dar 
keletą dešimtmečių buvo gyvas. 

Lenkų tėvų jėzuitų gimnazija
1918 m. lapkričio 25 d. Vilniaus šv. Ka- 

zimiero bažnyčioje, XIX a. viduryje pa-
verstoje stačiatikių katedra, o Pirmojo pa-
saulinio karo metais – vokiečių kareivių 
liuteronų įgulos bažnyčia, vėl meldėsi ka-
talikai. Po 145 metų pertraukos šv. Mišias 
čia aukojo jėzuitas – vokietis Friedrichas 
Muckermannas. Netrukus Vilnių užėmę 
bolševikai jį areštavo ir išvežė, tačiau čia 
pradėjusių kurtis Lenkijos provincijos jė-
zuitų veikla nenutrūko. Dar 1918 m. Lie-
tuvos Taryba pastatus prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios buvo grąžinusi buvusiems sa-
vininkams – jėzuitams; 1919 m. liepą baž-
nyčią ir gretimus pastatus jiems perdavė ir 
Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis.

1921 m. rugsėjo 2 d. Vilniaus jėzuitų 
kolegijos rektoriaus prašymu leista atidary-
ti aukštesniąją berniukų pradžios mokyklą. 
1922 m. mokykla oficialiai pradėjo veikti 
kaip Tėvų jėzuitų gimnazija Vilniuje. Nuo 
1923 m. tai buvo aštuonmetė klasikinio pro-
filio gimnazija, 1925 m. gavusi visoms vals-
tybinėms gimnazijoms priklausiusias teises 
ir 1928 m. išleidusi pirmąją abiturientų lai-
dą. 1939 m. mokykla baigė reorganizacijos 
procesą ir išleido pirmuosius licėjaus abitu-
rientus. Pagal moksleivių skaičių Vilniaus 
jėzuitų gimnazija buvo šešta tarp miesto 
gimnazijų ir trečia tarp berniukų gimnazijų; 
iš viso išleido apie 350 abiturientų. 

Mokytojų ir auklėtojų pareigas gim-
nazijoje ėjo jėzuitai ir vyrai pasauliečiai 
(netgi Vilniaus universiteto profesoriai). 
1939/1940 mokslo metais gimnazijoje pa-
sirodė ir dvi pirmosios moterys mokytojos; 
jos dėstė lietuvių kalbą, chemiją ir biologi-
ją. Mokyklos darbuotojų skaičius svyravo 
tarp 23 ir 31 (mokytojų – 20–28). 

Norinčių mokytis gimnazijoje niekada 
netrūko: jau iš pat pradžių priimta daugiau 
mokinių nei planuota, atidarytos parale-

Mokymo nuostatų Ratio studiorum  
antraštinis lapas.1606 m. 
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linės klasės, o norintiems įstoti į pirmąją 
klasę 1930–1933 m. vyko specialūs pa-
rengiamieji kursai. Vienoje klasėje mokėsi 
vidutiniškai 33 mokiniai. 

Kadangi apie trečdalį gimnazistų suda-
rė vaikai, atvykę iš Vilniaus apylinkių ar to-
limesnių vietovių, jiems apgyvendinti skir-
tas bendrabutis (internatas), kuris iš pradžių 
veikė senajame profesų namų pastate.

Gimnazijoje, be choro, pučiamųjų, sty-
ginių ir simfoninio orkestrų (per visus gim-
nazijos veiklos metus orkestruose grojo ar 
chore dainavo apie 400 gimnazistų), teatro, 
sodalicijų, veikė harcerų draugovė, karinio 
parengimo būrys, priešlėktuvinės gynybos 
lyga, jodinėjimo būrelis, kraštotyros būre-
lis, Jūrų ir kolonijų lyga, taip pat istorijos, 
filologijos, germanistikos, literatūros my-
lėtojų, automobilininkų būreliai. Sudarytos 
geros sąlygos sportui: mokiniai galėjo už-
siimti lengvąja atletika, žaisti lauko ir stalo 
tenisą, buvo susibūrusios krepšinio, tinkli-
nio, futbolo, ledo ritulio komandos. Tai pat 
po pamokų moksleiviams rengtos ilgesnės 
ar trumpesnės pažintinės išvykos.

Nuo pirmųjų mokslo metų (1922/1923) 
gimnazijoje pradėjo veikti net du gausius 
ir atskirus (mokytojams ir mokiniams) 
knygų rinkinius turėjusi biblioteka, įreng-
ti specializuoti kai kurių dalykų kabine-
tai, dirbtuvės. Mokyklos muziejus garsėjo 
įvairių anatominių, biologinių, geologinių 
ir mineraloginių eksponatų rinkiniu, kuris 
buvo nuolat papildomas geradarių kolek-
cionierių ir Afrikos misijose dirbančių jė- 
zuitų dėka.

Įprastą Vilniaus tėvų jėzuitų privačios 
berniukų gimnazijos gyvenimo tėkmę su-
drumstė, o vėliau ir visai nutraukė Antrasis 
pasaulinis karas. 1939 m. rugsėjį į Vilnių 
įžengus sovietų kariuomenei, pasitarę su 
pedagogų ir tėvų tarybomis, jėzuitai nutarė 
gimnaziją pervadinti „Mokykla Mokslas 
ir darbas“, o jos direktoriumi paskirti pa-
saulietį. Spalio pabaigoje Vilniaus kraštą 
grąžinus Lietuvai, vėl tęsiamas įprastas 

mokymo ir ugdymo procesas. Jėzuitų ge-
nerolo pavedimu Vilniaus gimnazija per-
duota Lietuvos jėzuitų provincijolo juris-
dikcijai ir tapo Kauno jėzuitų gimnazijos 
filialu.

1939/1940 mokslo metai Vilniaus jė-
zuitų gimnazijai, kurioje tuo metu mokėsi 
580 moksleivių, buvo paskutiniai. 1940 m. 
vasarą Lietuvą okupavusi sovietų valdžia 
jos patalpose įkurdino 9-ąją vidurinę mo-
kyklą, kurioje mokėsi berniukai ir mergai-
tės. Pokaryje gimnazijos patalpose veikė 
Vilniaus I berniukų gimnazija, vėliau per-
tvarkyta į A. Vienuolio vidurinę mokyklą.

Gimnazija šiandien
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Mąstant apie gimnazijos atkūrimą Vilniuje kilo daug klau-
simų. Patalpos nesugrąžintos. Jeigu valdžia grąžins, reikės di-
delio remonto. Lėšų nėra. Mokytojų komandos neturime. Ar 
mokytojai supras ir stengsis įgyvendinti tarptautinius jėzuitų 
švietimo principus? 

Daugiau kaip po trejų metų diskusijų ir maldų nuspręsta 
gimnaziją atkurti. Argumentai buvo šie: jėzuitų charizma –  
švietimas; Vilniuje nėra katalikiškos vidurinės mokyklos; at-
kurdami gimnaziją labiausiai pasitarnausime Lietuvai ir Kata-
likų Bažnyčiai Lietuvoje. Jeigu nors keletui mokinių padėsime 
tapti gerais specialistais, mamomis bei tėvais ir jeigu bus la-
biau pagarbintas Viešpats, verta gyventi žemėje ir juo labiau –  
atkurti gimnaziją.

Manyčiau, dabar visi galime pasakyti, kad mūsų darbas 
patinka Dievui ir yra prasmingas.

Pirmasis atkurtos gimnazijos direktorius  
t. Antanas Gražulis, SJ

Gimnazijos atkūrimas
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 

1994 m. lapkričio mėnesį susikūrė Vil-
niaus jėzuitų gimnazijos steigimo inicia-
tyvinė grupė. 1995 m. vasarį Lietuvos jė-
zuitų provincijolas Jonas Boruta kreipėsi 
į Vilniaus arkivyskupą metropolitą Audrį 
Juozą Bačkį, prašydamas sutikti atkurti 
gimnaziją. Birželio 19-osios dekretu pra-
šymui pritarta. 1995 m. rugsėjo 11 d. gim-
nazija, prikelta iš griuvėsiais virtusių 17 
metų nenaudotų pastatų, vėl atvėrė duris 
336 moksleiviams ir 54 mokytojams. 

2010/2011 mokslo metais 15-ąsias 
atkūrimo metines mininčioje gimnazijoje 
mokosi 648 mokiniai, dirba 71 mokyto-
jas ir 29 techninio personalo darbuotojai. 
Gimnazijoje įrengti atskirų dalykų mo-
kymo kabinetai, veikia biblioteka ir skai-
tykla, yra koplyčia, aktų ir teatro salės, 
valgykla ir bufetas, sporto salė, aerobikos 
ir treniruoklių salės, sporto aikštynas bei 
neformalaus ugdymo centras prie Guobsto 
ežero, Trakų r. 

Iš gimnazijos jubiliejinėms sukaktims rengiamos knygos
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Lenkų laikais vienintelė lietuvių vidu-
rinė mokykla ne tik Vilniuje, bet ir visame 
Vilniaus krašte buvo Vytauto Didžiojo 
gimnazija. Anksčiau dar veikė Švenčionių 
vidurinė mokykla, bet ilgainiui lenkams 
prireikė mokyklos patalpų, o naujų ne-
davė. Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą, 
įkurta Mokytojų seminarija, nes Vilniaus 
krašto lietuviškuose kaimuose veikė apie 
250 mokyklų. Abu mano tėvai buvo moky-
tojai, tos seminarijos auklėtiniai. 1936 m.  
visos lietuviškos mokyklos uždarytos, iš-
skyrus vieną Vilniuje. Atsiųsti mokytojai 
iš Lenkijos ir Vilnijoje prasidėjo intensy-
vus lenkinimas. Bet ėjo jau 1937-ieji, daug 
padaryti nebespėta, o 1939 m. prasidėjo 
karas, ir lenkų mokytojai iš buvusių lietu-
viškų mokyklų grįžo namo.

Mano tėvą ištrėmė į Lietuvą – lenkai 
taip elgėsi su visais aktyvesniais lietuviais. 
Tėvas mokytojavo Šiaulių rajone, o mama, 
netekusi mokytojos darbo, įsidarbino vie-
ninteliame Vilniaus krašte lietuviškame 
„Vaidilos“ dramos teatre. Jis irgi buvo su-
sijęs su mokykla – veikė Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje. Kartais ir man tekdavo vai-

kų vaidmenys. Vėliau tai padėjo dėstant, 
nes geras dėstytojas turi būti ir šiek tiek 
aktorius, privalo jausti auditoriją. Aktori-
nė patirtis taip pat labai pravertė 40 metų 
vedant laidas apie gamtą televizijoje. Juk 
žmonėms reikalingos ne tik žinios – jų per-
teikimas ne mažiau svarbus.

Taigi 1937 m. Vilniuje veikė vienin-
telė lietuvių, vadinamoji Suduikio (nuo 
direktoriaus B. Suduikio pavardės) šešių 
klasių pradinė mokykla, kuri kasmet dirbo 
vis kitose patalpose, nes licenciją gaudavo 
tik vieniems metams. Mokytojai licen-
ciją dirbti irgi gaudavo metams, kitąmet 
vėl tekdavo prašyti naujos, kartais jos ir 
neduodavo. Tą mokyklą baigiau ir aš, tik 
pirmų klasių kursą išėjau pas mamą, o nuo 
trečios – „pas Suduikį“.

Gerai prisimenu lenkų jėzuitų gimna-
zijos auklėtinius, nes jie privalėjo nešioti 
kepures. Kiti gimnazistai taip pat, bet jė-
zuitų gimnazistų kepurės buvo ypatingos –  
vadinamosios „konfederatės“: keturkam-
pės kepurės auksu apsiūtais kraštais, kiek 
nuskliaustos nugaroje, viršuje – auksinis 
kryžius. Vilniuje, netoli dabartinių Santuo-

Vienas gimnazijos istorijos 
puslapis – gyvai
„1947 m. baigiau gimnaziją Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos patalpose. Kai 1943 m. mus 
čia perkėlė, mokykla dar buvo išlaikiusi 
lenkų gimnazijos struktūrą ir visas jėzuitų 
misionierių surinktas kolekcijas, apie ku-
rias gal nė nežinote. Mūsų klasė, galima 
sakyti, ir padėjo tas kolekcijas sunaikinti. 
Esu gyva istorija, paskutinis „mohikanas“, – 
su jam būdingu humoru savo pasakojimą 
Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojams 
pradėjo prof. RičaRdas KazlausKas.
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kų rūmų, veikė ir katalikiška nazaretiečių 
mergaičių gimnazija, kuri buvo triskart 
mažesnė už jėzuitų berniukų gimnaziją. 
Mergaičių uniformos buvo pilkai mėlynos, 
jos dėvėjo skrybėles atlenktais kraštais. 

Baigęs pradinę mokyklą, iš karto per-
ėjau į antrą gimnazijos klasę. Mokėmės 
vienuolyno prie Šv. Kotrynos bažnyčios 
patalpose. Iki pietų vykdavo pamokos mer-
gaitėms, po pietų – vaikinams. 1943 m., 
baigus antrą klasę, iškart perkėlė į ketvirtą 
klasę buvusioje jėzuitų gimnazijoje.

Šiandien atėjęs į gimnaziją jaučiuo-
si kiek nejaukiai. Dabartinėje Didžiojoje 
gimnazijos salėje anuomet buvo sporto 
salė: stovėjo gimnastikos „ožiai“, buvo 
prikrauta labai gerų čiužinių, kimštų ar-
klio uodegų ašutais. Ir kiti sporto prie-
taisai buvo puikūs, dengti tikra oda –  
gimnazija lėšų nestokojo. Trečio aukšto ko-
ridoriuje stovėjo stiklinės spintos, o jose –  
misionierių dovanotos kolekcijos, dau-
giausia iškamšos. Man ypač įsiminė 
Indijos varano, beveik 2 m driežo, iš-
kamša stiklinės spintos apačioje. Mano, 
kaip gamtininko, kelias ir prasidėjo nuo 
to. Kadangi buvau gimnazijos gamti-
ninkų būrelio pirmininkas, mokytoja  
M. Grybaitienė man patikėjo išversti į lie-
tuvių kalbą eksponatų ir herbarų pavadini-

mus. Mokykloje buvo sukaupti didžiuliai 
ir labai gražūs herbarai, ne blogesni kaip 
universitete. Užrašai – lotynų ir lenkų kal-
bomis. Prisimenu netgi augalus: kai kurie 
buvo stepiniai, iš Ukrainos, kurie Lietu-
voje neaugo. Kadangi Lenkija užėmė ir 
dalį Ukrainos, matyt, kai kurie augalai į 
herbarus pateko iš ten. Jau tuomet buvau 
prisipirkęs knygų apie gamtą: turėjau vie-
ną prof. T. Ivanausko „Lietuvos paukščių“ 
tomą, prof. K. Rėgelio „Augalų sistemati-
ką“, skirtą studentams. Kaip tik iš tos kny-
gos pagal lotyniškus pavadinimus tvarkiau 
mokyklos herbarus. Vabzdžių buvo išlikę 
nedaug. Gražios drugių kolekcijos buvo 
sunaikintos, daugiausia kenkėjų. Surinkęs 
spalvingus tų drugių sparnelius, jau būda-
mas studentas, mozaikos principu sudėlio-
jau paveikslą, vaizduojantį bene gražiausią 
Lietuvos paukštį – tulžį. 

Kur dingo visos tos kolekcijos? Kai 
1944 m. vokiečių kariuomenė traukėsi, per 
24 valandas įsakė atlaisvinti gimnazijos 
patalpas ligoninei. Visas kolekcijas liepė 
pernešti į Pedagoginį institutą, tuo metu 
veikusį bazilijonų vienuolyno patalpo-
se prie Aušros Vartų. Eksponatus nešėme 
mes, moksleiviai. Vėliau vokiečiai parei-
kalavo per 24 valandas atlaisvinti Pedago-
ginį institutą, ir tų puikių kolekcijų daugiau 

1947-ųjų abiturien-
tai ir pedagogai. 
Centre – gimnazijos 
direktorius, virš jo 
R. Kazlauskas.
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niekas nebematė... 
Gimnazijos trečiame aukšte taip pat 

buvo didelė biblioteka, dauguma knygų –  
lenkų kalba. Kadangi esu vilnietis, dvejus 
metus B. Suduikio mokykloje mokiausi 
lenkų kalbos, man nebuvo sunku skaityti 
lenkiškai. Pirmąsias knygas apie biologi-
ją perskaičiau kaip tik iš buvusios jėzuitų 
gimnazijos bibliotekos, pvz., Ch. Darwi-
no „Kelionė aplink pasaulį laivu „Biglis“. 
Buvau nusipirkęs prof. P. Šivickio „Gamta 
ir mes“. Už tą knygą profesorius tarybiniu 
„lysenkiados“ laikotarpiu buvo pašalintas 
iš Vilniaus universiteto. O aš tą knygą turė-
jau jau gimnazijoje. Tad biologijoje buvau 
„pasikaustęs“.

Mokydamasis šioje gimnazijoje buvau 
laimingas, nes turėjau tikrai neeilinius, la-
bai išsilavinusius mokytojus, vėliau dalis 
jų tapo universiteto dėstytojais, net teko 
klausyti jų paskaitų. Žinoma, mokytojai 
keitėsi, ypač karo ir pokario metais. Mano, 
kaip gamtininko, mokytojai buvo ne iš 
gimnazijos. Vienas iš jų – prof. T. Ivanaus-
ko dešinioji ranka, jo asistentas A. Palionis. 
Net Brazilijoje jis buvo gaudęs drugius, ir 
mane to išmokė. Kitas entomologijos mo-
kytojas – buvęs universiteto Zoologijos ka-
tedros vedėjas prof. J. Priuferis. Tokių en-
tomologijos mokytojų galima pavydėti! Su 
prof. J. Priuferiu keliaudavome po Vilniaus 

apylinkes, gaudydavome drugius. Moky-
damasis gimnazijoje turėjau tokią drugių 
kolekciją, kokios dažnai nė mano studentai 
neakivaizdininkai nesugebėdavo surinkti –  
apie 300 drugių rūšių. Deja, kolekcijos ne-
liko 1944 m. Kol karo virsmą praleidome 
Panevėžyje, mūsų butas Vilniuje buvo iš-
grobstytas iki paskutinio daiktelio.

Mūsų klasė taip pat, galima sakyti, 
buvo neeilinė. Iš baigusių „Suduikio mo-
kyklą“ į gimnaziją įstojome 4, iš jų 1947 m.  
brandos atestatą gavome tiktai 3. Iš viso 
klasėje buvo 29 gimnazistai, iš kurių 20 
jau nebėra... 10 mano klasės draugų tapo 
mokslo daktarais, 2 profesoriais, 2 aukštų-
jų mokyklų prorektoriais, 2 buvo dekanai, 
3 architektai, ir ne bet kokie! Pvz., Trakų 
pilis restauruota mano klasės draugo ar-
chitekto B. Krūminio, seniausias namas 
Vilniaus Pilies gatvėje – A. Umbraso. Tu-
rime medikų, pvz., E. Nekrašas – garsus 
gydytojas ginekologas. A. Tamulaitis tapo 
kunigu, kurį laiką dirbo Šv. Onos bažny-
čioje. Mokydamasis gimnazijoje, jis buvo 
suorganizavęs slaptą religinį būrelį, veikusį  
Šv. Kazimiero bažnyčios požemiuose.

Tarp kitko, mums, berniukų gimnazijos 
moksleiviams, buvo griežtai draudžiama 
bendrauti su merginomis. Jeigu pamaty-
davo gatvėje einant su mergina, o, neduok 
Dieve, jei pamatydavo kartu kine, iš karto 
mažindavo elgesio pažymį. Šokiai gimna-
zijoje vykdavo tik mokytojams prižiūrint. 
Po karo veikė dvi gimnazijos – mergaičių, 
vėliau tapusi S. Nėries vidurine mokykla, 
ir mūsų, berniukų gimnazija.

Baigdama mokyklą, mūsų neeilinė 
klasė sugalvojo, kad šį įvykį reikia pažy-
mėti ypatingai. Tad užsakėme pagaminti 
ženklelius – metalinius trikampiukus, – aš 
savąjį tebeturiu iki šiol. Išsaugojau ir mo-
kyklos baigimo pažymėjimą, kuriame vie-
nintelis ketvertas – iš lietuvių kalbos. Bet 
gyvenimas kupinas kuriozų – dabar „mano 
sąskaitoje“ 17 knygų, tarp jų ir vadovėliai 
vidurinėms bei aukštosioms mokykloms...

R. Kazlausko gimnazijos baigimo pažymėjimas
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– Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje mes, 
grupelė jaunų žmonių, buvome įsitraukę į 
įvairią veiklą. Stiprų poveikį darė kun. Ei-
tvydo Merkio vesta katechumenato progra-
ma. Mes patys taip pat ieškojome, gilino-
mės į savo tikėjimą, pvz., kartą per savaitę 
šaltame Gerosios Vilties bažnytėlės rūsyje 
rinkdavosi mūsų maldos būrelis, skaitėme 
Šventąjį Raštą, meldėmės brevijorių. Da-
bar suprantu, kad jau anuomet rengdavome 
ignaciškas rekolekcijas – nors tą sąsają pa-
stebėjau tik tada, kai pats išbandžiau pirmą 
kartą jėzuitų vestas rekolekcijas pasaulie-
čiams Pažaislyje. Jos man labai „tiko“. 

Neabejojau, kad savo kelią turėčiau su-
sieti su jėzuitais, bet nedaug apie juos žino-
jau. Dėl to kilo mintis pasitikrinti: o gal yra 
ir kas nors kita? Nuvažiavau į Kauną pas 
pranciškonus, mane priėmė t. Severinas. 
Su juo pakalbėjęs supratau, kad tikrai tu-
riu rinktis jėzuitus. Jis patarė labai gražiai, 
palikdamas atvirą erdvę ir nespausdamas. 
Sako, turi klausyti širdies. 

Klausimas dėl brolio pašaukimo pra-
dėjo kilti naujokyne. Pradžioje to labai 
nesvarsčiau. Buvo svarbiau, kad jėzuitai 
susiję su švietimu, o aš baigęs Šiaulių pe-
dagoginį institutą. Lietuvoje tuo metu buvo 
tik vyresnio amžiaus broliai, o nuvykęs į 
naujokyną Austrijoje susitikau jaunesnių ir 

aktyviai dirbančių jėzuitų brolių. Atliekant 
30 dienų rekolekcijas tapo visiškai aišku, 
kad turiu būti brolis. Klausiau kitų jėzuitų 
nuomonės, susirašinėjau su provincijolu  
t. Antanu Saulaičiu. Įsitikinau, kad jėzuitų 
veikla platesnė, kad yra ką veikti ne vien 
kunigams. Antra vertus, man atrodė, kad 
kunigai per daug išsiblaško turėdami daug 
darbo sričių. Jiems tenka ir parapija rūpin-
tis, ir kaip jėzuitams atlikti kitus darbus, 
kurie su kunigyste tiesiogiai nesusiję. Bro-
lių darbo sritis visada konkretesnė, pvz., 
yra brolių architektų ar tiesiog virėjų. Kai 
kas manė, kad savo sprendimą ilgainiui 
pakeisiu, bet po rekolekcijų nė karto tokia 
mintis nebuvo kilusi. Matyt, toks ir yra 
mano pašaukimas.

– O kaip dėl jėzuitams privalomų stu-
dijų? Broliai paprastai studijuoja mažiau, 
nes nesirengia kunigystei. 

– Brolių studijos iš tiesų trumpesnės, 
jie studijuoja teologiją, bet man labai norė-
josi ir filosofijos. Labai džiaugiausi tomis 
studijomis, jos truko pustrečių metų. Anks-
čiau Jėzaus Draugijoje broliais dažniausiai 
tapdavo tie, kurie dėl menkesnio išsilavini-
mo ar kitų priežasčių negalėdavo siekti ku-
nigystės. Jie tapdavo pagalbininkais jėzui-
tams kunigams. Net rekreacijos broliams 
būdavo atskirai. Dabar įvykęs lūžis, broliai 

Mokykloje galima rasti visko
Gražiai sutapo, kad dvi sukaktis šie-
met mininčiai Vilniaus jėzuitų gimna-
zijai nuo 2004 m. rudens vadovaujantis 
br. ViRgilijus saulius, sj, vasaros 
pabaigoje šventė ir asmeninį jubiliejų. 
Kaip ir dauguma jėzuitų, didelės 
reikšmės tokioms sukaktims netei- 
kiantis br. Virgilijus žurnalo skaityto-
jams džiugiai pasakojo apie savo dar-
bą mokykloje – vietoje, kur skleidžia-
si jo, vienintelio Lietuvos provincijoje 
jėzuito brolio, dvasinis pašaukimas. 
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daug kur integruojami, dirba įvairiose sri-
tyse, dėl to jie taip pat studijuoja, dalyvauja 
ir jaunųjų scholastikų susitikimuose. Jė-
zuitų gimnazijas daugiausia administruoja 
pasauliečiai, dažnai direktoriauja jėzuitai 
kunigai. Kad brolį paskirtų mokyklos di-
rektoriumi, anksčiau sunku būtų įsivaiz-
duoti... Aišku, kai kurie dalykai išlieka, 
pvz., jėzuitai broliai negali būti namų vy-
resniaisiais arba provincijolais. Bet man 
dėl to tik geriau (juokiasi).

– Turėdamas pedagogo išsilavinimą, 
mokyklos direktoriumi galėjai tapti ir ne-
būdamas jėzuitas. O ką reiškia būti dar ir 
jėzuitų gimnazijos direktoriumi?

– Jeigu paklaustum mūsų darbuotojų, 
visi pasakytų, kad esame truputį išprotėję 
dėl idėjos. Pasauliečiams tikrai nelengva 
prisitaikyti prie to, kiek laiko jėzuitai ati-
duoda mokyklai. Kartais nebejaučiame 
savo bendradarbių situacijos, nebesuvokia-
me, kiek laiko jiems reikia šeimai. 

Baigęs studijas, mokykloje dirbti ne-
ketinau. Labiau domino interneto sritis, 
nes mano specialybė – informatika ir fizi-
ka. Atvykęs į Vilnių, pirmąjį darbą lengvai 
susiradau turizmo agentūroje. Kai baigiau 
naujokyną, t. Saulaitis prašė, kad eičiau į 
mokyklą, nors buvau priešiškai nusiteikęs. 
Mat Europoje jaunieji jėzuitai mano, kad į 
mokyklą mums eiti nereikia. O dabar galiu 
drąsiai sakyti, kad tai viena geriausių sri-
čių, kur jėzuitai gali ir turėtų dirbti. 

Man pačiam didelis atradimas yra pa-
mokos. Tiesa, jų turiu nedaug, dėstau fiziką 
ir informatiką, bet su mokiniais dirbti labai 
įdomu, gal dėl to, kad jie patys labai įdo-
mūs. O mokyklą administruoti iš tiesų ne-
lengva. Reikia išmanyti labai daug dalykų –  
ne tik ugdymą, bet ir finansų valdymą, 
dažnai ir statybos darbus, jei mokykla turi 
valgyklą, dar ir racionalų maitinimą, be 
to, yra dvasinių dalykų, sielovados pro-
gramų. Mokykla – ideali vieta sielova-
dai, čia suburti jauni žmonės, jų nereikia 
ieškoti gatvėje, tik reikia rasti būdų, kaip 

prie jų prieiti. Nors už sielovadą atsakin-
gas kapelionas, tačiau strategiją privalai 
numatyti. 

Mūsų sielovados ar rekolekcijų pro-
gramos man itin svarbios – kai vaikas at-
rakina kelią į tikėjimą, atranda santykį su 
Dievu, jaučiuosi laimingas... Rekolekcijų 
mokiniai vyksta į mūsų stovyklavietę, į 
kitą aplinką, kad geriau pajustų, kas yra 
bendruomenė – programos nėra vien ka-
techizuojančios. Bendruomeninis augimas 
vėliau padeda žengti ir tikėjimo link. Įsiti-
kinome, kad tėvai turi būti katechizuojami 
kartu su vaikais, jiems turi būti siūloma 
pagalba, atskiri projektai. Vyresni vaikai 
ne visada nori, kad tėvai dalyvautų kartu su 
jais. Bet ryšio su tėvais vis tiek ieškome. 
Tai nėra formalus dalykas.

Labai džiaugiuosi, kad kapelionui  
t. Vytautui Sadauskui pavyko suburti puikią 
sielovados komandą. Gera, kai mokykloje 
dirba keli jėzuitai, pvz., šiuo metu Vilniuje 
esame trise. Tad galime pasitarti, jaučiame 
vienas kito palaikymą. Nors apskritai jėzu-
itų Lietuvoje nedaug, bet bendradarbiauda-
mi galime labai daug nuveikti. 

Kartą per mėnesį susitinku su gimnazi-
jos tėvų komitetu. Tie susitikimai mane tie-
siog įkvepia. Per tėvus galima gauti daug 
grįžtamosios informacijos, jie iškelia idėjų, 
apie kurias ne visada pamąstai. Pvz., dabar 
tėvai siūlo pradėti mokytis kinų kalbą. Iš 
tiesų jėzuitų gimnazijose tuo susidomėta 
prisiminus jėzuitų misijas Kinijoje – tai la-
bai ignaciška.

Palyginti su Kauno jėzuitų gimnazija, 
mes turėtume daugiau investuoti į socia-
linę sritį. Yra nemaža socialinių praktikų, 
bet norėtųsi, kad tuo rūpintųsi daugiau 
žmonių. Ir vaikai labiau suvoktų socialinės 
tarnystės svarbą. Jiems būtina aiškinti, kaip 
gebėti dirbti grupėje, kaip pamatyti kitus, 
ypač neįgalius žmones, net ir prioritetus 
nustatyti: svarbu ne vien pelno siekti, svar-
biausia – matyti kitus žmones! Tai įsisąmo-
ninus būtų geriau visai visuomenei. 
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Dabar man labiausiai rūpi, kad moky-
tojų ir mokinių pasaulio suvokimas būtų 
platesnis. Pvz., britų jėzuitų mokyklos va-
sarą važiuoja į Keniją, dirba su neįgaliais 
vaikais, nuveža labdaros; Dublino gimna-
zistai vyksta į Indiją, dirba anglų kalbos 
mokytojais. Kai pasaulis prasiveria, pa-
matai, kad ne čia viskas baigiasi ir kad ne 
mūsų problemos pačios didžiausios. Dabar 
suku galvą, kaip įgyvendinti tokią progra-
mą, nes Lietuvoje informacinis laukas la-
bai uždaras. 

– Sakei, kad nėra geresnės vietos sie-
lovadai kaip mokykla. Bet ar nesulaukia-
te kaltinimų, kad turite labai gerą terpę 
krikščioniškai doktrinai skleisti?

– Čia ateinama savo noru ir visi žino, 
kur ateina. Visada pristatome mūsų sielova-
dos programas, kiek laiko joms reikės skir-
ti, kiek laiko reikės socialinei praktikai. Vi-
sada pabrėžiame: akademinės žinios yra tik 
viena iš kolonų, kuriomis paremtas mūsų 
ugdymas. Dėl šito įtampa tikrai nekyla. 

Žinoma, mūsų gimnazija galėtų tar-
nauti tik katalikiškoms šeimoms, bet man 
labiau patinka šv. Pranciškaus Ksavero už-
mojis – nuplaukęs į Indiją, jis krikštijo vi-
sus. Mes irgi esame atviri tiems, kurie nori 
su mumis bendradarbiauti, net jeigu jie gal-
voja tik apie akademinius dalykus. Visada 
jauti, ar šeima renkasi mokymo įstaigą dėl 
to, kad jai svarbūs rodikliai, viešoji nuo-
monė. Mes turime savo pasiūlą – sielova-
dą. Jeigu atsiranda šeimų, kurios tikrai to 
nenori, kyla klausimas, kodėl renkasi kata-
likišką mokyklą.

Priimdami vaikus į gimnaziją, po testo 
kalbamės su šeimomis. Pokalbiuose visada 
dalyvauju. Nors darbo krūvis didžiulis, bet 
Rugsėjo 1-ąją tie žmonės jau nebėra nepa-
žįstami. Dažnai į pokalbį ateina visa šeima. 
Labai smagu pamatyti vaiką drauge su tė-
vais, broliais, seserimis, nors per 10 minu-
čių ją gerai pažinti, žinoma, neįmanoma. 

– Tad kaip apibūdintum jėzuitų gim-
nazijos misiją?

– Ugdyti asmenis, atsidavusius ki-
tiems, gebančius lavintis visą gyvenimą ir 
puoselėjančius tikėjimo, mokslo ir kultūros 
dialogą modernioje visuomenėje. Aišku, 
akademinis lygis svarbu, bet tikėjimas turi 
eiti kartu. Pastebime, kad dabar, tarsi spe-
cialiai, kai kurie biotechnologijų dalykai 
supriešinami su tikėjimu. Mokykloje dėl to 
irgi nėra paprasta dirbti, mokytojams reikia 
daug išmanyti, o kartais tik tos srities spe-
cialistai žino gilesnius niuansus.

Tačiau Bažnyčia turi būti atvira mokslo 
atradimams. Pvz., jeigu jau nustatėme, kad 
Žemė sukasi aplink Saulę, o ne atvirkščiai, 

Mokytojų bendruomenės diena. 
Su gimtadieniu, direktoriau!
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bandymas sustabdyti tą procesą būtų bergž-
džias, beprasmiška stengtis jį pritempti prie 
kokios nors tikėjimo tiesos. Bažnyčia, at-
vėrusi langą mokslui, yra atvira, klausda-
ma, o kaip tai veikia mūsų tikėjimą? Nauji 
atradimai kartais kelia mums iššūkį, bet 
bandyti slėptis, užsidaryti, manyti, kad tai 
prieštarauja tikėjimui, kvaila. Jeigu pasau-
lis yra Dievo sukurtas, vadinasi, atrastoji 
tiesa irgi iš Dievo. Ir mūsų problema, ar 
mes ją priimame kaip naują takelį Dievo 
link. Kartais nesinori eiti nauju keliu, bet 
tikintys žmonės turi būti atviri. Ką atranda 
mokslas, tą turi apimti ir tikėjimas. 

Dabar, kai vyksta didžiuliai biotech-
nologijų atradimai, Bažnyčiai rūpi, kaip 
išlaikyti žmogaus orumą. Ji saugo ir gina 
gyvybę, kad žmogus netaptų vien kokių 
nors technologijų produktu, kad ieškojimai 
negriautų paties žmogaus, kad jis nebūtų 
laikomas vien ląstelių sankaupa. Čia mes 
negalime suklysti, tačiau duris į naują pa-
žinimą vis tiek atversime. Mano santykiui 
su Dievu tai netrukdo – gražu, kad Dievas 
toks įvairus ir įdomus. 

– Nors sakai, kad ne akademiniai ro-
dikliai gimnazijoje svarbiausi, tačiau pa-
gal žurnalo „Veidas“ reitingą esate antra 
gimnazija Lietuvoje. Kaip tai pavyksta pa-
siekti? Pas jus mokosi labai gabūs vaikai?

– Taip, iš tiesų mūsų vaikai turi stiprią 
motyvaciją ir tai padeda dirbant pamokose. 
Tie, kuriems akademinės žinios ne tokios 
svarbios, nesudaro kritinės masės, tem-
piančios kitų atgal. Norinčių eiti į priekį 
pas mus daugiau. Dėl to vaikų tobulėjimas 
spartesnis ir duoda geresnių rezultatų. 

Kartais Lietuvoje diskutuojama dėl 
vadinamųjų elitinių mokyklų, bet esu įsi-
tikinęs, kad gabiems vaikams jos būtinos, 
nes jie gauna daugiau galimybių. Reitingai 
nėra absoliutus dalykas – juk „Veido“ rei-
tingas sudarytas tik pagal vieną akademinį 
kriterijų, – bet būti aukštesnėse pozicijose, 
žinoma, smagu ir mums, ir tėvams, ir mo-
kytojams. Tačiau kur kas svarbesni dvasi-
niai „reitingai“ – kaip įvertinti tai, ką mes 
darome: gal labai stengiamės, bet dvasinėje 
plotmėje iš tiesų niekas nevyksta? Ši sritis 
man įdomesnė. Ir savo magistro darbe gi-
linausi, kaip būtų galima įvertinti jėzuitų 
mokyklų vertybių ugdymo programų re-
zultatus, ar galima moksliškai tai analizuo-
ti. Esu „sulipdęs“ tam tikrą mechanizmą, 
bet prie jo dar reikėtų dirbti. Siūlė tai daryti 
doktorantūroje. Nors kol kas susilaikau, 
vis tiek turime galvoti apie tai, ar vertingos 
mūsų programos. 

Akademine prasme didelio skirtumo 
neįžvelgiu tarp mūsų gimnazijos ir Vilniaus 
licėjaus, su kuriuo mes visada lyginami ir 
kai kurioms šeimoms esame tik tramplinas 
į licėjų. Iš tiesų yra vaikų, kuriems geriau 
mokytis kitoje mokykloje, bet dabar at-
siranda nauja tendencija – tėvai nori, kad 
baigęs 8 klases vaikas pereitų į kitą moky-
klą, o jis pats nenori, nes puikiai jaučiasi 
čia. Pasitaiko, kad vaikai išeina, o paskui 
prašosi atgal. Man didžiausią rūpestį ke-
lia silpnesni mokiniai. Jei vaikas nespėja 
su kitais, jo motyvacija dar labiau krinta. 
Silpnesni vaikai, ypač be motyvacijos, čia 
sunkai pritampa. Dar turime daug nuveikti 
šioje srityje.

– O į kokius kriterijus atsižvelgiama 
priimant mokytojus?
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– Pirmiausia, aišku, dalykinė pusė. 
Pas mus ateidavo žmonės, kurie pritapda-
vo prie bendruomenės, būdavo labai geri 
katalikai, bet silpni specialistai. Idealus 
atvejis – puikus specialistas, mylintis vai-
kus, gerai dirbantis ir kartu giliai tikintis 
bei socialus žmogus, gebantis būti bend- 
ruomenėje. Yra buvę labai gerų specialis-
tų, bet jei jie negerbia vaikų ar mokytojų 
bendruomenės, tenka atsisveikinti. Tai 
nelengva, bet žmonės patys pajunta, kad 
yra ne savo vietoje. Buvo tokių, kurie at-
ėjo abejodami tuo, ką jie gali, bet po kai 
kurių mokytojų rekolekcijų labai pasikeitė, 
žengė didelį žingsnį į priekį. Kas neina pir-
myn, tam sunku. Kiekvienas tam tikrame 
gyvenimo etape turi skirtingų dvasinių po-
reikių, dėl to mes stengiamės pateikti kuo 
daugiau pasiūlymų. Pvz., pas mus yra graži 
tradicija – mokytojų rytinė malda, kurios 
nėra kitose jėzuitų mokyklose. Ją įvedė  
t. Antanas Gražulis, kuriam teko išties labai 
sunki pradžia. 

– Ar kitos jėzuitų provincijos taip pat 
iki šiol turi gimnazijas?

– Įvairiai. Kai kurios rengiasi uždary-
ti. Jeigu valstybė visiškai jų nefinansuoja, 
mokyklos tampa labai brangios. Be to, ma-
žėja jėzuitų ir jie atsitraukia iš mokyklų. 
Bet priėmusieji tokius sprendimus dabar 

mano, kad be reikalo taip padarė. Britai, 
pvz., traukiasi iš mokyklų, likdami dirbti 
universitete. Mes, tokia maža provincija, 
turime dvi gimnazijas. Net Lenkijoje yra tik 
dvi jėzuitų mokyklos, abi kur kas mažesnės 
už mūsų. Čekai neturi nė vienos. Labai ne-
daug kur Rytų šalyse jėzuitai drąsiai prisiė-
mė tokias dideles mokymo įstaigas. Mano 
galva, sprendimas atkurti jėzuitų gimnazi-
jas Lietuvoje buvo labai išmintingas. Nors 
ir sunkus provincijai. 

Pvz., Ispanijoje labai daug jėzuitų mo-
kyklų. Jie įsitikinę, kad vertybių ugdymas 
nuo mažens duoda kur kas geresnių rezul-
tatų, dėl to turi ir pradinių mokyklų, ir iki-
mokyklinio ugdymo įstaigų. Išties įdomu 
stebėti, kaip šv. Ignaco pedagoginės para-
digmos principu trimečiai vaikai apmąsto 
ir įvertina savo prabėgusią dieną. Bet tai la-
bai svarbu! Mums irgi reikėtų galvoti apie 
darbą su pradinukais. 

Man keista, kad jėzuitai ieško vadina-
mojo „paribio“, pvz., dabar aktuali čigonų 
problema. Mokykloje galima rasti visas 
„paribio“ situacijas – ir sunkiai besiver-
čiančias, ir išsiskyrusias šeimas, ir t. t. Čia 
išties dideli iššūkiai ir jokio kito paribio 
ieškoti nebereikia. 

Kalbėjosi Jūratė Grabytė

Iš kairės – mokytoja Jurgita Maigytė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Jurkuvėnienė, 
direktorius br. Virgilijus Saulius, direktoriaus pavaduotoja Rasa Kairevičienė ir gimnazijos 
kapelionas t. Vytautas Sadauskas.
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Prieš keletą metų vienas draugas pa-
pasakojo man tokią istoriją. Jis buvo užau-
gęs katalikiškoje šeimoje, ištikimai lankė 
bažnyčią ir stengėsi dorai gyventi. Tačiau 
įpusėjus ketvirtą dešimtį bičiulį pradėjo 
varginti abejonės, jis nebepajėgė melstis, 
o kalbant visiškai atvirai, jam pasidarė 
sunku netgi tikėti Dievo buvimu.

Sunerimęs ir ieškodamas dvasinės pa-
galbos, jis susitiko su kunigu jėzuitu, ku-
ris garsėjo kaip patyręs dvasios vadovas. 
Mano draugas tikėjosi pokalbio apie tam-
siąsias sielos naktis ir paaiškinimo, kad jos 
mums duodamos mūsų tikėjimui išgrynin-
ti. Kadangi apie tai jau buvo skaitęs, manė 
išgirsiąs ką nors daugiau. Tačiau tikrai ne-
sitikėjo tokio patarimo, kokį gavo.

Kunigas jėzuitas nė nemėgino jo su-
dominti teologinėmis įžvalgomis apie 
tamsiąsias abejonių ir tikėjimo naktis. 
Vietoje to mano draugui, kaip Eliziejus 
raupsuotajam Sirui Naamanui, davė visai 
paprastą patarimą, labiau jį suerzinusį nei 
paguodusį. Jis tiesiog pasakė: „Pasiryžk 
per ateinančius šešis mėnesius kasdien 
pusvalandį išbūti tylioje maldoje. Pažadu 
tau, jei ištikimai to laikysiesi, vėl patirsi 
Dievo artumą.“ 

Dėl tokio pernelyg paprasto patari-
mo mano draugas ne tik nuliūdo, bet dar 
ir pradėjo priešgyniauti sakydamas, kad 
didžiausia bėda ir yra ta, kad jis negalįs 
kalbėti Dievui, nes netiki, kad jis yra. Tė-
vas jėzuitas atkakliai laikėsi savo: „Da-
ryk kaip tik tai. Skirk laiko tyliai maldai, 
kasdien po pusvalandį, net jei ir atrodytų, 

Ron Rolheiser
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kad kalbi sienai. Tai vienintelis praktiškas 
patarimas, kurį galiu duoti.“ Nors ir buvo 
nusiteikęs skeptiškai, mano draugas priė-
mė jėzuito patarimą ir šešis mėnesius kas-
dien po pusvalandį ištikimai skirdavo laiko 
tyliai maldai. Baigiantis šiam laikui, jis vėl 
pradėjo patirti Dievo artumą, malda vėl 
tapo prasminga.

Manau, ši istorija atskleidžia kai ką 
svarbaus. Pirmiausia tai, kad asmeninė 
Dievo buvimo patirtis labai glaudžiai su-
sijusi su mūsų ištikimybe maldoje. Deja, 
dažnai maldos gyvenime mums sunku 
ištverti kaip tik dėl to, kad silpnai „tejun-
tame“ Dievo buvimą. Paprastai pasakius, 
melstis nėra lengva. Mums nesunku kalbė-
ti apie maldą, tačiau nelengva ilgesnį laiką 
iš tikrųjų melstis. 

Malda lengvai sekasi tik pradedantie-
siems ir tiems, kurie jau yra šventi. Tiems, 
kurie tebėra tarp šių dviejų polių, kartais 
ilgus metus melstis būna sunku. Kodėl? 
Maldos, kaip ir meilės, vidinė dinamika 
tokia pati: meilė saldi tik iš pradžių, kai 
įsimylime, ir vėliau, kai galutinai subręsta. 
Tarp vieno ir kito meilė yra sunkus darbas, 
atkakli ištikimybė, reikalaujanti sąmonin-
go įsipareigojimo, kuris pranoksta tai, kas 
paprastai kyla iš emocijų ir vaizduotės.

Tą patį galime pasakyti ir apie maldą. 
Kai pradedame melstis, esame kaip įsimy-
lėjęs jaunas žmogus, linkstame į aistringus 
kraštutinumus, nes emocijos ir vaizduotė 
suteikia mums pojūtį, kad Dievas tikrai 
egzistuoja ir girdi mūsų maldas. Tačiau, 
kai labiau subręstame ir mūsų santykiai su 
Dievu, panašiai kaip ir su mylimu žmogu-
mi, tampa gilesni, realybė pradeda sklaidyti 
iliuzijas. Ar dėl to mes nusiviliame Dievu? 
Ne. Tai greičiau reiškia, kad pradėjome su-
vokti, jog tiek daug šiltų minčių ir jausmų, 
kuriuos puoselėjome Dievo atžvilgiu, iš 
tikrųjų buvo nukreipti į mus pačius. Nusi-
vylimas – geras dalykas tuo, kad išsklaido 
iliuzijas. Vadinasi, tai, ką laikėme malda, iš 
dalies buvo tik žavėjimasis savimi. 

Kai ateina nusivylimas, tas mūsų 
brendimo metas, galime pradėti galvoti, 
kad apsigavome mąstydami apie žmogų, 
kurį buvome įsimylėję, arba, kalbant apie 
maldą, apsigavome mąstydami apie Dievą. 
Tokiais atvejais lengviausia atsitraukti, vis-
ką mesti ir manyti, kad tai tebuvo iliuzija, 
prasta pradžia. Dvasiniame gyvenime pa-
prastai taip atsitinka, kai nustojame mels-
tis. Tačiau elkimės priešingai! Atkakliai 
melskimės kaip ir anksčiau, nors ir be pa-
kilių minčių ar malonių jausmų, net ir kan-
kinami nuobodulio, neaiškumo ir anaiptol 
nesižavėdami savimi. Kuo labiau gilėja 
santykiai ir malda, tuo mažiau pasitikime 
savimi. Tai ir yra brandos pradžia. Kai iš-
tariu: „Nebežinau, kaip mylėti, nebežinau, 
kaip melstis“, – tik tada pradedu suvokti, 
kas iš tikrųjų yra meilė ir malda. 

Tad nėra geresnio patarimo už tą, kurį 
davė anas kunigas jėzuitas mano draugui, 
maniusiam, kad tapo ateistu: „Nusiteik 
nuolankiai pabūti tyloje tol, kol išgirsi kitą, 
o ne tik patį save.“ 

Iš anglų k. išvertė 
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

 

Tikëjimas ir gyvenimas
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Naujieji, jau 15-ieji po atkūri-
mo, mokslo metai Vilniaus jėzuitų 
gimnazijoje prasidėjo svarbiais 
įvykiais. Rugsėjo 1-ąją Vokietijos 
ambasadorius Lietuvoje Hansas 
Peteris Annenas aplankė ir pa-
sveikino naujai įsteigtą penktokų 
klasę, kurioje kai kurie dalykai bus moko-
mi vokiečių kalba.

Rugsėjo 6 d. pagal oficialaus vizito 
Baltijos šalyse programą gimnazijoje lan-
kėsi Vokietijos federalinė kanclerė Angela 
Merkel. Užsienio vizitų metu kanclerė daž-
nai susitinka su jaunimu. Šį kartą poniai 
Merkel lankantis Lietuvoje, matyt, neatsi-
tiktinai pasirinkta mūsų gimnazija – esa-
me viena geriausių gimnazijų Lietuvoje, 
kurioje, remiant Vokietijos ambasadai, 
greta anglų bei kitų kalbų sėkmingai mo-
koma ir vokiečių kalbos. Gimnazistai gali 
įgyti tarptautinį vokiečių kalbos diplomą, 
leidžiantį sėkmingai studijuoti Vokietijoje. 
Kadangi 2011 m. gegužę Vokietija atvers 
savo darbo rinką, mūsų absolventai, mo-
kantys vokiečių kalbą, turės daugiau gali-
mybių rinktis studijų programas bei rengtis 
profesinei karjerai kaip tik šioje šalyje. Be 
to, Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijos yra 

pasaulinio mokyklų tinklo PASCH, įsteigto 
Vokietijos užsienio ministerijos iniciatyva, 
narės. Priklausymas šiam per 1000 pasau-
lio mokyklų tinklui mokiniams reiškia nau-
jus įdomius projektus, keliones, praktinį 
vokiečių kalbos pritaikymą bendraujant su 
kitų šalių jaunimu.

Ponią Merkel ir ją lydėjusią delegaci-
ją prie Šv. Kazimiero bažnyčios pasitiko 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas 
t. Gintaras Vitkus ir gimnazijos direktorius 
br. Virgilijus Saulius. Kanclerė žavėjosi 
įspūdingu bažnyčios fasadu, vargonų ir 
fleitos muzikos garsais po barokiniais jos 
skliautais. Į vakaro šv. Mišias atėję tikin-
tieji nuoširdžiais plojimais pasveikino gar-
biuosius svečius.

Tuo metu susirinkusieji gimnazijos 
Didžiojoje salėje nekantravo, kada pasiro-
dys svečiai. Choro vadovas Leonidas Aba-
ris laukė ženklo pradėti sutikimo giesmę, 
o mokiniai, podiumo diskusijos dalyviai, 

Vilniaus jėzuitų gimnazijoje – 
ypatinga viešnia
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jaudindamiesi rikiavo savo mintis būsimai 
diskusijai su Vokietijos kanclere. Pagaliau 
tarpduryje pasirodė lauktieji svečiai, ir 
choras visus sužavėjo savo giesme. Puikiai 
nusiteikusi Angela Merkel pasisveikino su 
auditorija. Tuo metu gimnazijoje kaip tik 
vyko mokinių ir vokiečių kalba studijas pa-
sirinkusių alumnų konferencija apie studijų 
Vokietijoje privalumus ir iššūkius. Prie jos 
prisijungusi A. Merkel pagyrė ne tik mo-
kinių domėjimąsi jos šalies kultūra, bet ir 
gebėjimą diskutuoti vokiečių kalba. 

Podiumo diskusiją vedė vokiečių kal-
bos koordinatorė ir konsultantė prie Vokie-
tijos ambasados Brigitte Grögor. Diskusi-
joje kartu su kitų vokiečių kalbos diplomo 
mokyklų absolventais ir mokiniais aktyviai 
dalyvavo mūsų gimnazijos alumnės Rusnė 
Valiušaitytė, Ringailė Verbiejūtė ir IVb kla-
sės gimnazistė Aistė Povilaikaitė. Kanclerė 
teiravosi apie jų motyvaciją mokytis vokie-
čių kalbos, gyvenimo ar viešnagės Vokieti-
joje patirtis. Viešniai buvo įdomu sužinoti, 
kodėl jaunuoliai pasirinko ar ketina pasi-
rinkti studijas Vokietijoje, kokie jų profe-
siniai ateities planai. Ponią Merkel domino 
ir jaunų žmonių požiūris į Rusiją bei rusų 
kalbą. Mokiniai ir absolventai teigė, kad, 
mokėdami vokiečių kalbą, jie turi geresnes 
galimybes pasirinkti kokybiškas studijas, 
įgyti gyvenimo patirties, bendravimo įgū-
džių. Kanclerei buvo įdomu sužinoti, kokį 
Vokietijos įvaizdį yra susidarę gimnazijos 
absolventai, studijuojantys Vokietijoje. 

Pokalbis su viešnia vyko labai šiltai ir 
priminė draugišką pasikalbėjimą su rūpes-
tinga mokytoja, kuria, pasak viešnios, ji ga-
lėjo tapti, jei komunistinės Rytų Vokietijos 
sąlygomis nebūtų apsisprendusi pasirinkti 
fizikos studijų, o susivienijus Vokietijai ne-
būtų pasukusi į politiką. Susirinkusius su-
žavėjo ponios Merkel paprastumas, drau-
giškumas, gebėjimas nuoširdžiai bendrauti. 
Pajutome kanclerės rūpestį ir pasitikėjimą 
jaunąja Europos karta. Nors buvo numa-
tyta, kad pokalbis truks apie 40 minučių, 
tačiau tęsėsi net pusantros valandos, kol už 
protokolą atsakantys pareigūnai primygti-
nai ženklais paragino susitikimą baigti.

Atsisveikinant gimnazijos choras pa-
kiliai sugiedojo L. Van Bethoveno „Odę 
džiaugsmui“, diskusijos dalyviai nusifoto-
grafavo su Angela Merkel. Tai buvo neuž-
mirštamos akimirkos bei neeilinė patirtis 
bendraujant su viena įtakingiausių pasaulio 
lyderių ir maloniu, nuoširdžiu žmogumi.

Alma Prakaitytė,
VJG Vokiečių kalbos metodinės komisijos 

pirmininkė

A. Merkel gyrė moksleivių gebėjimą 
diskutuoti vokiečių kalba
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Vilniaus jėzuitų gimnazijos jubiliejinių 
metų minėjimą, prasidėjusį kovo 4 dieną 
renginiais gimnazijoje bei įspūdingu buvu-
sių ir esamų gimnazistų ir jų aktyvių tėve-
lių koncertu Nacionalinėje filharmonijoje 
kartu su maestro Virgilijumi Noreika, tęsė 
bene didžiausia Lietuvos jėzuitų gimnazi-
jų istorijoje sporto šventė – Europos jėzui- 
tų gimnazijų spartakiada „JeSET“ (Jesuit 
Schools European Sports Tournament). Be 
dviejų Lietuvos jėzuitų gimnazijų atstovų, 
joje dalyvavo 250 svečių iš Italijos, Ispa-
nijos, Belgijos, Danijos, Lenkijos jėzuitų 
gimnazijų. Sportininkai susirungė krepši-
nio, futbolo, tinklinio, paplūdimio tinkli-
nio aikštėse, bėgimo takeliuose, prie teni-
so stalų ir šachmatų lentų. Varžybos vyko 
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, gimnazijos 
stovyklavietės aikštynuose bei Vytauto Di-
džiojo gimnazijos sporto salėje.

Idėja surengti Europos jėzuitų gimnazi-
jų spartakiadą, jaunus žmones sukviečiant į 
sporto aikštynus, kilo ieškant, kaip naujai 
ir išskirtinai paminėti Vilniaus jėzuitų gim-
nazijos jubiliejines sukaktis. Kadangi jėzui-
tų gimnazijos rūpinasi visapusišku jauno 
žmogaus ugdymu, jų auklėtiniai visada pa-
sižymi gerais sporto rezultatais. Todėl ilgai 
nesvarstę nusprendėme suteikti progą juos 

pademonstruoti ne tik mūsų gimnazistams, 
bet pakviesti į Lietuvą ir kolegas. Iškart 
sulaukėme pritarimo, dauguma Europos 
jėzuitų gimnazijų išreiškė norą dalyvauti 
ir suteikė pagalbą rengiant bei vykdant šį 
projektą.

Žaidynių tikslas vienas – suburti jėzui-
tų gimnazijų mokinius į vieną bendruome-
nę, kuri, vadovaudamasi ignaciškuoju dva-
singumu, tiksliausiai apibūdinamu Jėzaus 
Draugijos devizu „Ad maiorem Dei glo-
riam“, siektų viską daryti didesnei Dievo 
garbei. Susirinkome, kad kartu švęstume 
gyvenimą ir veiktume išvien. Juk bendrys-
tė ir, aišku, sportas skatina žmogų ilgai likti 
energingą ir gyvybingą. Stovykloje jaunieji 
sportininkai ne tik demonstravo energiją ir 

„JeSET 2010“ Vilniuje

Jėgas išbandė ir   
delegacijų vadovai
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atkaklumą, bet ir kūrė bendruomenę, ne-
paisančią geografinių sienų.

Iškilmingas spartakiados atidarymas 
vyko Šv. Kazimiero bažnyčioje, visiems 
kartu švenčiant Eucharistiją. Susirinkusius 
į smagią jaunystės šventę sveikino Lietu-
vos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Gin-
taras Vitkus ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
direktorius br. Virgilijus Saulius. 

Dalyvių amžius svyravo nuo 15 iki 19 
metų, išskyrus Danijos komandą. Jai ats-
tovavo 13–15 metų jaunuoliai, kurie, nors 
ir buvo jaunesni už kitus, žavėjo visus op-
timizmu, gera nuotaika ir kovine dvasia. 
Belgijos komanda rodė puikų draugystės ir 
bendruomeniškumo pavyzdį. Kauno jėzui-
tų gimnazijos komanda buvo nenugalima 
šachmatų rungtyse. Lietuvių vaikinų ko-
mandos, kaip ir dera krepšinio šalies atsto-
vams, pirmavo ir krepšinio varžybose. 

Daugiau kaip 250 spartakiados daly-
vių turėjo galimybę ne tik varžytis sporto 
rungtyse, bet ir mėgautis laisvalaikio pro-
grama. Pirmadienį kiekviena komanda pri-
statė savo šalį bei dalyvius. Antradienį su-
rengėme lietuvišką etnografinę vakaronę. 
Buvo smagu matyti visus smagiai šokant 
suktinį ir girdėti traukiant lietuvių liaudies 
dainas. Trečiadienio vakarą skyrėme mal-
dai Šv. Jonų bažnyčioje: giedojome Taizé 
giesmes, padedant Vilniaus jėzuitų gim-
nazijos alumnams meldėmės ispanų, ita-
lų, anglų ir lenkų kalbomis. Visi norintys 
turėjo galimybę aplankyti Vilniaus univer-
sitetą. Ketvirtadienį spartakiados dalyviai 
vyko į gimnazijos stovyklavietę. Vakarą 
visi smagiai praleido šokių aikštelėje, o 
penktadienį vyko futbolo, krepšinio, tinkli-
nio bei stalo teniso finalinės kovos. Vėliau 
sveikinome spartakiados nugalėtojus: Pa-
lermo (Italija) merginų tinklinio komandą, 
Maljorkos (Ispanija) vaikinų futbolo ko-
mandą, Kauno jėzuitų gimnazijos vaiki-
nų krepšinio komandą, Gdynės (Lenkija) 
merginų krepšinio komandą, Vilniaus jė- 
zuitų gimnazijos stalo teniso bei paplūdi-
mio tinklinio komandas ir dar daug daug 

kitų. Nugalėtojai džiaugėsi ir guodė men-
kai nuo jų atsilikusius antrosios bei trečio-
sios vietų laimėtojus. Spartakiados organi-
zatoriai stengėsi apdovanoti kuo daugiau 
dalyvių – juk tie, kuriems gal ne taip gerai 
sekėsi sporto aikštynuose, įnešė kitokį savo 
indėlį į šį renginį. Tad žaidynių uždarymo 
ceremoniją ir apdovanojimus lydėjo puiki 
nuotaika, o uždarymo programą vainikavo 
grupės „Skamp“ koncertas. 

Į turnyro organizavimą įsitraukė ne-
mažas būrys savanorių: Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos mokinių šeimos apgyvendino 
kai kuriuos iš užsienio atvykusius svečius, 
mokiniai vedė ekskursijas, padėjo reng-
ti varžybas, patarnavo valgykloje ir kitur. 
Mūsų gimnazistų pagalba ir organizaciniai 
gebėjimai pranoko lūkesčius. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, prisidėjusiems rengiant 
šią įspūdingą šventę.

Daug įspūdžių patyrę dar ilgai prisi-
minsime šį renginį, o po dvejų metų tiki-
mės vėl susitikti ir pratęsti mūsų bendra-
darbiavimą organizuojant „JeSET 2012“ 
Lenkijoje. 

Eugenijus Markovas, SJ
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Tie, kas prisimena mane prieš septy-
nerius metus, vargu ar patikės, kad tuomet 
galėjau raičiotis ant žemės trisdešimties 
žmonių akivaizdoje – Kairos rekolekcijo-
se Kulautuvoje vaidinau pašautą lakūną. 
Kažin ar pakartočiau tokį šėliojimą šian-
dien. Nors šis epizodas ir nebuvo tobulas 
kūrybiškumo pavyzdys, tačiau prisijuokė-
me iki soties, o tai – puikus įrodymas, kad 
teigiamos emocijos, draugiška atmosfera ir 
aplinkinių palaikymas gali įkvėpti žmogų 
padaryti neįtikėtinų dalykų.

Prisimenu ir dar vieną pasirodymą 
ant scenos. Dainavau. Po to priėję žmonės 
guodė: „Nieko tokio, greitai pasimirš...“ 
Nors dainavimas taip pat nėra stiprioji 
mano pusė, tačiau įvairios patirtys leido įsi-
sąmoninti, kad aš galiu! Sovietmečiu dau-
gelis dalykų buvo tarsi „įsprausti į rėmus“. 
Laisvos, individualios kūrybos polėkį teko 
tramdyti. Vargu ar buvo įmanoma pajusti 
džiaugsmą skaitant „Kalvio Ignoto teisy-
bę“ arba vertinti literatūros-dailės kūrinį 
pagal griežtas sovietų ideologų nubrėžtas 
taisykles.

Tačiau vaikystės, jaunystės ieškojimų 
užtaisas išlieka. Nepamirštami Mamos už-
siėmimai su manimi ir mano kiemo drau-
gais. Juose gavau įkvėpimą visam gyveni-
mui. Juk esame tokie saviti – tarsi tiksinčios 

talentų bombos, tereikia tik jėgos, kuri jas 
užvestų, priverstų patikėti: aš galiu!

Taip pat norėčiau prisiminti ir užduo-
tis, kurias mums, Vilniaus universiteto stu-
dentams, pateikdavo anglų kalbos dėstytoja 
docentė Neda Kameneckaitė: nemažai teko 
paplušėti, kol operą „Rigoletas“ paverčiau 
komedija, kol kūriau jausmingą pabaigą 
itin tragiškam pasakojimui apie dvi iš van-
dens stichijos besigelbstinčias būtybes (ga-
liausiai paaiškėjo, kad tai buvo į vonią įkri-
tę voriukai), sakiau kalbą tema: „Jeigu...“, 
„Šuns būda“ ir t. t. Studijų metais turėjau 
begalę kitokios veiklos, gilinausi į S. Freu-
do psichoanalizės teoriją, pasąmonės srau-
tą, skaičiau knygas, neišeidavau iš teatro, 
koncertų salių ir svajojau...

Supratau, kad kūrybiškumas – tai lo-
bis, kurio joks vagis neišsineš (nebent ruti-
na užgniauš). Man tai – atsvara gobšumui, 
godumui, savimeilei, savanaudiškumui. 
Dievo dovana, pasireiškianti per žmogaus 
rankas, širdį, protą ir kuri gali būti tobuli-
nama.

Taip pat supratau, kad gebėjimas kur-
ti slypi kiekviename iš mūsų ir kad mes, 
mokytojai, turime ypatingą privilegiją būti 
šalia vaiko, sužadinti jo kūrybines galias, 
o paskui gėrėtis, džiaugtis ir dėkoti už šią 
patirtį. Itin svarbus kūrybiškas mokytojo 
ir mokinio susitikimas. Mokytojas nuo-
širdžiai atsiveria susitikimui su mokiniais, 
jais pasitiki, išlieka savimi, dalijasi žinio-
mis, spontaniškai reaguoja, žavisi mokinių 

Alina Gutauskienė,
Kauno jėzuitų gimnazijos 
mokytoja ekspertė

Aš galiu
Iš tavo liūdno ir pailgo veido 

aš pažinau karalių tavyje.
Vytautas Mačernis
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įžvalgumu, išradingumu, išgy-
vena dėkingumą. Tad eiti šalia, 
empatiškai priimti kiekvieną 
vaiką, pajėgti nevertinti jo pa-
gal savo vertybių skalę ir paro-
dyti, kad tau vienodai brangūs 
visi mokiniai, – būtina sąlyga 
mokytojui.

Kūrybos užtaisas slypi kiekviename iš 
mūsų, tik, deja, užmirštame, kokie tampame 
„teisingi“, praktiški, kategoriški, nemato-
me, negirdime, nejaučiame, neužsidegame, 
nesižavime, prarandame aistrą gyventi ir 
džiaugtis. Kas su mumis atsitinka? Pritariu 
prof. Jono Ruškaus mintims, kad „prarado 
savo vertę pedagoginės idėjos, eksperimen-
tavimas naujais ugdymo metodais, ugdymo 
dalyvių dialogas, bendravimas. Mokytojo 
vaidmens nepripažinimas, nukrypimas nuo 
bazinių pedagoginių idėjų stabdo mokyto-
jų kūrybiškumą, kompetencijomis ribota 
moksleivio samprata formuoja instrumen-
tišką individą, tėvų neįsitraukimas į vaikų 
mokyklinį gyvenimą segreguoja dalį tė-
vystės ar motinystės pajautos ir patirties. Į 
dėžutines sampratas įsprausti ir bejėgišku-
mo jausmo apimti švietimo dalyviai nesą-
moningai pradeda kurti veiklų imitavimo 

praktikas.“ Liūdniausia, 
kai mokytojo ir mokinio 
bendradarbiavimo kri-
terijumi tampa brandos 
egzaminų rezultatai. Pa-
tekę į „Veido“ žurnalo 
mokyklų reitingų viršū-
nę, lyg ir atsipučiame –  
vadinasi, „einame tei-
singu keliu“, kolektyvas 

dirba gerai, nebent galėtume dar pasistengti –  
X gimnazijoje dar daugiau „šimtukų“.

Sunku iššokti iš tokio alinančio „vove-
rės rato“, o dar pasitaiko ir tėvų spaudimo: 
juk „mokame pinigus, jei nuvilsite, rinksi-
mės Y gimnaziją“ – ten karaliauja žinios. 
Pritariu, žinios kūrybai būtinos, bet vien tik 
žinojimas nepadarys mūsų kūrybingomis 
asmenybėmis. Pažįstu „visažinių“, bet ne 
visi jie kūrėjai. Svarbu tai, ką mes darome 
su turima informacija ir įgyta patirtimi. Jo-
hanui Gutenbergui mąstant apie vyno presą 
ir monetų kalimą pavyko išgauti atvaizdus 
popieriuje. Pablas Picasso, suvirinęs seno 
dviračio sėdynę ir rankenas, sukūrė garsiąją 
buliaus galvą. Dar išradingesnis buvo Fran-
zas Josephas Haydnas. Norėdamas paprašy-
ti jį ir jo muzikantus globojančio kunigaikš-
čio suteikti orkestrui atostogas, 1792 m. 
sukūrė „Atsisveikinimo simfoniją“, kurią 

Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
moksleivių kūryba
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atlikdami muzikantai vienas po kito užpu-
čia natas apšvietusias žvakes ir nueina nuo 
scenos, kol joje nelieka nė vieno orkestran-
to. Kunigaikštis užuominą suprato.

Esu tikra, kad kūrybiškas mokyto-
jo–mokinio–tėvų bendradarbiavimas yra 
visų mūsų siekis ir troškimas. Manau, kad 
tai ir stimulas, skatinantis rinktis Mokyto-
jo kelią. Mokytojo darbą noriu matyti kaip 
džiaugsmingą tarnystę. Rutinos gyvenime 
neišvengsi, bet galimybė būti savarankiš-
kam ir autentiškam lieka.

Deja, neretai galvoju, kad tai vadina-
masis „wihshful thinking“, t. y. norėčiau, 
kad taip būtų. Sopėjo širdį, kai rugsėjo mė-
nesį, kalbantis apie mokyklą, garbią kolegę 
išgirdau sakant: „Kas aš tokia? Niekas.“ 
Bijau, kad taip jaučiasi ne vienas Lietuvos 
mokytojas. Neįvertintas, nepastebėtas, sto-
kojantis galių, tiesiog – nematomas žmo-
gus bei, kaip H. G. Welso romane, dar ir 
linčiuojamas. Todėl sutinku su Williamu 
Shakespeare’u, kad „kažkas pašvinkę danų 
karalystėje“ – švietimo sistemoje taip pat. 
Ir ne tik... Gyvename aplinkoje, kur neven-
giama manipuliuoti žmonėmis, dominuoja 
„instrumentiniai santykiai“ ir trūksta auten-
tiškumo.

Žaviuosi šv. Ignaco Lojolos pedago-
ginės paradigmos idėja, jėzuitų švietimo 
principais, tačiau vien tik gebėjimas juos 
išvardyti dar nereiškia, kad tai tapo savas-
timi, kad principai „cura personalis“, „ma-
gis“, „vyrai ir moterys kitiems“ jau iš tiesų 
įgyvendinti. Idėjos, kaip ir gyvos būtybės, 
gimsta, vystosi, bręsta ir nepuoselėjamos 
miršta. Gal Ignaco Lojolos vizija – tai dar-
bas milžinams, titanams, o ne eiliniam žmo-
gui?.. Kartais mąstau, kad daugelį tautiečių 
ištiko „užuojautos trūkumo sindromas“ –  
tik tuo galiu paaiškinti žmonių apatiją, 
atjautos ar pasiaukojimo stoką. 

Kaip vaikui ir mokytojui padėti patikė-
ti savo kūrybinėmis galiomis? Kaip padė-
ti atsiskleisti? Juk esame patyrę akimirkų, 
kai dvejojančio ar nepasitikinčio savimi 

žmogaus akyse sužėri liepsnelė. Tai akimir-
ka, kai jis pajunta bundantį kūrybiškumą. 
Subtilu, bet jei tokiu metu jis mūsų akyse 
įžvelgs tas pačias patikėjimo juo kibirkš-
tėles, išdrįs. Klasėje neretai tenka sutikti 
liūdną ir nerimastingą žvilgsnį. Turi būti 
kantrus. Ateis laikas, vaikas pajus, kad esi 
draugas, ir tavimi patikės. 

Domėjausi, kokiomis savybėmis pasi-
žymi kūrybingos asmenybės. Dažniausiai 
tai gebėjimas:

● įžvelgti kuo daugiau galimybių, al-
ternatyvų;

● sugalvoti ir išbandyti įvairius spren-
dimo būdus;

● pasiūlyti naujų, originalių minčių; 
naujovių troškimas;

● įžvelgti ryšius tarp, atrodytų, visai 
nesisiejančių dalykų;

● nepaskęsti detalėse, nesiblaškyti.
Kas slopina kūrybiškumą?
● Siauras, atsargus požiūris, nenoras 

keistis;
● negebėjimas įžvelgti ateities per- 

spektyvos;
● neigiama (užslopinta) patirtis vaikys-

tėje, jaunystėje;
● rizikos, kritikos baimė, nenoras išsi-

skirti iš minios;
● idėjų, žinių stygius;
● patogus gyvenimas, kuriame viskas 

teka sena, jau žinoma vaga;
● komandos, draugų, bendraminčių ar 

drąsos stoka;
● pernelyg didelis praktiškumas, kon-

servatyvumas.
Manau, visiems aišku, kad šlapiu deg-

tuku ugnies neužkursi. Rutinoje paskendęs 
(įklimpęs) mokytojas taip pat vargu ar ge-
bės įkvėpti mokinius naujai veiklai, padėti 
auginti jų sparnus skrydžiui.

P. S. Šiuo metu, praleidusi penkias die-
nas su sirguliuojančiu anūku, manau, kad 
sugebėčiau sekti tik pasakas. Gal dar atpa-
žinčiau vieną kitą karalių...
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Septynerius metus – nuo tada, kai pa-
skyrė dirbti į Šiaulius, – buvau bendruome-
nės grupelės palydėtojas. Pradžioje labai 
nenoriai sutikau, žinojau, kad reikės leisti 
laiką klausantis žmonių pasakojimų. Į pir-
muosius susitikimus ėjau iš pareigos, nes 
buvau jėzuitų naujokyno vedėjas ir nuolat 
svarsčiau, ar turėčiau užsiimti dar kuo nors 
papildomai. Tačiau per tuos metus ne tik 
pamačiau Dievo veikimą pasauliečių ben-
druomenėje ir per ją, bet nuolat jaučiau 
pagalbą ir savo pašaukimui. Ne kartą teko 
lankytis Latvijoje, kur taip pat veikia kele-
tas bendruomenės grupelių, tad įsitikinau, 
kad žmonės trokšta tokio dvasingumo, 
kad jiems tai priimtina, teikia džiaugsmą. 
Gal dėl to tai artima pasauliečiams, kad 
šv. Ignacas savo dvasinius principus sufor-
mulavo dar nebūdamas kunigu, o KG ben-
druomenės pirmtakės – Marijos sodalici- 
jos – atsirado vos įsteigus Jėzaus Draugiją.

Kiekvieno žmogaus asmeninis išgy-
venimas, kuriuo jis pasidalija grupelėje, 
sustiprina įsitikinimą, kad Dievas iš tiesų 
veikia šioje bendruomenėje, kad jis nori, 
jog tokios bendruomenės egzistuotų. Ir po-
piežius Benediktas XVI sako, kad ateities 
Bažnyčia bus tikėjimo bendruomenių baž-
nyčia, kad gyvą tikėjimą žmonės puoselės 
mažose bendruomenėse. 

KG bendruomenės asistentas, kaip ir 
palydėtojas, turi kuo mažiau kištis į Dievo 
ir žmonių tarpusavio santykius. Dėl to aš 
noriu būti tik pagalbininkas, padedantis su-
prasti, kaip Dievas jiems kalba, o tai jis daro 

labai konkrečiai. Aš, būdamas vienuolis 
jėzuitas, vyresniųjų paskyrimą priimu kaip 
Dievo valią – jeigu esu siunčiamas globo-
ti bendruomenę, vadinasi, per mane Die-
vas nori jai kalbėti. Kiek širdimi pajusiu, 
stengsiuosi perduoti. Bendradarbiausiu su 
taryba, kuri yra KG bendruomenės vado-
vė. Teks labiau pasidomėti bendruomenės 
istorija, išstudijuoti jos dokumentus, kad 
prireikus galėčiau padėti labiau.

Manau, kad KG bendruomenei vertė-
tų perteikti tai, ką esu sukaupęs būdamas 
naujokų mokytoju. Juk ji vadovaujasi 
tais pačiais pagrindiniais dvasiniais prin-
cipais kaip ir mes, jėzuitai: atlieka Dva-
sines pratybas ar dalyvauja kitose igna-
ciškose rekolekcijose, stengiasi ieškoti 
Dievo visuose dalykuose; cura personalis –  
dar vienas principas, pabrėžiantis, kad bū-
tina rūpintis kiekvienu asmeniu, taip pat 
aktualus bendruomenėje, magis ragina 
siekti, daryti vis daugiau, bet „tiek kiek“ –  
kiek reikalinga dėl Dievo Karalystės. Ir 
keistoka, ir smagu, kad pasauliečiai save 
vadina „draugais Viešpatyje“, kas būdavo 
išimtinai taikoma tik jėzuitams, o Jėzaus 
Draugijos devizai tampa skambiais ben-
druomenės grupelių pavadinimais. 

Pabendravus su taryba ir kai kurio-
mis grupelėmis tikrai džiugu matyti, kad 
bendruomenėje jau yra nemenkas įdirbis: 
žmonės meldžiasi, atlieka dienos peržval-
gas, reguliariai jomis dalijasi grupelėse, 
bendruomenė jau pripažinta pasaulyje. 
Tačiau širdyje kirba klausimas, į kurį dar 

Turime būti pasirengę 
iššūkiams, –
sako t. algimantas gudaitis, SJ, nuo rudens paskir-
tas Lietuvos Krikščioniško gyvenimo bendruomenės 
Bažnyčios asistentu. Savo įžvalgomis jis pasidalijo 
pirmiausia prisimindamas iššūkį, kadaise tekusį jam 
pačiam.
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nerandu atsakymo: o kokia yra brandi ben-
druomenė, arba kokiomis savybėmis pasi-
žymintis žmogus jau yra brandus bendruo-
menės narys? 

Kiekviena bendruomenė pereina įvai-
rias gyvavimo pakopas. Dabar mes svars-
tome: galbūt reikėtų kai kurias pernelyg 
mažas grupeles sujungti, galbūt vienam ar 
kitam žmogui teks pasakyti, kad jam šitas 
dvasingumas netinka. Girdėjau išgąstį – o 
kaip? Vienas iš brandos požymių yra, jeigu 
to per mano vyresniuosius pareikalaus Die-
vas, būti atviram pokyčiams – priimti į gru-
pelę naujų žmonių, jeigu, pvz., po „8 žings-
nių“ programos nesusidarytų nauja grupelė, 
arba pereiti į kitą grupelę; ar sutikčiau, jei 
bendruomenė siųstų, būti grupelės palydė-
toju arba prisiimti koordinatoriaus parei-
gas? Jei taip, iš tiesų bręstu. Jeigu ieškau 
tiktai saugumo, kurį man garantuoja kas an-
trą savaitę susirenkantis draugų būrelis, bi-
jantis įsileisti ką nors nauja, tuomet grupelė 
gali tapti visiškai uždara. Visada turiu būti 
pasirengęs iššūkiams, kad nesuklupčiau, 
neišsigąsčiau, o prisiimčiau atsakomybę. 

Šv. Ignacas yra sakęs, kad jeigu po-
piežius nutartų panaikinti Jėzaus Draugiją, 
jam reikėtų 15 minučių pasimelsti, o pas-
kui imtųsi ko nors kito. Jeigu jūsų grupelę 
panaikintų, ar galėtumėte su tuo susitaikyti 
po 15 minučių maldos? Juk grupelė yra tik 
priemonė skleisti Dievo Karalystę. Jeigu 
paaiškėtų, kad ši priemonė atgyveno, jeigu 
ji kuria uždaras grupes ar maldos būrelius, 
kurie kritikuoja kitus, Bažnyčią ir kitokio 
dvasingumo žmones, jeigu taip atsitiktų 
(tikiuosi, kad to nebus), – ar esu pasiren-
gęs, jeigu Dievas to norėtų, jam tai atiduo-
ti? Dar Ignacas sakė, kad jeigu jam tektų 
ilgiau gyventi, darytų griežtesnę atranką į 
jėzuitų ordiną. Jo dvasiniais principais be-
sivadovaujantys pasauliečiai taip pat turėtų 
suprasti, kad ne visi, lankantys jėzuitų baž-
nyčias, privalo tapti Krikščioniško gyve-
nimo bendruomenės nariais. Pašaukimas į 
bendruomenę yra Dievo dovana. Gyventi 

ignaciškuoju dvasingumu galima ir ne vien 
šioje bendruomenėje. Žinoma, nelengva at-
pažinti, juo labiau pasakyti kitam žmogui, 
kad jį Dievas kviečia eiti kitu dvasiniu ke-
liu. Bet tai daryti mus skatina meilė jam ir 
artimui. Jei žmogus atviras, ilgainiui tikrai 
supras, kur yra kviečiamas. Palikti bendruo-
menę nėra nei gerai, nei blogai – gera yra 
atpažinti ir įvardyti, kad galbūt esu ne savo 
kelyje. Ignacas buvo karys, dėl to jo palikti 
dvasiniai principai turi gana griežtą struktū-
rą, reikalauja klusnumo, bet kartu ir atveria 
daug laisvės. Struktūra padeda pajusti at-
sakomybę, be jos grupė pradeda vadovau-
tis principu patinka – nepatinka, o kartais 
mums padeda kaip tik tai, kas nepatinka. 
Struktūra reikalinga, kad mus drausmintų. 
Turi veikti mechanizmai ir narius priimant 
į bendruomenę, ir juos atleidžiant. 

Kas apskritai jėzuitams yra pasaulie-
čiai, gyvenantys ignaciškuoju dvasingu-
mu? Mūsų pusseserės ir pusbroliai, kartu 
ir mūsų ateitis – juk kiekviena organizacija 
nori turėti, kas perimtų jos įdirbį ir tradici-
jas, lygiai kaip šeimos trokšta turėti vaikų. 
Jei vaikų nėra, apima neviltis. Jėzuitų gre-
tos retėja, bet jeigu mūsų idėjas, dvasinį 
gyvenimą perima pasauliečiai, viltis išlie-
ka. Man didelė paslaptis ir padrąsinimas, 
kad tą patį pašaukimą, kurį anuomet davė 
vyrams per šv. Ignacą, šiuo metu Dievas 
duoda pasauliečiams. Krikščioniško gyve-
nimo bendruomenės gyvavimas liudija, kad  
šv. Ignaco dvasingumas, jo charizma nėra 
išsikvėpusi, kad ji reikalinga pasauliui ir 
dabar skleidžiasi kitokiu būdu.

Tačiau, kaip sako tėvas jėzuitas Anice-
tas Tamošaitis, kur Dievas stato savo baž-
nyčią, velnias – savo koplyčią. Tad turime 
budėti, kad netaptume vieninteliai tiesos tu-
rėtojai, nemanytume, kad mūsų organizaci-
ja – pati geriausia, bet, sekdami šv. Ignacu, 
būtume pasirengę kuo nuolankiausiai tar-
nauti ir bendruomenėje, ir už jos ribų.

Užrašė Jūratė Grabytė
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Dažnai Krikščioniško gyve-
nimo bendruomenės narį, atsakin-
gą už ryšių palaikymą su kitomis 
Europos KG bendruomenėmis, 
vadiname tiesiog eurolink’u, nes 
nelengva rasti gražų ir skambų 
žodžio „eurolink“ lietuvišką ati-
tikmenį. „Link“ angliškai reiškia 
ryšį, sąsają. Šiuo atveju kalbame 
apie žmones, atsakingus už ryšius 
tarp nacionalinių KG bendruo-
menių ir Europos Krikščioniško 
gyvenimo bendruomenių atstovų 
komandos (Euroteam), sudarytos 
tam, kad KG bendruomenės veikla 
Europoje būtų geriau koordinuojama, kad 
būtų lengviau bendradarbiauti. Tai ne koks 
nors konkretus darbas ar administracinė 
užduotis, o misija, kurią kiekvienos šalies 
bendruomenė patiki vienam žmogui. Kas 
dveji metai vyksta atsakingųjų už šiuos ry-
šius susitikimai. Į paskutinį, š. m. lapkričio 
4–7 dienomis vykusį rekolekcijų namuose 
Leanyfalu miestelyje netoli Budapešto, 
Vengrijoje, Lietuvos KG bendruomenė pa-
siuntė mane. 

Susitikime be KG bendruomenių Eu-
ropos komandos (Euroteam), kurią sudaro 
5 žmonės, dalyvavo atstovai iš 17 Europos 
šalių, kuriose veikia KG bendruomenės: 
Austrijos, Prancūzijos, Maltos, Liuksem-
burgo, Belgijos, Rumunijos, Slovakijos, 
Vengrijos, Lenkijos, Airijos, Anglijos, 
Italijos, Vokietijos, Kroatijos, Šveicarijos, 
Lietuvos ir Latvijos; dar 3 šalys – Portuga-
lija, Ispanija, Slovėnija – savo atstovų ne-

atsiuntė. Į susitikimą atvyko ir pasaulio KG 
bendruomenės Bažnyčios viceasistentas  
t. Luke’as Rodriguezas, SJ, kuris dalyvavo 
ir kovo mėnesį vykusiame Lietuvos ben-
druomenės suvažiavime, bei pasaulio ben-
druomenės tarybos atstovai Luisa Monta-
nez ir Chrisas Micallefas. 

Susitikime gilinomės į vadinamojo 
„euroryšininko“ misiją, kaip naudojamės 
mums tekusia dovana ir malone, kokios už-
duotys mums tenka ir kaip galėtume gerinti 
komunikaciją tarp Europos bendruomenių.  

Esminė žinia, kurią parsivežiau, ką tik- 
rai patyriau, yra tai, kad mes visi, gyvenan-
tys ignaciškuoju dvasingumu, esame vie-
na didelė šeima, kad esame pašaukti būti 
atsakingi vieni už kitus ir skleisti Gerąją 
naujieną kitiems – savo grupelėje, regio-
ne, šalyje bei už jos ribų, ir ne vien tik KG 
bendruomenėje... Jei esi grupelės narys, 
esi ir pasaulio bendruomenės narys, o tai 
ne visada paprasta suvokti. 

Krikščioniško 
gyvenimo bendruomenė:
kaip palaikyti ryšius
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Žmogus, palaikantis ryšius su KG 
bendruomenių Europos komanda (Eu-
roteam), padeda įgyvendinti pagrindines 
jos funkcijas, kurios pirmąsyk buvo api-
brėžtos 1999 m.: skatinti solidarumą ir 
palaikyti bendrystę tarp atskirų šalių bend- 
ruomenių, atsiliepiant tiek į nacionalinių, 
tiek ir į pasaulio bendruomenės poreikius; 
keistis informacija apie tai, kas vyksta na-
cionalinėse bendruomenėse (ši informacija 
skleidžiama per laikraštuką „Newsletter“ 
ir interneto svetainėje www.clc.europe.org); 
padėti nacionalinių bendruomenių na-
riams, norintiems dalyvauti susitikimuose, 
kursuose, vykstančiuose kitose šalyse.

Šias funkcijas, įvairius jų aspektus ir 
kaip kiekvienas asmeniškai juos suvokia-
me, kaip jie atliepia mūsų nacionalinių 
bendruomenių poreikius, pirmiausia ap-

mąstėme asmeniškai, paskui aptarėme ma-
žose grupelėse ir visi kartu diskutavome. 

Susitikime labai džiugino tai, kad, 
nors ir skirtingi, tikrai esame labai artimi 
ir panašūs – visus mus vienijo noras pri-
imti, atsiverti, dalytis... Pristatydami savo 
nacionalines bendruomenes buvome atvi-
ri ir opiems klausimams, bendruomenių 
poreikiams, o klausydamiesi kitų siekė-
me pamatyti, kur galėtume padėti, iš ko 
pasimokyti, prie kokios bendros misijos 
prisidėti. Kartu meldėmės, įsiklausėme, 
kaip skirtingai ir kartu be galo panašiai 
įvairiomis kalbomis skamba malda „Tėve 
mūsų“, giedojome, dalijomės duona, mo-
kėmės vengriškų tautinių šokių. Grįžau 
geriau pajutusi ir suvokusi, kas iš tiesų yra 
tas „euroryšininkas“, ir suprasdama, kad 
gal ne visuomet man tekusią misiją bus 

lengva įgyvendinti kasdienybė-
je, bet būdama visiškai tikra, kad 
Dievas to nori...

Loreta Dieliautienė

Nuotraukoje – pasaulio KG bendruome-
nės Bažnyčios viceasistentas t. Luke’as 
Rodriguezas, SJ, Maltos bendruomenės 
pirmininkė Joseanne Peregin, Loreta 
Dieliautienė ir Kroatijos bendruomenės 
pirmininkas Damijanas Srdočius.
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Lankydamasi Korėjoje, susidariau įspū-
dį, kad šios šalies KG bendruomenė vienija 
gana jaunus, 30–40 metų žmones. Katali-
kų Bažnyčia Korėjoje tradiciškai daugiau  
susitelkusi į dvasininkiją, o pasauliečių 
ugdymas vis likdavo nuošalyje. 1986 m.  
įsisteigusi KG bendruomenė (pradžią davė 
JAV jėzuitai) siekė paskatinti juos įsitraukti 
į Bažnyčios gyvenimą ir taip įgyvendinti 
Vatikano II susirinkimo nutarimus dėl pa-
sauliečių apaštalavimo. 

Bendruomenė turėjo dvejopą tikslą –  
ugdyti pasauliečius ir išmokti Bažnyčioje 
gyventi su vargingaisiais, kurie net čia ne-
rasdavo vietos. Tuo tikslu įsteigti trys bend-
ruomenės socialiniai apaštaliniai centrai. 
Viename, kuris įsikūręs vargingiausiame 
Seulo rajone, dirbama su vaikais, kartais 
paprasčiausiai mokant juos skaityti ir rašy-
ti, antrame – su migrantais, trečias padeda 
daugiakultūrėms šeimoms. Savanoriai ben-
druomenės nariai centruose moko korėjie-
čių kalbos, migrantus supažindina su šalies 
įstatymais, teikia kitokią socialinę ir teisinę 
pagalbą. Centrus iš dalies finansuoja vy-
riausybė, nes jie atlieka valstybei naudingą 
socialinį darbą.

 Bendruomenės parengtose ir vedamo-
se katechizacijos, dvasinio ugdymo pro-
gramose per šį laiką jau dalyvavo daugiau 
kaip 15 tūkst. žmonių. Jos vyksta 12-oje 
regionų ir paprastai trunka 3–6 mėnesius. 
Bendruomenės nariai skaito paskaitas, va-

dovauja dvasinėms pratyboms kasdieniame 
gyvenime, jaunimo dvasinėms pratyboms, 
Biblijos studijoms, rekolekcijoms, taip pat 
rengia dvasinio ugdymo programas parapi-
jose ir t. t. 

Korėjos KG bendruomenėje yra 1020 
jai įsipareigojusių narių 8 regionuose ir dar 
apie 2500 dalyvauja įvairaus lygmens pro-
gramose, bandydami atpažinti, ar bendruo-
menė yra jų dvasinis kelias. 

Siekiant tapti krikščioniško gyveni-
mo bendruomenės nariu, paprastai tenka 
„įveikti“ tris ugdymo etapus. Pirmasis –  
ugdymo kursai, kuriuose supažindinama 
su Katalikų Bažnyčios mokymu, katalikiš-
kąja teologija, ignaciškuoju dvasingumu. 
Šie kursai, kurie vienu metu vyksta 8– 
12-oje regionų, paprastai trunka 3 mėne-
sius, į juos renkamasi kartą per savaitę. 
Baigusiems pirmąjį lygmenį organizuoja-
mi seminarai, kuriuose nuodugniau gilina-
masi į krikščioniškąją doktriną ir kitus su 
tikėjimu susietus klausimus bei ignaciškąjį 
dvasingumą. Dažnai jie vadinami tiesiog 
praktiniais kursais. 

Kai kuriuos antrąją ugdymo progra-
mos dalį baigusius žmones grupelių paly-
dėtojai pakviečia į KG bendruomenę toliau 
tęsti savo dvasinę kelionę, naudojantis 
bendruomenės siūlomomis priemonėmis ir 
prisiimant vienokią ar kitokią atsakomybę. 
Iš įvairių praktinių kursų pakviesti žmonės 
buriami į naujas, jau pastovias grupeles. 

Bendruomenëse

Lietuvos Krikščioniško gyvenimo bendruomenės 
tarybos narė, Biblijos draugijos direktorė Vil-
helmina KalinausKienė spalio mėnesį lankėsi 
Korėjoje, Seule, kur vyko Jungtinių Biblijos 
draugijų pasaulinė asamblėja. Naudodamasi pro-
ga, ji susitiko ir su Korėjos KG bendruomenės 
atstovais. Štai ką grįžusi papasakojo žurnalo 
skaitytojams.

Pažintis su Korėjos bendruomene
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Jose susipažįstama su bendruomenės gy-
venimo principais, ignaciškojo dvasingu-
mo praktika, studijuojami bendruomenės 
dokumentai. Programai baigiantis (ji gali 
trukti apie pusantrų metų), kiekvienas pri-
ima sprendimą, likti bendruomenėje ar ne. 

Priimant naujus narius, su kiekvienu 
asmeniškai kalbasi bendruomenės senbu-
viai. Vėliau naujokai pristatomi regiono 
susitikime, apibūdinant kiekvieno asme-
nines savybes, o oficialus priėmimas vysta 
per šv. Mišias vienoje iš trijų visos bend-
ruomenės švenčių. Korėjos KG bendruo-
menė švenčia šv. Ignaco ir šv. Pranciškaus 
Ksavero liturgines šventes, o paskutinį 
kovo sekmadienį – Krikščioniško gyveni-
mo bendruomenės dieną. 

Vienoje šių švenčių naujo nario viešai 
priimtas įsipareigojimas bendruomenei yra 
laikinas ir toks, kasmet jį atnaujinant, gali 
būti daug metų. Narys pamažu įeina į ben-
druomenę, prisiimdamas vis daugiau atsa-
komybės viename ar kitame veiklos bare, 
vadovaudamasis pagrindiniais principais: 
dovanoti save bendruomenei, atkurti nuo-
dėmės sužeistą pasaulį, padėti vargšams 
atgauti žmogiškąjį orumą, apaštalauti pa-
saulyje.

Nuolatinis įsipareigojimas taip pat turi 
3 sąlyginius etapus: pirmiausia narys įsi-
pareigoja trejus metus būti bendruomenėje 
ir stropiai naudotis jos siūlomomis dvasinė-
mis priemonėmis. Toliau – prisiimti atsa-
komybę už tai, kas jo prašoma. Galiausiai 
narys įsipareigoja būti atsakingas už kurią 
nors bendruomenės veiklos sritį. 

Nuolatinį įsipareigojimą priėmusių 
bendruomenės narių grupelės renkasi kar-
tą per savaitę ir po maldos bei pasidalijimo 
gyvenimo peržvalgomis aptaria labai konk-
rečius savo apaštalinės veiklos aspektus. 
Bendruomenės suvažiavime dalyvauja tik 
nuolatinį įsipareigojimą priėmę nariai. 

Bendruomenėje renkamas nario mo-
kestis, taip pat prie jos veiklos prisideda-
ma aukomis. Įsipareigojusių narių įnašai 
paprastai skiriami sekretoriato darbui, nes 
bendruomenė išlaiko du etatinius darbuoto-
jus – sekretorę ir socialinio centro direktorę. 
Kitų 2500 žmonių, dalyvaujančių įvairiose 
bendruomenės rengiamose programose, 
aukos skiriamos apaštaliniam darbui.

Jauna Lietuvos krikščioniško gyveni-
mo bendruomenė iš tiesų turėtų ko pasimo-
kyti iš Korėjos, kuri į pasaulio bendruome-
nę buvo priimta jau 1998 m., veiklos.

Nuoširdus priėmimas 
Korėjos KG bend-

ruomenės Migrantų 
centre. Vilhelmina 

Kalinauskienė – trečia 
iš dešinės, šalia jos, iš 

kairės, – bendruomenės 
pirmininkė ir Migrantų 

centro direktorė.
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Ką reiškia apsispręsti?
Priimti sprendimą kartais nelengva, ir 

tai mus baugina. Norėtume kuo ilgiau iš-
laikyti visas prieš mūsų akis atsivėrusias 
galimybes. Bet apsispręsti reiškia „atskir-
ti“: pasakyti „ne“ vienam dalykui ir „taip“ 
kitam. Lotyniškai decidere reiškia „atskirti 
nupjaunant, nukirpti, atkirsti, nukirsti, nu-
spręsti“. Apsispręsti – tai nutraukti visus 
svarstymus „už“ ir „prieš“ ir pasirinkti 
vieną kelią, atsižadant kitų: šitas kelias, o 
ne tas, šita moteris (vyras), o ne ta (tas). 
„Taip“ visada reikalauja ir „ne“. Tai, kas 
prarandama renkantis, labai gerai api-
būdino Maurice’as Blondelis: „Žingsnis 
žengiamas, ko nors išmokstama, kuo nors 
praturtėjama tik atsisakant visų kitų kelių, 
išskyrus vieną, atsižadant visko, ką buvo 
galima sužinoti ir laimėti kitaip.“ 

Apsisprendimas yra pats asmeniš-
kiausias, pats brangiausias mūsų laisvas 
veiksmas. Ten, kur labiausiai esame savi-
mi, giliausioje mūsų esybės gelmėje, mūsų 

priimtų sprendimų šerdyje ir šaltinyje, 
veikia Dievas, prisikėlęs Kristus. Dėl to 
„mūsų apsisprendimai mus kuria. Diena po 
dienos, minutė po minutės, sprendimas po 
sprendimo mes rengiamės savo amžinajam 
gyvenimui“ (François Varillon).

Kodėl apsisprendimas baugina
• Bijome apsispręsti, nes norime iš-

laikyti visas įmanomas galimybes; tuomet 
apsisprendimą nuolat atidėliojame.

• Bijome kitam ištarti „aš“. 
• Baiminamės, „ką kiti apie tai pasa-

kys“, pagalvos; baimę kelia galima kritika 
ar priešiškumas.

• Kai troškimų pernelyg daug, esame 
nuolat blaškomi, viliojami besaikio varto-
jimo, „įsukti“ gyvenimo tempo ir iš tikrųjų 
nebežinome, ko norime...

• Nepajėgiame leisti subręsti spren-
dimui, kylančiam iš pačios giliausios ir 
geriausios mūsų esybės dalies – mumyse 
esančio dieviškojo šaltinio, nes patys jau iš 

Tikëjimas ir gyvenimas

Išmokti apsispręsti
Gyvenime nuolat privalome apsispręsti. 
Kasdienių sprendimų reikalauja mūsų paja-
mos ir išlaidos, tarpusavio santykiai, lais-
valaikio praleidimas ir kt. Svarbūs, ilgam 
įpareigojantys sprendimai paprastai sieja-
si su studijų ir profesijos pasirinkimu, san-
tuoka, būsto keitimu, įsipareigojimu kokio-
je nors organizacijoje ir kt. Ar tarp įprastų 
kasdienių ir svarbių, rimtų apsisprendimų 
yra koks nors ryšys? Ar sprendimai, su-
siję su mūsų veikla, brandina sprendimus, 
darančius įtaką mūsų būčiai? Ar pasirink-
ti ir apsispręsti šiandien nesame skatina-
mi labiau nei vakar? Jei taip, į ką turime 
atsižvelgti? 
Burkina Fase gyvenantis prancūzas jėzuitas 
t. Jacques Fédry mums siūlo keletą gairių.
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anksto esame viską „surikiavę“. „Netvar-
kingi“ prisirišimai, kuriuos vengiame įvar-
dyti, neleidžia mums apsispręsti laisvai...

Ignaco Lojolos patirtis
Ignacas Lojola gimė permainų laiko-

tarpiu – viduramžių pabaigoje, Renesanso 
priešaušryje. Jam ne kartą teko rimtai apsi-
spręsti. Ignaco gyvenimo istorija – tai troš-
kimo perkeitimo istorija, kurią būtų galima 
suskirstyti į tris etapus:

• veikti be Dievo (iki atsivertimo);
• atlikti didelius darbus dėl Dievo (Lo-

jola ir Manreza);
• leisti Dievui atlikti savąjį darbą (su-

grįžus iš Jeruzalės).
Dievo darbas – „padėti sieloms“ – iš-

ryškės ilgainiui. Jis pareikalaus kantraus 
atsidėjimo studijoms ir po ilgos bendruo-
meninės įžvalgos įgaus apaštalinio kūno, 
sudaryto iš grupelės bendražygių – „drau-
gų Viešpatyje“, pavidalą. Ignacas išmoks 

atsisakyti savo plano, kad priimtų Dievo 
sumanymą ir leistų jam išsipildyti. Jeruzalę 
pakeis Roma. Ignaco norą aiškiai išsako be-
veik visus jo laiškus baigianti formuluotė: 
„Jo dieviškasis ir aukščiausiasis gerumas 
mums visiems tesuteikia malonę visuo-
met pažinti jo dieviškąją valią ir ją visiškai 
įvykdyti.“

Dvasinės pratybos 
moko apsispręsti

Dvasinėse pratybose – tikroje sprendi-
mų priėmimo mokykloje – Ignacas mums 
paliko „naudojimosi instrukciją“ tam, ką 
pats patyrė: „Dvasinės pratybos skirtos 
patiems save nugalėti ir savo gyvenimą 
sutvarkyti taip, kad jokių sprendimų nenu-
lemtų netvarkingi polinkiai“ (DP, 21). Ap-
sisprendimas čia iškyla kaip esminis laisvas 
veiksmas tarp dviejų tarsi priešingų dalykų: 
„sutvarkyti savo gyvenimą“ išsilaisvinant 
nuo „netvarkingų“ prisirišimų.

Tikëjimas ir gyvenimas

Kelias, kurį Dievas mums  
nurodo savo Žodyje, eina pačioje  
žmogaus esmėje įrašyta kryptimi. 
Dievo Žodis ir protas eina išvien. 
Sekti Dievo Žodį, eiti su Kristumi 
žmogui reiškia tą patį; jį pamesti 
tolygu pamesti save patį.

Benediktas XVI
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Tikëjimas ir gyvenimas

Iš tiesų apsispręsti galima tik tuomet, 
jei sprendimas pirmiausia priimamas [iš 
Dievo]. Dvasinėse pratybose nurodyti tokie 
pagrindiniai apsisprendimo etapai:

• Pripažinti dovaną, leistis būti my-
limam. Kertinis apsisprendimo akmuo, 
atskaitos taškas renkantis, slaptas manojo 
džiaugsmo šaltinis bei vidinė jėga yra troš-
kimas.

• Tam, kad priemonės būtų teisingai ir 
nuosekliai nukreiptos į tikslą, būtina vidinė 
laisvė: „nedėlioti dalykų“ iš anksto, prie-
monių nepaversti tikslu.

• Priimti atleidimą: žinoti, kad esu nusi-
dėjėlis, kuriam Dievas atleido ir kurį myli.

• Sekti Kristumi, kuris mane išgelbėjo, 
kad gyvenčiau kartu su juo ir taip kaip jis.

• Didžiadvasiškumą patikrinti dvasine 
įžvalga: kartais priešas mus suklaidina pri-
sidengdamas gėriu.

• Apsispręsti tarnauti Kristui, pirmiau-
sia priimant šį sprendimą iš Dievo ir pra-
šant jį patvirtinti.

Kaip apsispręsti kiekvieną dieną
Nuostatos prieš priimant sprendimą:
• Sugrįžti prie giliausio savo troškimo 

šaltinio, prie to, ką Dievas manyje „įdėjo“ 
geriausia.

• Peržvelgti savo dieną Dievo žvilgs-
niu, kad įžvelgčiau ir atpažinčiau, kur jis 
mane kvietė.

• Reguliariai peržvelgti savo gyvenimą 
kartu su patikimu asmeniu.

• Jei jaučiu nerimą, nepriimti sprendi-
mų, susijusių su ateitimi (būtina palaukti!).

• Saugotis pagundos, prisidengusios gė-
riu! (Tai patikrinti padeda dvasinė įžvalga.)

• Kai darbų pasidaro per daug, skirti 
laiko atsikvėpti, pailsėti ir peržiūrėti, ką esu 
pasirinkęs. 

Kaip apsispręsti:
• Gerai apibrėžti svarstytiną dalyką ir 

apsiriboti vien tik juo.
• Prieš pasirenkant priemonę aiškiai 

prisiminti, ko siekiu, t. y. galutinį tikslą; pa-
sitikrinti, ar širdyje tikrai esu laisvas nesi-
rinkti vieno svarstomo dalyko (priemonės) 
labiau nei kito, ar nepainioju priemonių su 
tikslu (plg. DP, 169 – vert. past.).

• Maldoje savo pasirinkimą patikėti 
Dievui, prašant parodyti, kuriam iš galimų 
pasirinkimų jis labiau pritartų; būnant Die-
vo artumoje apsispręsti taip, kaip norėčiau 
būti pasielgęs savo mirties valandą.

• Suvokti, kokie jausmai kyla manyje 
dėl vieno ar kito pasirinkimo ir, būnant Die-
vo artumoje, bandyti pajusti, kurio link iš jų 
krypsta svarstyklių rodyklė.

• Jei „nejaučiu“ jokio širdies judesio, 
tuomet surašyti visus „už“ ir „prieš“ kiek-
vieną pasirinkimą, kad akivaizdžiai galė-
čiau įsitikinti, kurie argumentai svaresni.

• Kai sprendimas bus priimtas, maldoje 
patikėti jį Viešpačiui prašant, kad jis malo-
nėtų patvirtinti savo valią, leisdamas pajusti 
vidinę ramybę.

Baigiant
Kiekvieną dieną privalome apsispręsti 

eidami nuo „veikti“ prie „būti“, nuo „imti“ 
prie „priimti“. Taip savo gyvenimui sutei-
kiame kryptį, orientuodamiesi pagal meilę, 
liepsnojančią mūsų širdyje, panašiai kaip 
magnetinis laukas nukreipia įmagnetintą 
kompaso rodyklę.

Anot François’o Varillon’o, „Kiekvie-
nas humaniškas žmogaus apsisprendimas, 
tam tikra prasme numarinantis mūsų ego-
izmą, yra perėjimas į dieviškąjį gyvenimą, 
o kiekviena tų mirčių yra naujas gimimas. 
Apsisprendimo „struktūra“ yra velykinė – 
 joje matome ir mirtį, ir prisikėlimą.“ 

Apsisprendimas išties tampa mūsų as-
meniniu tuomet, kai priimame jį iš Dievo. 
Tik atpažindami ir vykdydami Tėvo valią 
kaip Kristus, mes ir tampame pačiais sa-
vimi.

Iš prancūzų k. išvertė Kristina Rankelytė
Vie Chrétienne, 2010 sausis, Nr. 3
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Š. m. rugpjūčio 19 d. Punės jėzuitų provincijoje Indijoje 
mirė misionierius t. donatas slapšys, SJ. 

Donatas Slapšys gimė 1921 m. kovo 13 d. Šiauliuo-
se, augo Kaune. Čia susipažino su jėzuitais, o iš „Misijų“ 
žurnalo – su misijomis. 1937 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 
Naujokyną baigė Pagryžuvyje, nuo 1941 m. studijavo filo-
sofiją Berchmanso kolegijoje Pulache, netoli Miuncheno. Iš 
studijų metų prisimindavo teologus t. J. de Vriesą ir brolius  
K. ir H. Rahnerius. 1947 m. liepos 27 d. kardinolo Faulha-
berio įšventintas kunigu tęsė studijas Fordhamo universitete 
JAV, 1950 m. įgijo pedagogikos magistro laipsnį.

1950 m. spalio 26 d. atvykęs į Indiją pirmiausia mokėsi 
marathų kalbos. Beveik 60 metų t. Donatas dirbo misijos 
stotyse įvairiose provincijos žemdirbių gyvenvietėse. Misija 
apima didelę teritoriją, kurioje gali gyventi iki 100 tūkst. ka-
talikų ir veikti 40–80 misijų stotelių, kuriose kas mėnesį ar 
du aukojamos šv. Mišios, švenčiami kiti sakramentai. 

Remiamas JAV ir Australijos lietuvių, „Žvaigždės“ 
skaitytojų ir Maldos apaštalavimo judėjimo narių, t. Do-
natas Slapšys pastatydino ne vieną bažnyčią, mokyklą su 
bendrabučiu bei keliasdešimt koplyčių kaimeliuose gyve-
nančioms nedidelėms katalikų bendruomenėms. Jo darbą 
per Čikagoje veikusius lietuvius jėzuitus dosniai rėmė JAV 
lietuviai. Pvz., surinkus ir pardavus naudotus pašto ženklus, 
vienos mokyklos mokiniams nupirktos uniformos, o var-
gingai šeimai – buivolas. 

T. Donatas kantriai budėdavo misijos centre, kaip pats 
rašė, 15 valandų per dieną, septynias dienas per savaitę (jei-
gu nebūdavo išvykęs į kurią nors stotelę, pradžioje – daž-
niausiai motociklu). Buvo itin vertinamas dėl kruopščiai 
tvarkomų dokumentų, tvarkingo raštinės darbo, steigiamų 
mokyklų, neformalaus mokymo ir sistemingos katechezės 
bei kasdienio visų tikybų ligonių lankymo. Mokslo draugai 
pabrėždavo jo gabumus kalboms ir nepaprastą atmintį. 

Užsieniečiams tapti Indijos piliečiais nelengva, o kuni-
gai ar vienuoliai, išvykę iš Indijos aplankyti giminių, studi-
juoti ar pan., gali visam laikui likti anapus sienos. T. Slapšys 
turėjo Lietuvos Respublikos pasą ir jokių žygių nesiėmė, 
kad taptų Indijos piliečiu. Manė, kad taip palaiko Lietuvos 
valstybės prisikėlimo viltį. 

Atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos jėzuitai kalbino 
ilgametį misionierių aplankyti tėvynę. Derybos truko ilgai, 
nes t. Donatas norėjo būti tikras, kad galės grįžti į savo mi-
siją. Indijos jėzuitai taip pat spaudė valdžios įstaigas garan-
tuoti, kad grįžusį iš Lietuvos įleistų. Aplankęs jėzuitus bei 

T.
 V

. Š
im

kū
no

 n
uo

tr.



46

In memoriam

savo brolį Kaune, t. Slapšys grįžo ir pagaliau įsigijo indiškus 
dokumentus. 

Indijoje jį taip pat aplankė kai kurie lietuviai jėzuitai:  
t. Stasys Gaidelis iš Australijos, t. Jonas Borevičius iš JAV,  
t. Kazimieras Ambrasas iš Romos ir t. Vidmantas Šimkūnas iš 
Lietuvos.

Tiek daug nuveikęs, t. D. Slapšys turėjo kuo didžiuotis. 
Tačiau, kaip ir kiti misionieriai, savo nelengvą darbą Punės 
valstijoje dirbo ištvermingai ir tyliai. Iš jo išgauti žodelį apie 
nuopelnus buvo neįmanoma. Nuveikti darbai išryškėdavo ne-
tiesiogiai, pvz., kai pasakodavo apie savo gebėjimą rasti šuli-
niui vietą, apie sudėtingas statybas, mokinių auklėjimą ar varg-
dienių skurdą... Visada – su šypsena ir giedra nuotaika. 

Gyvendamas ir dirbdamas tolimoje šalyje, t. Donatas bran-
gino savo priklausymą Jėzaus Draugijai, visą laiką domėjosi ir 
rūpinosi Lietuvos likimu. Misionierius palaidotas Shevgaono 
miestelio bažnyčios šventoriuje dalyvaujant būriui kunigų ir 
daugybei tikinčiųjų.

Iš t. Donato Slapšio laiško žurnalui „Sandora“, 2002 m. 
kovas.

...Dar mokydamasis „Aušros“ gimnazijos antroje klasėje 
užėjau į jėzuitų bažnyčią dienos metu, kai ten nieko nebuvo. 
Priklaupęs pasimelsti sieloje išgirdau: „Būk misionieriumi.“ 
Išgirdau ne ausiai girdimus žodžius, kurių gal net būčiau išsi-
gandęs, – bažnyčioje tuo metu nesimatė nė gyvos dvasios. Tie 
žodžiai buvo tarsi įrašyti sieloje. Išėjau kone pasišokinėdamas. 
Nuo to laiko mano vienintelė svajonė buvo juos įvykdyti. Toji 
malonė apsaugojo mane nuo klystkelių ir atvedė pas jėzuitus 
bei į misijas. 

Būčiau važiavęs į Zimbabvę, kur vokiečių misijoje dirbo 
keli broliukai iš Lietuvos. Bet tuoj po karo šią misiją pavedė 
karmelitams. Tuomet, sakau, važiuosiu į Indiją, kur rengėsi 
vykti mano studijų draugai. Manau, tai parodo, kas ugdė mano 
asmenybę – Dievo malonė. Ir būtų klaidinga galvoti apie mane 
kaip apie didiems darbams skirtą ar kaip apie kokią žvaigžde-
lę. Dievas parodo savo gerumą, lenkdamasis prie nežymiųjų ir 
suteikdamas jiems savo malonę. 

Kur mano tikroji Tėvynė? Sunku pasakyti, nes visur jau-
čiausi kaip namie. Pietų Vokietijos provincijolas t. Dantheris 
nuvežė mane į Pulachą, kur palaidoti buvę mano profesoriai 
ir daugelis pažįstamų jėzuitų. Provincijolas matė, kaip aš su 
dėkingumu ir jauduliu meldžiausi prie kiekvieno kapo. Kai grį-
žome į Miuncheną, paklausė, kam jaučiuosi priklausąs: Vokie-
tijai, Lietuvai ar Indijai. Aš, žinoma, atsakiau, kad Indijai, nors 
tikriau būtų buvę sakyti – Jėzaus Draugijai, t. y. jėzuitams, kad 
ir kur jie būtų. Po tiek laiko man sunku būtų gyventi be Indijos. 
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Nei Vilniaus kalneliai, nei „puikūs slėniai sraunios Dubysos“ 
neužpildytų Indijos ilgesio. Gal tik aiškiai suprasta Dievo valia 
ir malonė galėtų viską pakeisti. Todėl visa tai palikime Dievui. 
Dangiškasis Tėvas geriau žino, kas kiekvienam yra reikalinga. 

Kultūrinio šoko Indijoje lyg ir nepatyriau, nes čia buvome 
tarp savųjų, šveicarų ir vokiečių jėzuitų, o dabar likau beveik 
vienintelis europietis. Visi kiti yra indai. Kartą kažkas paklau-
sė, ar žmonės čia geri? Atsakiau, kad tai mano žmonės, todėl 
tas, kuris klausė, lyg ir atsiprašė. Mus žeidžia aprašymai apie 
keistus papročius ir panašiai. Žmonės čia, kaip ir kitur, bando 
sudurti galą su galu. Kai į tai žiūri iš šios, iš širdies pusės, 
viskas atrodo kitaip. Todėl aš neturiu ką pasakoti – viskas na-
tūralu ir suprantama.

Klausiate apie sinkretizmo pavojų ir doktrinas? Visa tai 
man nerūpi ir su manimi nesusiję. Ne doktrinos mus išgano, 
bet Dievas Tėvas per savo Sūnų Jėzų Kristų į save traukia. Ir 
tas Kristus – tai Nukryžiuotasis, o ne kosminis, kaip teologai 
vaizduoja. Visi išganytieji bus sujungti su Kristumi ir per jį su 
Tėvu. Išganymas ir religija nėra kokia doktrina, tai asmeniš-
kas ryšys su Jėzumi ir jame – su Tėvu. Reikia nepamiršti, kad 
Dievas myli kiekvieną savo vaikelį, o jei šis dėl aplinkybių ar 
aplinkos yra kitaip nuteikiamas, Dievo meilė vis tiek nesikeičia. 
Jo Šventoji Dvasia veikia per tuos dalykus, kurie tam žmogui 
yra suprantami, ir kelia jį iki antgamtinės būtybės, tolyn nuo 
savanaudiškumo bei materializmo. Bet tai jau teologija ar filo-
sofija, ne kokie memuarai. O aš nei dienoraščio, nei memuarų 
nerašau, pagal šv. Augustino dvasią: Oh ire, oh perire, oh ad 
Te pervenire – eiti, išnykti, pas Tave ateiti „be likusio ženklo, 
kad žmogumi buvęs“ (V. Kudirka). Viskas, ką čia veikiu, tai tik 
lankau vietas ir dirbu; nieko asmeniško. 

...Sutikęs ką pakeliui tegalvoju: Jesus, bless him or them. 
Father, bless him (t. y. „Jėzau, palaimink. Tėve, palaimink“), 
neprašydamas nieko kito, nes pats Dievas geriau už mane 
žino, ko jiems reikia. Nebent galiu prašyti Kristų pažinimo ir 
tikėjimo.

Paminėjus laiminimus, reikėtų pridurti, kad tai mano mie-
liausias darbas ir naudingiausia veikla. Kai važiuoju džipu, 
žmonės – vaikai, moterys, vyrai – bėga prie kelio ir prašosi 
palaiminami. Aš dedu ranką ant galvos ir tariu: „Ashirvad“ 
(t. y. „palaiminimas“). Jie ne krikščionys, bet beveik visi be 
išimties ateina, todėl man reikia dvigubai daugiau laiko, kad 
pasiekčiau kurią nors vietą. Nežinau, kaip visa tai nutiko, bet, 
atrodo, bus įvykę kokių pagijimų. Žmonės ėmė apie tai kalbėti 
ir taip tapau jų guru (mokytoju ar Baba). Aš pats apie tuos da-
lykus neklausinėju. Tai Dievo veikla, ne mano. O kai jie patys 
ims prašyti Kristaus pažinimo, išauš tikroji mūsų darbo valan-
da. Tereikia laukti, kol Šventoji Dvasia juos prie to atves.
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Nusiðypsokime

Sukūręs žemę ir gyvūnus, Dievas pa-
kviečia angelą ir, rodydamas į plekšnę, 
sako:

– Aš liepiau šitą žuvį tiktai nuplauti. 
Lyginti nereikėjo...

– Mama, ar angelai skraido?
– Skraido, vaikeli, skraido.
– Vakar tėtis mano auklę pa-

vadino angelu. Ar ji irgi skraido?
– Taip, ryt tikrai išskris...

Ateistas diskutuoja su kunigu. 
– Kaip gali būti, kad pranašas 

Jona tris dienas ir tris naktis praleido 
žuvies pilve?

– Nežinau, pone, bet nukeliavęs į 
dangų galėsiu paklausti.

– O jeigu jo nebus danguje?
– Tuomet paklausite jūs.Vaikai per pamoką piešia an-

gelus. Mokytoja prieina prie Pet-
riuko: 

– Kur tu matei angelą su vie-
nu sparnu?

– O kur jūs matėte su dviem?

– Mama, tėtis sako, kad mes kilę iš bež-
džionių. Ar tai tiesa? 

– Nežinau, jis visada vengė man pasakoti 
apie savo šeimą.

– Kaip tu suradai tėtį? – smal-
sauja sūnelis.

– Daviau skelbimą į laikraštį.
– O kiek jis kainavo?
– Apie 30 litų. Kodėl klausi?
– Už tokią kainą nieko geres-

nio ir negalėjai gauti...

– Ir vėl pienas išbėgo! Aš gi 
prašiau tavęs žiūrėti į laikrodį, –  
priekaištauja dukrai mama.

– Aš taip ir dariau. Pienas išbė-
go lygiai 19.10.

– Kur gyvena Dievas? –   
klausia tikybos mokytoja pir-
mokėlių.

– Tualete!
– Kodėl taip manai?
– Nes mama visada rėkia 

prie tualeto: „Dieve, kiek tu 
ten sėdėsi!“

Kalbasi du darželinukai:
– Ar meldiesi vakarais? 
– Ne, už mane tai daro mama.
– O ką ji sako?
– Ačiū, Dieve, pagaliau jis užmigo.

Į namus pasibeldžia išmaldos pra-
šantis žmogus.

– Gal galėtumėte ko nors duoti val-
gyti?.. – prašo duris atidariusio vaiko.

– Ar valgote vakarykštę sriubą? –  
klausia šis.

– O, taip!
– Tuomet ateikite rytoj.

Nojus sustabdo dvi į laivą li-
pančias kengūras: 

– Dėl keleivių ir laivo sau-
gumo prašau jus ištuštinti savo 
kišenes!



Mokykloje mokėmės, 
iš kur kilęs žodis „bičiulis“. Senovėje 

nebuvo avilių, bitininkai lankydavo bites miško 
medžių drevėse. Bičiulis žinodavo, kur neša medų 

bitės, gerbdavo savo draugo korius.

Žurnalas „Laiškai bičiuliams“ jėzuitų veiklos 
rėmėjams, draugams ir giminėms siekia  

papasakoti ne apie slaptingus lobius, o apie mūsų 
gimnazijas, rekolekcijas ir kitas sielovados  

sritis, studijas, misijas, bendradarbių veiklą, mūsų 
dvasingumo ir apaštalavimo ištakas bei iššūkius.

Mūsų lobis – žmonės, kurie dalijasi su mumis 
uždaviniu auklėti jaunimą, ugdyti tikėjimą,  

skatinti teisingumą darbu, įnašu, malda, 
geru ir padrąsinamu žodžiu.

Visiems jėzuitų bičiuliams dėkinga širdimi 
meldžiame Viešpaties palaimos, 
kalėdinės dvasios ištisus metus, 

drąsos žengti į Viešpaties dovanojamą ateitį.
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