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Trys dalykai, palenkiantys Dievą gailestingumui (D):
malda (A), pasninkas (B) ir išmalda (C).
„Kas iš Eterio pilies greit prišaukia Aukštybių ramybę?
Beturčiui dosni dešinė, pasninkai,
prašančiųjų maldavimai.“
Boetius à Bolswert (apie 1585–1633; Marijos sodalicijos Antverpene narys).
Vario raižinys. Antverpenas, 1625.
Iš Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabineto rinkinių.

Viršelyje – Liucernos (Šveicarija) bažnyčios durų rankena.
Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas (Jn 10, 9).
T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.
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Provincijolo þodis

T. Gintaras Vitkus, SJ

Konstantino Karašausko nuotr.

Mielieji bičiuliai,

įsibėgėja Jubiliejiniai Gailestingumo
metai. Kiekvienas katalikas ir šiaip geros
valios žmogus šiais metais turėtų klausti
savęs, ar pavyksta būti Gailestingosios
Meilės nešėju, ar pavyksta būti Jėzaus
Kristaus mokiniu. Vienas iš mūsų, jėzuitų
ordino, įsteigimo siekių – dalyvauti sutaikinimo tarnystėje, turint omenyje ne vien
sakramentinės atgailos ir sutaikinimo malonės teikimą per kunigystės šventimus,
tačiau ir troškimą būti brandžiu krikščioniu, visa esybe įsitraukiančiu į tarnystę, į
misiją – tapti gailestingu samariečiu, kurti
atjautos kultūrą ir atlikti kuo daugiau gailestingumo darbų.
Gailestingumo esmė kyla iš paties
Dievo gelmių. Kardinolai Christophas
Schoenbornas ir Walteris Kasperis, kalbėdami Gailestingumo kongrese, vykusiame
š. m. balandžio 1–3 d. Romoje, akcentavo,
kad gailestingumas – tai viena svarbiausių Dievo savybių, ko gero, net esmingesnė nei teisingumas ar visagalybė. Dievo
noras būti artimam trapiam žmogui, būti
jam ištikimam, kantriam net tada, kai šis
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išduoda, nusigręžia, beviltiškai klumpa –
štai dieviškos transcendencijos, kitoniškumo esmė.
Atrodo, kad pagrindinė Gailestingumo
metų salvė – naujos enciklikos Amoris
Laetitia – Meilės džiugesys – pasirodymas. Šioje 250 puslapių knygoje popiežius
Pranciškus su jam būdingu paprastumu
kreipiasi į kiekvieną Dievo tautos narį,
nesvarbu, kas jis būtų: vyskupas, kunigas
ar pasaulietis, kviesdamas naujai žvelgti į
šeimą ir ją branginti, priimant tokią, kokia ji yra. Jis nepakeitė Bažnyčios mokymo apie šeimą, tačiau apie jos sudėtingą
tikrovę ir problemas prabilo atjaučiančiu tonu. Ir būdas, kurį jis siūlo naudoti
sprendžiant vadinamuosius „netvarkingus“, ypatingus atvejus, yra revoliucingas. Ši enciklika atspindi, kad jos autorius
– jėzuitas, išėjęs šv. Ignaco dvasingumo
mokyklą. Romos vyskupas nesinaudoja
galia nustatyti griežtą visuotinę tvarką
ir visiems galiojančias instrukcijas. Vietos Bažnyčių vyskupams, kunigams bei
kitiems tikintiesiems jis deleguoja galią
imtis atsakomybės už šeimos gerovę ir
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vadovautis savo galva. Visų pirma popiežius ragina atsisakyti principo juodabalta vertinant tikrovę. Kiekvienu atveju
jis kviečia atlikti dvasinę įžvalgą, vengti
kategoriškų apibendrinimų ir pabrėžia,
kad svarbiausias Bažnyčios uždavinys –
ne prižiūrėti, kaip vykdomi įstatymai ir
laikomasi taisyklių, bet brandinti laisvą
ir atsakingą, artumos su Dievu siekiančią
asmenybę, ir ypač ugdyti jautrią asmeninę sąžinę, kuri padėtų įvairiose situacijose pasirinkti geriausiai.
Dvasinė įžvalga (discernement) –
vienas iš šv. Ignaco dvasinėse pratybose
siekiamų įgūdžių. Tai kvietimas išgirsti,
ką mums šiandien sako Dievas, per savo
Dvasią veikdamas konkrečioje žmogiškoje tikrovėje, ir tada apsispręsti, kaip Dievui atsiliepti vadovaujantis savo brandžia,
jautria sąžine, įvertinant moralinių dilemų
padarinius, atsižvelgiant į Dievo įsakymus,
Evangelijos vertybes, Bažnyčios mokymą
ir tariantis su kitais žmonėmis.
Tad akylai stebėk (šeimos) tikrovę, ją
priimk ir ieškok, kaip Dievas jau veikia
joje ir ko jis tikisi iš tavęs. Ir net jei būsi
priverstas konstatuoti, kad tikrovė liūdna,
kad žmonės nepajėgia ar nenori elgtis
pagal Dievo ir Bažnyčios siūlomus idealus, vis vien tau turi rūpėti, kaip galima
padėti kitiems, savo gyvenimą sukomplikavusiems, žmonėms ir ką jie, ieškodami artimesnio ryšio su Dievu, galėtų
konkrečiomis aplinkybėmis nuveikti…
Popiežius gana kategoriškai įspėja, kad
turime vengti teisuoliškumo pagundos
išsiskyrusių ir naują civilinę santuoką
sudariusių žmonių atžvilgiu ir negalime
leisti pajusti, tarsi jie atskirti nuo Bažnyčios. Svarbu, kad tarp vyskupų, kunigų ir
pasauliečių vyktų pagarbus dialogas, būdingas esantiems karo lauko ligoninėje:
pagalba teikiama neatidėliotinai, tai daro
ne vien medikai, bet ir lengviau sužeistieji
sunkiau sužeistiems žmonėms.
Šie metai yra gera proga populia-

rinti Vilnių kaip Gailestingumo miestą.
Dailininko E. Kazimierovskio nutapytas
Jėzaus – Gailestingosios Meilės, kuria
mes pasitikime, paveikslas; Gailestingumo vainikėlis kasdien trečią valandą;
ypatingas Gailestingumo sekmadienio
šventimas ir gailestingumo darbų svarba – tai šv. Faustinos kolonos, kuriomis
remiasi atjausti gebančio žmogaus ugdymas. Anot kardinolo Ch. Schoenborno,
gailestingumas visų pirma yra natūralus
žmogaus jausmo, valios ir proto lydinys
(tai atpažįstame ir Įsikūnijusios Meilės –
Jėzaus asmenyje). Tačiau drauge jis pranoksta žmogiškąją prigimtį. Tai yra Dievo
malonės paveikta, sukilninta, perkeista
atjautos dorybė. Dievui padedant, ji leidžia ištvermingai mylėti artimą ir teikti
jam kuo daugiau gyvenimo galimybių,
leidžia mylėti net ir priešus…
O mes, Lietuvos ir Latvijos provincijos
jėzuitai, džiaugiamės, kad tėvas generolas į būsimos jungtinės provincijos sudėtį
įtraukė ir Vengriją – nuo šiol glaudžiai
darbuosis penkios provincijos: Austrijos,
Lietuvos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos. Dabar svarstome, kokiais būdais ugdysime savyje gailestingąją meilę. Ne vien
patardami kitiems tapti gailestingiems,
bet ir patys įsipareigodami ištvermingiau
klausyti išpažinčių, labiau padėti Motinos
Teresės seserims, nuoširdžiau bendradarbiaudami su Vilniaus arkivyskupijos „Caritu“ ir sostinės savivaldybe pabėgėlių priėmimo ir integravimo projekte, siekdami,
kad mūsų gimnazijų socialinės praktikos,
skirtos mokinių atjautos ugdymui, būtų
dar veiksmingesnės.
Prie gailestingumo metų įvykių priskirčiau ir provincijos apsisprendimą
įsipareigoti Šiaulių miesto žmonėms
įsteigiant čia Jėzuitų mokyklą (oficialiai
įregistruota kovo 22 d.), kurioje jau nuo
vaikų darželio būtų pradedami ugdyti jautrumo ir atjautos daigai.
Gailestingumo vartai plačiai atsiveria...
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T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Jėzuitai:
dvasingumas,
kultūra, menai
Ignacas Lojola –
Jėzaus Draugijos pradininkasIgnaco dvasinė patirtis

Ignacas Lojola gimė Ispanijoje, baskų provincijoje, Lojolos pilyje, buvo jauniausias iš 13 vaikų. Kaip dera kilmingos
šeimos atstovui, kurį laiką buvo auklėjamas Kastilijos karaliaus iždininko dvare.
Būdamas narsus ir siekdamas pasižymėti,
mūšyje ties Pamplona 1521 m. Ignacas
buvo sunkiai sužeistas, o sveikdamas brolio
pilyje išgyveno atsivertimą. Skaitydamas
dvasinio turinio knygas ir apmąstydamas
savo patirtis, ilgainiui pastebėjo, kad po
svajonių apie pasaulio garbę bei laimėjimus
apima liūdesys, nusiminimas ir nerimas, o
po minčių apie tarnavimą Dievui padedant
žmonėms, kaip tai darė šventieji, užlieja ramybė, džiaugsmas, viltis, skaidrumas. Visa
tai Ignacas žymėjosi užrašuose, iš kurių vėliau sudarė Dvasinių pratybų knygutę.
Pasveikęs ir užsidegęs tarnauti Kristui,
Ignacas nuvyko į Jeruzalę, paskui – į Italiją, bet suvokęs, kad labiau žmonėms padėti galės būdamas išsilavinęs, ėmėsi studijų
Paryžiaus universitete. Ten susidraugavo
su keletu studentų. Jiems pravedęs dvasines
pratybas, sutelkė būrelį bendraminčių. Devyni jauni vyrai, degdami troškimu labiau
pasitarnauti Dievui ir žmonių gerovei, nuvyko į Romą ir patikėjo save popiežiui, geriausiai žinančiam visos Bažnyčios poreikius.
1540 m. buvo patvirtinta nauja apaštalinė
vienuolija, pasivadinusi Jėzaus Draugija.
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Šiandien ši vienuolija veikia 112 šalių
ir vienija per 17 000 narių, Lietuvos ir Latvijos provincijoje jų yra 36. Viso pasaulio
jėzuitus vienija tas pats ignaciškasis dvasingumas. Juo gyvendami jėzuitai kūrybingai
imasi pačių įvairiausių veiklų, pvz., sielovadinės ir socialinės, kultūrinės ar akademinės – mokslinės. Jėzuitai turi apie 800 mokyklų, 186 universitetus ir aukštojo mokslo
institucijas. Lietuvoje veikia dvi jėzuitų
gimnazijos Vilniuje ir Kaune, kiekvienoje
jų mokosi daugiau kaip po 700 mokinių.
Dvasinės pratybos –
ignaciškojo dvasingumo šerdis
Ignacas Lojola unikalus tuo, kad savo
religines patirtis sugebėjo taip susisteminti ir užrašyti, kad Dvasinės pratybos tapo
„įrankiu“, tinkamu skirtingiems įvairių laikų žmonėms, norintiems tobulėti dvasiškai
ir tapti visapusiškai brandžiomis asmenybėmis, kitaip tariant, jos tapo gairėmis siekiantiems sąmoningiau tikėti ir žmoniškiau
gyventi. Taigi į visas jėzuitų veiklas bei iniciatyvas turėtume žvelgti iš jų dvasingumo
perspektyvos.

Jėzuito namai – visas pasaulis

Jėzuitai nėra tradicinis
vienuolinis ordinas
Jėzuitams neprivalu melstis visiems
drauge susirinkus, neprivalu visą laiką gyventi tuose pačiuose namuose. Tai – apaštalinis institutas, tad jėzuito namai – visas
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pasaulis. Be to, jėzuitams būdingas teigiamas požiūris į žmogų ir į pasaulį. Ši nuostata įsišaknijusi ignaciškajame dvasingume, tiksliau, Dvasinėse pratybose, kurios
moko į pasaulį žvelgti Dievo žvilgsniu,
tikėjimo akimis – tai reiškia su meile. Be
meilės žvilgsnio pasaulis atrodo per blogas,
o tikėjimas pripažįsta, kad Dievas nuolatos veikia pasaulyje ir griauna nuodėmės
struktūras. Jėzuitiškoji misija pasiekia giliai
žmogaus širdyje esantį troškimą rasti Dievą nuodėmės darkomoje aplinkoje. Galima
sakyti, kad jėzuitų dvasingume užkoduotas
teigiamas požiūris į pasaulį, kuriame jie
mato nuolatos veikiantį Dievą ir trokšta prisidėti prie jo veikimo visomis kūrybinėmis
galiomis bei patraukti kitus žmones šiam
kilniam darbui.
Krikščionybės įkultūrinimas
ir pagarba žmogui

„Grynoji“ krikščionybė neegzistuoja.
Nuo pat pradžių jos esmė ir turinys įgavo
kultūrines išraiškas. O jos labai skirtingos
ir, laikui bėgant, keičiasi. Tad krikščionybės
tapatumas visada dinamiškas, kas sukelia nemažai įtampų, tačiau kitaip ir negali būti, nes
sustabarėjusi, užsikonservavusi kuriame nors
laike ar griežtai apsiribojusi viena kultūrine
išraiška, krikščionybė nustotų buvusi tuo,
kuo jai skirta būti, – Gerosios Jėzaus Naujienos nešėja visiems visų laikų žmonėms.
Jėzuitų puoselėjamas teigiamas požiūris
į pasaulį pasireiškia ir pagarba kitoms kultūroms. Tokių pavyzdžių turime iš misijų
Indijoje, Kinijoje, Amerikose. Jėzuitai mi-

sionieriai mėgino pritaikyti krikščionių tikėjimą vietos žmonėms, naudoti vadinamąjį akomodacijos metodą. Dėl jo susilaukė
nemažai priekaištų iš kitų misionierių, ypač
dėl apeigų Kinijoje. Bažnyčios istorijoje tai
žinoma kaip „Ginčas dėl apeigų“. Vatikane
buvo nuspręsta, kad akomodacijos metodas
netinka krikščionių tikėjimui skleisti, dėl
ko krikščionybės misijos Kinijoje žlugo.

Jėzuitų scenos menas

Jėzuitų teatras
(vizualizacija, retorika)
„Įsivaizduokite, kad netikėtai atrasta
XVI a. pjesė yra jaudinanti, įkvepianti, įdomi, linksma, išspaudžianti ašarą, pamokanti,
kryptinga, gili. Pjesė, kuri tuo pat metu yra
tragiška ir komiška, klasikinė ir krikščioniška, humanistinė ir šmaikšti, kuri primena
žiūrovams, ką reiškia būti žmogumi. Jeigu
kas nors paklaustų, kas gi yra šios pjesės
autorius: Lyly, Greeneʼas, Peeleʼis, Kydas,
Marlowas ar Shakespeare’as, iš karto atsakytumėte, kad Shakespeare’as. Jo genijus
ne tik pranoko amžininkus, Shakespeare’o
kūryba – sudėtingas ir daugiasluoksnis projektas, pradėtas ne jo paties ir ne jo pirmtakų
anglų, o žinomų Europos švietėjų jėzuitų, –
žurnale JIVAN rašė Clare Asquith. – Revoliucinės jėzuitų ugdymo sistemos centre
buvo puiki drama, žiūrovus skatinusi siekti
aukštos moralės, o ne pasaulio tuštybių. Ir
buvo anaiptol ne maldinga.“
Jėzuitų dramų žiūrovai dažnai būdavo
įtakingi ir galingi pasauliečiai – tiek katalikai, tiek protestantai, gausiai užpildantys

Pamokslaujantis Ignacas. Panò Azpeitijos šv. Magdalenos ligoninėje, kurioje jis darbavosi.
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sales nuo Dorpato Estijoje, Kražių, Prahos
iki Mesinos Italijoje. Jie laukė vis daugiau
spektaklių ir noriai aukojo pinigus vis brangesniems pastatymams.
Jėzuitų misija nebuvo vien linksminti
žiūrovus, o greičiau skleisti draugišką dvasingumą ir paprastiems žmonėms, ir imperatoriams, siekti bendro gėrio bei geresnės
visuomenės. Jėzuitai savo dramoms kviesdavo geriausius rašytojus, geriausius aktorius ir per savo teatrų tinklus skleisdavo pažangų metodą, apimdami ir pasaulietinius,
ir dvasinius dalykus, įtraukdami muziką,
šokį, įrengdami įspūdingas scenas su įmantriomis dekoracijomis. Tokie spektakliai būdavo kaip multisensorinis vyksmas su muzika, veiksmu, dekoracijomis, kur režisūra
ne mažiau svarbi už tekstą. Visa tai buvo
daroma dėl bendro gėrio – anot Ignaco, siekiant padėti sieloms.
Jėzuitų scenos dekoracijos, įranga ir
visa mašinerija galėtų būti atskiro straipsnio verta tema. Paminėsiu tik tiek, kad jėzuitų mokyklų teatrai, siekdami konkuruoti
su profesionaliaisiais, išradingai taikė naujas technologijas, kruopščiai gamino dekoracijas, kartais baldus bei rakandus skolindavosi iš dvarų ir rūmų; naudojo judančias
detales, o sceną dalydami į tris planus išnaudojo vizualinę perspektyvą.

Jėzuitai ir muzika
Skirtingai nei Europoje, tolimose
misijose Indijoje, Kinijoje ir abiejuose
Amerikos žemynuose muzika buvo viena
veiksmingiausių apaštalavimo priemonių.
Indijoje tėvas Pranciškus Ksaveras dainavimu mokė katechezės. Ilgainiui tikėjimo
teiginiai būdavo giedami bažnyčiose, dainuojami gatvėse ir dirbant laukuose. Kinijoje tėvo Matteo Ricci ir jo draugų muzikiniai gebėjimai padėjo misionieriams
imperatoriaus rūmuose. Tačiau muzika,
kaip kultūros priemonė, labiausiai pasitarnavo jėzuitams Pietų Amerikoje.
Paminėsiu tik keletą atvejų. Vienas iš
fenomenų yra vadinamoji „jėzuitų valstybė Paragvajuje“, gyvavusi 150 metų ir
sunykusi jėzuitus išvarius iš Pietų Amerikos. 1606 m. buvo įkurta Paragvajaus
jėzuitų provincija. Pirmasis provincijolas
t. Diego Torresas sumanė įkurti redukcijas – gyvenvietes indėnams, apsaugančias
nuo kolonistų. Čia jie buvo mokomi amatų, menų ir, žinoma, krikščionių tikėjimo.
Redukcijų idėja pasiteisino, jos suklestėjo
ir ekonomiškai, ir kultūriškai. Maždaug
trisdešimtyje bendruomenių, sudariusių
vadinamąją „jėzuitų valstybę“, gyveno
apie 100 tūkst. indėnų.
Muzika redukcijose buvo daugiau nei

Šv. Ignaco jėzuitų redukcija
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malonus laisvalaikio užsiėmimas, ji skambėjo ir bendruomenei dirbant, ir meldžiantis
bažnyčioje. Muzika buvo tai, kas netgi traukė indėnus persikelti į redukcijas. Čia buvo
naudojami beveik visi europietiški muzikos
instrumentai, kuriuos netrukus imta gaminti
vietoje. Pvz., jėzuitas Florianas Pauckeʼas
su vietos staliais pagamino bažnyčiai vargonus. Su vietinių jaunuolių orkestru taip
puikiai grojo Buenos Airių vyskupui, jog
šis sužavėtas pripažino, kad joks katedros
orkestras Ispanijoje nesugrotų geriau. Šalia
bažnytinės muzikos Florianas Pauckeʼas
mokė orkestrantus vokiškų maršų, liaudies
dainų, arijų ir šokių muzikos.
Paminėtinas ir garsus to meto Paragvajaus redukcijų misionierius muzikas ir
kompozitorius italas jėzuitas Domenico
Zipoli. Taip pat garsus jėzuitas muzikas
Martinas Schmitdʼas, kuris baroko muziką
sujungė su indėnų liaudies melodijomis.
Muziko palikimas gyvavo dar 200 metų
po jo mirties kaip gyva indėnų tradicija.
M. Schmitdʼo rūpesčiu kiekvienas kaimas
turėjo vargonus, daug smuikų, kontrabosų
iš kedro, klavikordų, spinetų, arfų, trimitų.
Vienas iš jėzuitų tikslų redukcijose buvo
rašto, taip pat ir natų, mokymas. Dainavimas ir instrumentinė muzika, sujungti su
šokiu, papildė rašto mokymą. Taip muzika
iš priemonės tapo tikslu, savarankiška ugdymo koncepcijos disciplina. Paragvajiečiai muzikai Luisas Szarnanas ir Hansas
Rothas labai pasitarnavo, kad jėzuitų redukcijų muzikos natos būtų atrastos. Tad tradicija, jungusi Europos baroko muziką su
Amerikos indėnų muzika, buvo atgaivinta
ir ši muzika vėl suskambo Paragvajuje. Taip
pat ir Brazilijoje jėzuitai misijoms naudojo
muziką bei giedojimą vietine tupių kalba.
Paminėtini ir pasaulio Rytai – Manilos misijos – bei muzikos vaidmuo jose.
Penkiabalsis motetas „Ave Virgo sanctissima“, publikuotas Venecijoje 1570 m.,
XVII a. buvo žinomas Maniloje. Jėzuitai
pirmavo Maniloje švietimo srityje, gausiai
naudodami muziką, šokius, poeziją, dra-

mą, tuo praturtindami ir mokyklų programas, ir apeigas.
Jėzuitai ir baletas

Tuo metu, kai Italijoje jėzuitai statė barokines bažnyčias, Paryžiuje savo mokyklose jie mokė baleto. Vienas ankstyviausių
veikalų apie šokį parašytas jėzuito Claudeʼo
Francois Menestrier. Knygos „Ignaciškasis
humanizmas“ autorius Ronaldas Modras
rašė: „Liudviko XIV laikais niekas neprilygo piruetui, kurį atlikdavo jėzuitai.“ Įtrauktas į mokymo programas mokyklose, šokio
mokymas buvo visapusiškos asmenybės
ugdymo programos dalis.
Dabartis

Jėzuitų indėlis į žmonijos kultūrą, menus, muziką ir teatrą ryškiausias iki Jėzaus Draugijos uždarymo 1773 m. Po jos
atkūrimo 1814 m. pasaulis jau buvo pasikeitęs, meno pasaulis – taip pat. Jėzuitai pamažu atsigavo, tačiau mene vis labiau
dominavo pasauliečiai. Tačiau ir šiandien jėzuitų ugdymo institucijos skiria didelį dėmesį
menui, muzikai, dramai, moderniam šokiui.
Abiejose Lietuvos jėzuitų gimnazijose
veikia dramos būreliai. Vilniuje gerai žinomas Šv. Kazimiero bažnyčioje jėzuitų
įsteigtas Religinės muzikos centras, rengiantis nemokamus pasaulinio lygio koncertus miesto bendruomenei. Paminėtina ir
Bostono jėzuitų kolegija bei jos garsus šokio studijos choreografas jėzuitas Robertas
Vereeckeʼas. Kiti jėzuitai modernaus šokio
menininkai nuo Indijos iki Šiaurės Amerikos toliau tęsia seną jėzuitų tradiciją puoselėti įvairių žanrų šokį.
Nuo pat pradžių jėzuitai kreipė dėmesį
į dvasingumą, siekdami padėti žmonėms
įgyti gilesnį santykį su Dievu, o tikėjimas
į Dievą, kurio malonė remiasi prigimtimi,
išlaiko atvirumą saviraiškai mene. Menų
sritis nėra svetima jėzuitams, jų dvasingumas moko ir skatina Dievą sutikti visur –
menuose taip pat.
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Dr. Liudas Jovaiša

Kražių kolegijai –
400 metų
Prieš keturis šimtmečius Kražių miestelyje ėmė veikti vienas iškiliausių per visą istoriją Žemaitijos švietimo centrų – Kražių jėzuitų kolegija. Ji gyvavo daugiau
nei pusantro šimto metų – iki 1773 m., kai popiežius sustabdė Jėzaus Draugijos veiklą. Vis dėlto prie kolegijos
veikusi mokykla dar tęsė savo veiklą kaip valstybinė iki
1844 m., kol buvo likviduota ir perkelta į Kauną. Bet
kaip ir nuo ko viskas prasidėjo?

Buvusi kolegija ir jėzuitų bažnyčios griuvėsiai. Raižinys pagal 1840 m. Vincento Misevičiaus piešinį.
Kazio Misiaus knygos „Kražių mokykla ir gimnazija 1773–1844 metais“ iliustracija.

Jėzuitų kelias į Žemaitiją
(1576–1608 m.)
1569 m. Vilniuje įsikūrusius jėzuitus į
Žemaitiją labai troško atsikviesti šio krašto
vyskupu 1576 m. tapęs kunigaikštis Merkelis Giedraitis – tikras Draugijos bičiulis
ir geradarys. Nenuostabu, jog gaivindamas
pakrikusį savo vyskupijos gyvenimą, jis
pirmiausia troško pasitelkti būtent jėzuitus. Jau 1576 m. drauge su kunigaikščiu
Giedraičiu, vykstančiu perimti vyskupijos
valdymo, į Žemaitiją iškeliavo Vilniaus
kolegijos tėvas Mikalojus Sendkovskis.
Jis bene metus praleido šiame krašte, lydėdamas parapines bažnyčias vizituojantį
vyskupą, tačiau paskui buvo atšauktas į
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Vilnių: vyresnieji manė esant netinkama
misijoje užtrukti tiek ilgai – negana to, dar
ir be jokio palydovo.
Kodėl vyskupui Giedraičiui reikėjo
jėzuitų? Pirmiausia – vyskupijos seminarijai įkurti. Tarp kapitulos narių ir negausių parapinės dvasininkijos atstovų
vyskupas nematė moraliai ir / arba intelektualiai tinkamų šiam darbui dvasininkų,
o naujos kunigų kartos parengimas buvo
bene pagrindinis įrankis ano meto katalikybei Žemaitijoje gaivinti ir atnaujinti.
Deja, 1576–1577 m. vyskupo kreipimaisi
į Draugijos vyresniuosius vaisių nedavė.
1581 m. – matyt, neregėdamas šviesios
artimos ateities perspektyvos – Merkelis
Giedraitis Žemaičių vyskupijos seminariją

Mûsø istorija
įkurdino Vilniuje: čia būsimieji Žemaitijos
dvasininkai galėjo intelektualiai rengtis
kunigystei, lankydami paskaitas Vilniaus
universitete.
Antras svarbus Žemaitijos vyskupo motyvas – siekis turėti savo krašte bent keletą
tėvų jėzuitų, atsidėjusių nuolatinėms misijoms po kaimus, kad atliktų labai svarbų
pagonybės reliktų naikinimo bei krikščionių
tikėjimo pagrindų aiškinimo ir elementarios
tikėjimo praktikos diegimo darbą. 1587 m.
šiuo reikalu Merkelis Giedraitis tiesiogiai
rašė pačiam Draugijos generolui Klaudijui
Akvavivai. Nors prašymas iš esmės nebuvo
patenkintas, atrodo, kad vyskupas išgavo
bent jau jėzuitų pažadą reguliariai lankyti
Žemaitiją. Nuo tol kas kelerius metus ar kasmet keli misionieriai iš Vilniaus arba Rygos
kolegijų vykdavo į šį atkampų kraštą katekizuoti kaimų gyventojų. Kartais jie apsilankydavo net kelis kartus per metus – 1597 m.
Žemaitijoje dukart misionieriavo vilniečiai,
triskart – rygiečiai jėzuitai. Vis dėlto šios
misijos dažniausiai būdavo trumpos – ypač
kai per atostogas į jas vykdavo mokyklose
dėstantys Draugijos nariai, tad natūralu, jog
vyskupas ir toliau laukė tos dienos, kai jėzuitai įkurs nuolatinę savo buveinę Žemaitijoje ir galės visiškai atsidėti misijų darbui.
Ta diena išaušo pačioje Giedraičio
gyvenimo pabaigoje. 1608 m. įsikūrus
Lietuvos jėzuitų provincijai, pirmasis jos
provincijolas Paulius Bokša dar tais pačiais metais pasiuntė nuolatinai darbuotis
Žemaitijoje du tėvus – Motiejų Galminą
ir Merkelį Daugėlą. Vyskupas, kuo maloniausiai priėmęs, nukreipė juos pas Kražių
kleboną Merkelį Geišą, o šis apgyvendino
savo klebonijoje ir aprūpino visais tuo tarpu
pragyvenimui reikalingais dalykais. Mirdamas (1609 m.) vyskupas Giedraitis išreiškė norą, kad jėzuitai įsikurtų Varniuose,
ir Žemaitijoje reziduojantiems Draugijos
nariams užrašė turtingą savo biblioteką –
būsimosios Kražių kolegijos knygų rinkinio branduolį.

Kodėl jėzuitų atvykimo į Žemaitiją
reikėjo laukti taip ilgai – daugiau nei tris
dešimtmečius? Patys Draugijos nariai suprato apaštalavimo Žemaitijoje svarbą ir
turėjo progos konkrečiai patirti misijų vaisius, tačiau… trūko žmonių, kurie galėtų
be nuostolio jau veikiantiems namams pradėti darbuotis kitur. Negana to, karaliaus
Stepono Batoro spaudimas jėzuitus 1582–
1583 m. privertė steigti kolegijas valstybės
paribiuose – Polocke, Rygoje ir Dorpate
(Tartu). 1586 m. negalint pasipriešinti ir
pagrindinio katalikybės bei pačios Jėzaus
Draugijos ramsčio Lietuvoje – Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio – valiai
buvo atidaryta kolegija ir šio didiko valdų
sostinėje Nesvyžiuje. Vyskupas Giedraitis, kad ir gerbtinas Draugijos geradaris,
reikšmingumu negalėjo prilygti minėtiems
reikšmingesniems asmenims, o svarbiausia – neturėjo tokio turto, kurį būtų galėjęs
skirti pakankamam kolegijos išlaikymui…

Jėzuitai Žemaitijoje: nuolatinės
vietos ir fundatoriaus paieškos
(1608–1614 m.)
Kražiuose laikinai įsikūrusioje misijoje
(iš pradžių ji oficialiai ir buvo vadinama
„Žemaitijos misija“) netrukus ėmė darbuotis jau keturi jėzuitai. Iš pradžių jie glaudėsi
Kražių klebono valdoje, o vėliau Žemaitijos kanauninkas ir Kražių altarista Mikalojus Daukša užleido jiems savo altariją. Po
vyskupo Giedraičio mirties jėzuitus savo
palankumu globojo bei materialiai (be kita
ko – dovanodamas labai turtingą biblioteką) rėmė ir jo įpėdinis Mikalojus Pacas. Vis
dėlto, jėzuitams apsisprendus įsikurti Žemaitijoje ir pradėjus galvoti apie laikinos
buveinės išauginimą iki įprastinių namų
su mokykla (kolegijos), to buvo maža. Namams reikėjo rasti labiau pasiturintį fundatorių, o drauge turėjo būti išspręstas ir nuolatinės buveinės vietos klausimas.
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Pirmiausia buvo atmestas Žemaitijos
vyskupo siūlymas įkurdinti kolegiją vyskupijos sostinėje Varniuose. Motyvų būta
daug: vieta pelkėta ir nesveika, dėl to niekas nenorįs ten gyventi; miestelis menkas,
turįs vos 60 prasčiokų namų, nemėgstamas
kaimynystėje gyvenančių bajorų ir neaprūpintas pragyvenimui reikalingais dalykais;
galiausiai fundacija esanti per menka būsimai kolegijai išlaikyti.
Štai čia Apvaizda ir dovanojo taip
laukiamą kolegijos fundatorių… 1613 m.
mirus šešiolikamečiui Lietuvos didžiojo
etmono ir Žemaitijos seniūno Jono Karolio
Chodkevičiaus sūnui Jeronimui, velionio
motina Sofija Mieleckytė-Chodkevičienė įkalbėjo vyrą „ieškoti nemirtingo savo
turtų paveldėtojo“, tad garsusis karvedys,
kitados jau aprūpinęs bernardinų konventą
Kretingoje, ryžosi Žemaitijoje funduoti dar
ir jėzuitų kolegiją. Kitaip nei anksčiau, pagrindinis fundacijos motyvas dabar buvo
nebe misijinė jėzuitų veikla ar vadovavimas seminarijai, bet pasaulietinio jaunimo
mokymas ir dorovinis ugdymas.
Atsiradus fundatoriui, Lietuvos jėzuitų provincijos kongregacija nusprendė
palikti sprendimo teisę dėl kolegijos vietos pačiam geradariui, tačiau, apsvarsčiusi Kražių ir Raseinių variantus, dauguma
balsų pasisakė už pastarąjį: Raseiniuose

veikiančius Žemaitijos teismus nuolat lanką bajorai, o karaliui pavaldus miestas esąs
saugesnis už privatų. Vis dėlto fundatorius
Raseinių variantą atmetė (sąlygos gyventi
čia nepalankios, trūksta geriamojo vandens, o dėl suvažiuojančių bajorų stigsią
vietos apsistoti mokiniams) ir pasiūlė tris
kitus – Kražius, Alsėdžius ir Skuodą. Kražiai pačiame Žemaitijos viduryje, be to, jų
apylinkėse esą gyveną labiau pasiturintys
bajorai; įsikūrus Alsėdžiuose, jėzuitams
arčiau būsiančios fundatoriaus užrašomos
pagrindinės valdos (dab. Skuodo ir Mažeikių rajonų teritorijoje esantys Židikai,
Ketūnai, Šerkšnėnai, Ersla…). Na, o jei
jėzuitai kolegiją įkurtų Chodkevičiui priklausančiame Skuode, jis dar padidintų
numatytą fundaciją ir pastatydintų mūrinius kolegijos pastatus. Į tai Draugijos vizitatorius t. Giovanni Argenti atsakė, jog
svarstydamas šį reikalą prieš akis turįs tris
dalykus: fundatoriaus troškimą, Draugijos patogumą, tačiau pirmiausia – Dievo
garbę. Tad jei kolegija rastųsi Skuode, tai
būtų naudinga Draugijai ir būtų malonu
fundatoriui, tačiau Dievo garbei ji labiausiai pasitarnautų veikdama Kražiuose. Išgirdęs, kad jėzuitai esą pasiryžę atsisakyti
savo naudos, fundatorius sutiko atsižadėti ir
savo troškimo. Tad 1614 m. rugpjūčio 25 d.
Kretingoje surašytame fundacijos akte jau

Taip galėjo atrodyti Kražių jėzuitų bažnyčia. Iš knygos: Kazys Misius „Kražių mokykla ir gimnazija
1773–1844 metais“. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015.
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buvo pažymėta, jog kolegija steigiama Žemaitijos centre įsikūrusiame Kražių miestelyje, kuris esąs palankus sveikatai ir tinkamiausias studijoms bei bajorų lavinimui…

Kolegijos veiklos pradžia
(1616 m.) ir jos istorinė reikšmė

buvo perkelta vyskupijos seminarija; nuo
tol iki pat 1773 m. ji beveik visą laiką buvo
aptarnaujama jėzuitų ir veikė arba Kražiuose, arba Varniuose. Nesitenkindami
misijomis po Žemaitijos kaimus, Kražių
jėzuitai kartais pasiekdavo ir Kuršą. Buvo
įkurta trumpai veikusi misija Virbalyje, o
vėliau, XVIII a., reikšmingą vaidmenį atli-

Kolegijos
steigimas
Kražiuose buvo ypatingas
tuo, kad pats fundatorius
nebuvo miestelio savininkas. Todėl 1615 m. sausį
buvo gautas tuometinio
Kražių šeimininko – Mikalojaus Kristupo Radvilos
Našlaitėlio – sutikimas, kuriuo šis perleido visą savo
dvaro sklypą, esantį prie
turgaus aikštės, kolegijos
nuosavybei. Šioje teritorijoje ir pradėjo kilti kolegijos Restauruotas vienas iš išlikusių kolegijos pastatų 2008 m.
pa-statai; 1616 m. pagausė- Stasės Butrimienės nuotr.
jusi jėzuitų bendruomenė jau
ko nuolatinė misija Prūsijoje, Tilžėje.
galėjo persikelti į laikinus medinius namus.
Jėzuitų kolegija Kražiuose buvo pirmaPaskyrus fundaciją, Kražių jėzuitų misis
ir
ryškiausias visos Žemaitijos švietimo
sija 1615 m. oficialiai pradėta vadinti režidinys;
etninėse lietuvių žemėse ji buvo ir
zidencija, o 1616 m., atidarius pirmąsias
svarbiausia
po Vilniaus jėzuitų mokykla,
klases (į jas susirinko 50 mokinių), šiems
savo
dydžiu
ir
reikšme gerokai lenkusi Kaujėzuitų namams pripažintas kolegijos stano
ir
Pašiaušės
kolegijas. Kražių kolegija
tusas. Netrukus pradėjo veikti visos įprasturėjo
turtingą
biblioteką.
Kolegijoje, kaip
tos gimnazijos klasės, įsteigta Marijos soįprasta,
veikė
mokyklinis
teatras,
funkciodalicija, malonėmis ėmė garsėti iš Romos
navo
keletas
bendrabučių,
o
nuo
XVIII
a.
katakombų atgabentos šv. Marino (netruvidurio
gyvavo
ir
vaistinė.
Kolegijoje
kus paskelbto vienu iš šventųjų Žemaitijos
kartais būdavo dėstomi ir filosofijos bei
globėjų) relikvijos. 1621 m. iškilmingai
moralinės teologijos kursai; nuo XVIII a.
pašventintas bažnyčios kertinis akmuo.
gimnazijos dėstymo programa pasipildė
Kražiuose įsikūrę jėzuitai įgyvendino
naujomis disciplinomis – istorija, geoir fundatoriaus Jono Karolio Chodkevigrafija, matematika, vokiečių ir prancūzų
čiaus, ir vyskupo Merkelio Giedraičio svakalbomis. Įvairiu metu čia darbavosi tokie
jones. Jie ne vien auklėjo ir mokė Žemaižymūs jėzuitai, kaip Motiejus Kazimieras
tijos jaunimą (nemokamai, kaip ir kitose
Sarbievijus, Kazimieras Kojalavičius, Zigsavo kolegijose), bet ir aktyviai apaštalavo
mantas Liauksminas, Jonas Pašakauskas,
(taip pat ir vykdydami misijas) bei darbaKarolis Virvičius, Pranciškus Paprockis,
vosi ugdydami būsimuosius Žemaitijos
Tomas Žebrauskas.
kunigus. Jau 1620 m. iš Vilniaus į Kražius
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„Neimkite Dievo malonės veltui: Dievo gailestingumas ir mano atsakomybė“ –
tokia buvo šiemet kovo 19 d. Vilniuje vykusio Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės suvažiavimo tema, kurią savo konferencijoje išplėtojo Vilniaus
šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas. Jos santrauką pateikiame ir žurnalo skaitytojams.

Bibliniai žodžiai: „Neimkite Dievo
malonės veltui“ (2 Kor 6, 1), mums primena gerai žinomą posakį „dovanotam arkliui į dantis nežiūri“: tai, kas dovanojama,
priimame ir darome su tuo, ką norime. O
kaip yra su Dievo malone? Su Viešpaties
dovanomis, su jų apstumu?
Mums, tikintiems žmonėms, nesunku
suprasti, kad visi dalykai – ir materialūs,
ir dvasiniai, yra Dievo dovanos. Daug
kebliau su tuo, ką turime, elgtis kaip su
Dievo dovana. O pajutus tikėjimo skonį,
apstumą, didžioji pagunda yra manyti, kad
viskas – mūsų tikėjimas, gabumai, laimėjimai, darbai, santykiai ir net pinigai, kuriuos užsidirbame, mūsų maldos, kurias
sukalbame Dievui, – yra tarsi mūsų nuosavybė. Ir džiaugiamės, kad galime su ja da-
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ryti, kas mums patinka. Bet iš tiesų, jeigu
būtume sąžiningi ir nuoseklūs, suprastume, kad esame tik Dievo dovanų prievaizdai, ūkvedžiai ir turime su jomis elgtis kaip
su mums paskolintu, patikėtu dalyku. Siūlyčiau prisiminti Evangelijos palyginimą
apie dešimt minų (Lk 19, 11–27), – apie
tuos talentus, dovanas, gabumus, galimybes arba ką kita, ką Dievas suteikia žmogui. Šeimininkas vienam duoda 10 minų,
kitam tik 1 miną; vienas žmogus leidžia
pinigus į apyvartą, o kitas paslepia. Taigi,
Dievo dovanos mumyse gali skleistis arba
jas užgožia mūsų egoistinės paskatos –
taip neretai aiškiname šį palyginimą, nes
iš tiesų su gautomis Dievo malonėmis elgiamės įvairiai.
Dovanos nedovanojamos šiaip sau, reikia tam tikros progos, priežasties. O jeigu
dovaną gaunate be priežasties – vadinasi,
dovanojantysis yra toks dosnus ir mylintis,
kad tuo išdrįsta dalytis su žmonėmis, kurie
jam artimiausi arba prie kurių atveda Dievas. Dovanas teikiantis tiesiog atlieka dievišką misiją net to ir nežinodamas. Pvz.,
kartą, jau gana seniai, einame su draugu
gatve, o ten tokia suvargusi moterėlė gėles
pardavinėja. Staiga jis išsitraukia piniginę
ir vieną puokštelę nusiperka. Aš nustebęs
žiūriu, kas bus toliau, kam tos gėlės, o jis

Tikëjimas ir gyvenimas
netrukus pro šalį ėjusiai merginai ar moteriai tą puokštelę padovanojo. Klausiu, ką
čia sugalvojai? O jis atsako: tu ką, Evangelijos šiandien negirdėjai?.. Vadinasi, žmogus kažką išsinešė į gyvenimą, ją išgirdęs.
Buvo paskatintas eiti, dalytis, nepasilaikyti
to sau. Nemanau, kad pro šalį ėjusi moteris
atsitiktinai pasitaikė. Greičiausiai ir jai tai
buvo ypatingas ženklas, ir ją kam nors paskatino. Taigi, jeigu gaunate dovanų šiaip
sau, žinokite, kad tai ką nors reiškia. Ir jeigu save laikote tikinčiais žmonėmis, būkite tikri, kad net ir atsitiktinės dovanos, geras žodis, komplimentas, pasveikinimas,
paskatinimas tikrai yra koks nors Dievo
įsikišimas, pagalba jums, kvietimas kažkam ryžtis. Ir net jeigu esate dovanos „nusipelnę“, pvz., jūsų gimtadienis, santuokos
metinės, gyvenimo jubiliejus ar kita graži
proga, vis tiek tai ne jūsų nuopelnas, o
Dievo dovana, ypatingas ženklas. Jūs esate tiktai dalininkai, tiktai grandis dosnumo
grandinėje. Nesulaikykite tos dovanos, kurią gavote, net jeigu ji jums ir labai patinka,
o gal ir visai netinka, jeigu tai tik daiktas,
kuris rinks dulkes ant lentynos. Svarbesnis
yra ženklas, kad jus pastebėjo, kad jums ją
įteikė. Juk dovanos, išsakomi linkėjimai
ir tarp netikinčiųjų liudija, kad žmogus
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svarbus kitam, vertingas toks, koks yra.
Mes, tikintys, per tai įžvelgiame dar vieną
prasmę – kad taip mumis rūpinasi Dievas,
parodo mūsų unikalumą, išskirtinumą, kurio patys dažnai nė nepastebime.
Kalbėdami apie Dievo malonę, jo dovanas, apie tai, kaip su jomis elgtis, pritaikykime 3D taisyklę. Trys dovanas lydintys
veiksmai iš D raidės. Pirmas dalykas – elementarus, bet labai dažnai pamirštamas –
dėkoti Dievui. Padėka pradėkime visas
maldas, bet kokį savo gyvenimo įvertinimą.
Netgi sąžinės peržvalgą, – kad ne taip baisu būtų eiti išpažinties. Pradėkime nuo to,
už ką norime Dievui pasakyti ačiū. Aišku,
pirma į galvą ateis geri ir gražūs dalykai,
bet prisiminsiu ir sunkesnius, už kuriuos
taip pat galiu padėkoti, pvz., už nuodėmes –
kad supratau, jog tai yra nuodėmė. Ačiū,
Viešpatie, kad saugai mane nuo puikybės,
kad aš galiu atjausti kitus, su tokia nuodėme gyvenančius. Ačiū, Dieve, kad aš toks
pat žmogus, kaip visi.
Kitas D – išmokti dovana džiaugtis. Net
jeigu kieno nors dovana mums nepatinka,
vis tiek įvertiname, kad yra įdėta pastangų,
parodyta rūpesčio galvojant apie dovaną.
Kažkodėl būtent man tokią knygą padovanojo – malonu, kad tuo, kas jam svarbu,
žmogus dalijasi su manimi. Net jei ta knyga
man ir neįdomi. Vadinasi, kad ir kokia dovana būtų, ji neša žinią. Jeigu Dievas leidžia
ką nors patirti ir mūsų gyvenime kas nors
įvyksta, tai irgi Dievo malonė, jo pagalba ir
dovana, rūpestis mumis, galime džiaugtis,
kad tai įvyko. Nors ir sunkus dalykas, bet,
ačiū, Dieve, Tau už tai. Galiu pasidžiaugti,
kad Dievas mane veda, moko. Galiu šyptelėti Dievui: na, ir „dovanėlę“ davei. Tą
akimirką gal ir nepradžiugsime, bet kada
nors gyvenime suvoksime, kodėl buvo tos
sunkios valandos, tokia tiršta gyvenimo
gavėnia, sausa dykuma. Tai irgi dovana. Ir
vėliau ji tikrai nudžiugins, nuskaidrins širdį. Krikščioniškas džiaugsmas skiriasi nuo
to, kurį pasaulis patiria. Tikėjimo teikiamas
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džiugesys kupinas vilties, ramybės, giedrumo, šviesos, lengvumo. Tarsi giedras ankstyvas Velykų rytas. Štai kokio džiaugsmo
mums reikia ir jį išgyvename, supratę, kaip
Dievas per gyvenimą veda.
Trečiasis D – dovanoti, dalytis. Jeigu
nesiruošiu dalytis tuo, ką gavau, vadinasi,
veltui paėmiau dovanas iš Dievo. Jas gavau
ne tam, kad kaupčiau kolekciją, bet kad apie
kitus pagalvočiau ir kokiu nors būdu su kitu
žmogumi tuo pasidalyčiau. Pvz., viena moteris pasakojo, kad svarsto atsisakyti kelionių, nors jas labai mėgsta. Mat, gyvendama
viena, neturi su kuo jų įspūdžiais pasidalyti.
Tai man tarsi naują žvilgsnį suteikė: žmogus keliauja, bet ne dėl savęs, o ieško galimybės kitiems papasakoti, kaip praleido
atostogas, ką pamatė. Krikščioniui labai
svarbu tai, kas gauta iš Dievo, nešti kitiems.
Jeigu sraunus upelis sustoja, neneša vandens, jis pavirsta pelke, bala. Vadinasi, turi
būti tekėjimas, judėjimas. Dievo dovanos,
malonės, jo pagalba yra kaip padrąsinimas,
paskatinimas nešti kitiems tai, kas patirta.
Atrodo, kartais dovanos ateina lyg ir netikėtai, nevertai, bet vėliau suprantame, kad
pačiu laiku ir su tam tikra užduotimi. Taigi
veltui imčiau dovanas, jeigu nedėkočiau,
jeigu nesidžiaugčiau, ką gavęs, nesistebėčiau tuo, kuris dovanoja, ir nenorėčiau kitų
apdovanoti.
O jeigu vis dėlto aš nenoriu tų Dievo
dovanų? Nenoriu, kad Dievas mane kviestų
būti liudytoju, kokiu nors įrankiu. Gal noriu
gyventi sau laimingą gyvenimą. Kai aplanko tokios mintys, vadinasi, mano krikščioniškas tikėjimas šlubčioja. Kiekvienas
krikščionis tai, ką gavo iš Dievo, yra pašauktas kitiems nešti. Negyvename tik sau.
Malonės – ne tik mums.
Galime palyginti savo gyvenimą ir jo
dovanas su sėjėju. Kai sėklos ilgai trūnija
maiše, kas su jomis atsitinka? Tampa nedaigios. Jeigu daug sėklų susėjame į nedidelį
plotelį ir jų nepersodiname kitur, augalai
tiesiog skursta, neduoda gausių vaisių.
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Atsitinka kaip su ta mina, talentu, lobiu,
apie kurį pasakojama Lk 19: šeimininkas
atėmė ir tą vienintelę miną, kad tingėjo
Dievo dovanomis naudotis...
Pradedant Jubiliejinius Gailestingumo
metus, seminarijoje studentams palinkėjau,
kad „gailestingumas“ šiemet netaptų tuščiu
žodžiu. Esame pastebėję, kad ir atliekant
išpažintį Gailestingumo šventimas virsta ta
pačia nuolat grojama plokštele – tarsi nieko
nauja. O kad atsirastų kas nors nauja, yra
keletas galimybių. Viena jų – pažvelgti, gal
aš nemoku naudotis tuo, ką Dievas davė.
Gal, Tu, Dieve, gali man duoti šviesos?
Atsiųsti savo Šventąją Dvasią, kuri padėtų
mano lytiškumą, mano gabumus ar materialinius turtus panaudoti kitaip. Galbūt esu
labai nekantrus ir piktas? Ar galėtum mano
emocijas kitaip nukreipti ir ko galėčiau per
tai išmokti? Čia ir yra mūsų atsakomybė:
prašyti pagalbos ir įvertinti tai, ką gavau.
Galbūt už vienus dalykus išties norisi dėkoti ir džiaugtis, o kiti labiau kelia nerimą,
nežinau, ką su jais daryti. Tiesiai šviesiai
Dievui parodyti, papasakoti. Laimingi
žmonės, esantys bendruomenėse, nes jie
turi galimybę tuo pasidalyti grupelėse.
Džiaugsmas, dėkojimas, dalijimasis –
kaip dar galėčiau Dievui atsiliepti? Koks
galėtų būti mano atsakas? Šiais metais popiežius Pranciškus priminė: gailestingumo
darbai kūnui ir sielai yra būdas atsiliepti į
tas dovanas, kurias davė Dievas. Dar svarbesnis dalykas – mano asmeninis atsivertimas. Tai troškimas Dievui iš širdies gelmių
atsiliepti į didį Jo dosnumą. Toks atliepas
manyje kilo pažiūrėjus filmą „Kristaus
kančia“. Tąkart dar aiškiau supratau, kokią
kainą Dievas sumokėjo už mano nuodėmę.
Žmogaus atsiliepimas galėtų būti ir nenoras
kokių nors dalykų gyvenime pakartoti, prie
jų sugrįžti. Tad tegul stiprėja troškimas keisti save čia ir dabar. Skaitydami toliau Antrąjį
laišką korintiečiams rasime: „Štai dabar išganymo diena, štai dabar palankus laikas.“
Dabar. Dabar, žmogau, turėtum keisti save.

Dievo gailestingumas – ištikimoji meilė, kurią švenčiame atjausdami ir melsdamiesi už kitus, paženklinta dosnumu,
kantrumu, įvairove – nuolat ir kiekvienam
žmogui. Bažnyčios paskelbti Gailestingumo metai – ypatingas ženklas, proga prisiminti, kad Dievas yra ištikimas visiems
žmonėms įvairiausiomis aplinkybėmis. Jo
gailestingumas, galima sakyti, yra įkyrus –
nepaliaujamai kapsi į kiekvieno žmogaus
širdį – ir tikinčio, ir netikinčio. O labiausiai
bus įkyrus mirties valandą, nes tada vyksta
didžiausia kova dėl žmogaus. Tad manoji
atsakomybė yra kuo greičiau atsiliepti Dievui. Keisti save ir rūpestingai atsigręžti į
kitus žmones. Dievas, jo žinia, ženklai apie
jį visada į mano gyvenimą ateina per žmones. Vadinasi, ir atsiliepti turėčiau per kitus
žmones.

Konstantino Karašausko nuotr.
Suvažiavimo akimirkas fiksavo Dalia Kiesaitė
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Nepamirškime
svetingumo
Pernai gruodį Lietuvoje lankėsi Jėzuitų tarnybos pabėgėliams vadovas Europoje t. Jeanas Marie Carrièreʼas.
Lietuvos jėzuitų kvietimu jis dalyvavo konferencijoje
Kaune, skaitė paskaitą Vilniaus universitete, susitiko su
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ darbuotojais. T. Jeano Marie paprašėme papasakoti, kaip ir ką veikia Jėzuitų tarnyba pabėgėliams.
– Jėzuitų tarnyba pabėgėliams (JRS –
Jesuit Refugee Service) yra tarptautinė
katalikiška nevyriausybinė organizacija,
šiandien veikianti visuose žemynuose. JRS
buvo įsteigta 1980 m. Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Pedro Arupės rūpesčiu. Jį labai jaudino pabėgėlių iš Vietnamo
problema bei žmonių išvietinimas Liberijoje. T. Arupė laišku kreipėsi į jėzuitus,
klausdamas, ar mes šiuo atveju galėtume
ką nors padaryti. Taip po truputį įsikūrė Jėzuitų tarnyba pabėgėliams, prasidėjusi nuo
kelių jėzuitų ir jų talkininkų, dirbusių su
pabėgėliais ten, kur buvo poreikis. Dabar
mūsų tarnyba turi pasaulinį tinklą, suskirstytą į 11 regionų. JRS biuras yra Romoje,
jam vadovauja jėzuitas amerikietis. Aš šešerius metus dirbau JRS Prancūzijoje, dabar antri metai – Briuselyje.
– Jėzuitus tradiciškai laikome švietėjais, ugdytojais, o pabėgėliai – tai buvo
laiko iššūkis, kurį Draugija priėmė ir jis
tapo jūsų misija?
– Tai viena iš misijų, ji nuolat išlikdavo
aktuali paskutiniosiose Draugijos generalinėse kongregacijose. Visada jėzuitai būdavo skatinami dirbti su pabėgėliais arba
migrantais.
– Ar jėzuitai kaip nors rengiasi šiai
tarnystei, juk pabėgėliai dažnai turi specialių poreikių.
– Padėti pabėgėliams stovykloje Afrikoje galima siųsti jauną dar tebeugdomą
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jėzuitą, tačiau jeigu jūs esate atsakingas už
projektą kurioje nors valstybėje ar regione, reikia tam tikros kompetencijos. Be to,
yra jėzuitų gydytojų, gimnazijų mokytojų,
aukštųjų mokyklų dėstytojų, jie gali pritaikyti savo žinias ir pabėgėlių stovyklose. Kalbėdamas apie JRS, t. Arupė visada
pabrėždavo, kad reikia atsižvelgti tiek į
materialinius, tiek į dvasinius pabėgėlių
poreikius.
– Ar nuo 1980 m. jūsų Tarnyba yra susidūrusi su panašiu iššūkiu, kaip dabartinė pabėgėlių banga Europoje? Kaip jūs
šioje situacijoje veikiate?
– Europa turi nustoti žiūrėti į save, nes
pabėgėlių yra ir kitur. Nepaprastai didelis
pabėgėlių srautas tarp Centrinės Amerikos,
Meksikos ir Šiaurės Amerikos. Labai daug
pabėgėlių Azijoje tarp Tailando ir Indonezijos. Afrikoje taip pat dideli pabėgėlių
srautai, kurių negalime pamiršti, pvz., Zimbabvė – Pietų Afrikos Respublika. Kalbant
apie Europą, taip, tai yra iššūkis, su kuriuo
tenka susidurti. Šiuo metu didžiausias mūsų
rūpestis yra milžiniški srautai žmonių, kurie atvyksta į Europą per Graikiją, o toliau
labai sparčiai juda per Makedoniją, Serbiją, Kroatiją, Slovėniją, Vengriją, Austriją
į Vokietiją ir Švediją. Mūsų organizacijos
žmonės dirba beveik visose šio maršruto
grandyse ir keliaujantiems pabėgėliams
stengiasi suteikti pagalbą. Jėzuitai ir pasauliečiai, savanoriai ir etatiniai darbuotojai,
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stengiasi palengvinti kelionės sąlygas. Šiuo
metu tai didžiausias rūpestis.
– Kaip konkrečiai dirba jūsų Tarnybos
žmonės?
– Kaip ir kitų organizacijų atstovai, eina
ten, kur pabėgėliams reikia pagalbos. Pvz.,
Makedonijoje JRS dirba keturi pasauliečiai,
ir ką jie daro? Lanko stovyklą, esančią Graikijos pasienyje, pabėgėliams tiekia maistą,
drabužius, vandenį, rūpinasi, kad jie galėtų
keliauti toliau. Pvz., Maltoje yra pabėgėlių
iš Libijos. JRS gina jų teises, padeda iš ten
išvykti, taip pat turi moterų integracijos programą. Atskirose šalyse darbas skirtingas.
Belgijoje JRS dirba vienas jėzuitas, kiti –
pasauliečiai. Jie lankosi trijuose sulaikymo
centruose, vienas jų įsikūręs prie Briuselio
oro uosto, kur žmonės praktiškai yra įkalinti; Tarnybos atstovai aiškinasi konkrečius
atvejus, kaip galima padėti jiems iš ten išeiti, išvykti į kitą šalį. Pvz., Portugalija sutiko
priimti pabėgėlius, keliaujančius iš Maroko,
JRS jiems padėjo rasti būstą, darbą, vaikams –
mokyklas. Taigi veikla labai skirtinga, bet
visada su pabėgėliais arba prašančiais prieglobsčio. JRS turi atstovybes 14-oje Europos
šalių, o mūsų komanda Briuselyje yra savotiški „advokatai“, kurie stengiasi paveikti
įstatymų leidėjus visos Europos mastu, kad
būtų priimami pabėgėliams palankūs įstatymai. Darbas vyksta Europos Komisijoje,
Europos Parlamente, bendradarbiaujame
su kitomis didelėmis organizacijomis. Mes
siekiame dviejų dalykų: kad pabėgėliai galėtų saugiai ir legaliai patekti į Europą, kad
nebūtų uždaromos sienos, nekiltų sunkumų
prašant politinio prieglobsčio. Antra, stengiamės apsaugoti pažeidžiamus žmones, pavyzdžiui, moteris, kurios atvyksta vienos, be
lydinčių asmenų, nėščias moteris, žmones,
patyrusius traumą ir pan.
– Iš kur visam tam gaunate lėšų?
– Mūsų veiklai bei samdomų darbuotojų atlyginimams, be abejo, reikia pinigų.
Juos gauname rengdami projektus. Parengti
projektą – tai numatyti, ką galime padaryti dėl pabėgėlių per tam tikrą laiką, pvz.,

dvejus trejus metus. Surašę atitinkamą dokumentą, ieškome, kas mums galėtų duoti
pinigų. Lėšų prašome įvairių fondų, aukoja
privatūs asmenys arba rengiame aukų rinkimo kampanijas.
– Ir vis dėlto, ar Europa pasirengusi
ir ar pajėgi priimti tokius srautus žmonių,
plūstančių į ją nepaprastai greitai?
– Įvairiais skaičiavimais į Europą gali
būti atvykę nuo 800 tūkstančių iki 1 mln.
pabėgėlių. Europoje gyventojų yra apie
580 mln., tad ar tai daug? Aišku, nemažai, kai reikia jiems rasti vietą gyventi. Ar
buvome tam pasirengę? Ne, nebuvome.
Lietuvoje galbūt priimsite apie 1000 pabėgėlių. 3 milijonams gyventojų tai nedaug,
bet vis dėlto 1000 žmonių kur nors reikės
apgyvendinti, pradžioje pasirūpinti jų maitinimu, drabužiais ir t. t. Taigi reikia tam
rengtis iš anksto, ką, pvz., jūsų „Caritas“
ir daro. Ar Europa apskritai tam pajėgi?
Iš esmės taip. Mes turime priemonių, atitinkamą gyvenimo lygį, leidžiantį priimti
kitus žmones, bet tam reikia valios. Ar tai
problema? Taip, tam tikra, bet ją įmanoma
išspręsti, tačiau pabėgėlių ir migrantų klausimas yra globalus. Štai kodėl JRS Europoje steigia europinę prieglobsčio sistemą,
praaugančią valstybių sienas.
– Dauguma pabėgėlių – islamo išpažinėjai, žmonės su savo tradicijomis, savo
tikėjimu. Ar nėra priešiškumo juos priimant, nes paskutinių teroristinių išpuolių
organizatoriai Europos valstybėse buvo
būtent radikalizuoti musulmonai.
– Žinoma, įvykiai Paryžiuje ir Briuselyje mus visus labai sukrėtė, aš labai atjaučiu žuvusiųjų šeimas, tačiau nepainiokime
teroristų ir pabėgėlių. Taip, pusė žmonių į
Europą atvyksta iš Artimųjų Rytų, bet jie
nėra teroristai. Jie – žmonės, kuriems reikia
apsaugos. Nors teroro aktų organizatoriai
Prancūzijoje sakėsi esą musulmonai, tačiau musulmonų bendruomenės jų tokiais
nelaiko. Yra kitų priežasčių tapti teroristu
nei vien buvimas musulmonu. Kodėl jauni žmonės radikalizuojasi ir vėliau vykdo
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teroro aktus? Tai labiau kartų fenomenas.
Jaunoji karta yra labai atitrūkusi nuo vyresniųjų, dėl to ja lengviau manipuliuoti. Jaunuolius skatina ne islamas. Žmonės, kurie
įvykdė teroro aktus Prancūzijoje ir Belgijoje, daug metų ten gyveno. Kai kurie ten
gimę. Kas atsitinka, kad jie įvykdo išpuolį prieš šalį, kurioje yra užaugę? Matyt, tų
žmonių gyvenime kažkas nesisekė, kažkas
atsitiko, kad juos pavyko radikalizuoti. Santykiai su tėvais ar šeima nebefunkcionuoja,
jie ieško kažko kito, metasi į gaujas ir kur
nors gauna atsaką, kad tik islamas juos išgelbės. Bet koks islamas?..
– Ar apskritai pabėgėliai yra pasirengę
integruotis į gyvenimą šalies, į kurią atvyksta?
– Pradžioje ne, nes bijo, nežino, kaip
toje šalyje organizuotas gyvenimas, daug
ko turi mokytis. Jiems reikia žmogaus, kuris padėtų susipažinti su aplinka. Būtent tai
daro vienas mano draugas jaunas jėzuitas
Švedijoje. Jis turi 50 savanorių „pabėgėlių
vadovų“, padedančių jiems susigaudyti.
Padėti priimti žmones, parodyti jiems svetingumą – tai teikia daug džiaugsmo. Svetingumas krikščionybėje ryškus nuo pat
Jėzaus laikų ir dėl to jis toks svarbus mums.
Ignaciškasis dvasingumas taip pat pabrėžia
kito, svetimtaučio, priėmimą, sutikimą. JRS
patirtis rodo, kad svetingumas yra laimę
teikianti patirtis. Ir tam, kuris priimamas, ir
tam, kuris priima.
Kadangi jūs savo šalyje turite svetingumo tradicijas, parodykite jas pradžioje vienai šeimai, vėliau – dar keletui. Ar galime
įsivaizduoti, kad lietuvių šeima sekmadienį
pakviestų pietauti sirų šeimą ir supažindintų
su nacionaline virtuve? Manau, kad atvykusi šeima būtų labai patenkinta. Ir jūs, jeigu
ją pasikviestumėte, – taip pat. Reikia daryti
tai, kas įmanoma kiekvienam. Yra dalykų,
kuriuos gali nuspręsti tik politikai, bet yra ir
labai konkrečių bei žmogiškų. Mūsų jėzuitų
bendruomenėje taip pat buvome priėmę pabėgėlių, jie gyvendavo nuo keleto savaičių
iki pusės metų. Mes tapome draugais. Tai
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įmanoma! Prancūzijoje penkiolikoje miestų
turime tinklą šeimų, kurios priima pabėgėlius į savo namus, tačiau tai nėra daroma
bet kaip. Atsakingi žmonės lankosi šeimose
prieš atvykstant pabėgėliams, padeda joms
pasirengti ir vėliau, jau atvykus, šeimas lanko, padeda spręsti kylančias problemas.
Kai kurios šalys, tokios kaip Vokietija ar
Švedija, yra labai gerai organizuotos, puikiai tvarkosi ir turi pajėgumų pabėgėliams
priimti, bet problema yra integracija, nes tai
ilgalaikis procesas, trunkantis nuo trejų iki
penkerių metų. Sakydamas „integracija“,
turiu omenyje siekį kurti bendrą ateitį, o ne
asimiliuoti tuos žmones. Kai kurios Europos šalyse jau yra tokios patirties: Prancūzijoje su alžyriečiais praėjusio amžiaus 7
dešimtmetyje arba turkais Vokietijoje. Svarbu susitarti, kaip kartu gyventi, ir tai tikrai
įmanoma.
Popiežius Pranciškus rugsėjo mėnesį
kreipėsi į Europos šalis, ir galiu pasakyti,
kad jo raginimas buvo išgirstas. Italijoje,
Prancūzijoje, Austrijoje, Vokietijoje, žmonės dosniai atsiliepė į Šventojo Tėvo prašymą priimti žmones. Tačiau tai tik pirmas
žingsnis. Atvykėliai turi išmokti kalbą, vaikai turi eiti į mokyklą, suaugusieji – mokytis amato ir ieškoti darbo, taigi, tai ilgas
procesas, bet mes susitvarkysime.
Kalbėjosi Jūratė Grabytė
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„Tie žmonės yra,
ir mes privalome
jiems padėti“, –
sako Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Užsieniečių
integracijos programos vadovė Ilma Skuodienė, kurios iniciatyva neseniai pasirašyta trišalė sutartis tarp
„Carito“, Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos jėzuitų provincijos, tikimasi, padės į mūsų šalį atvyksiantiems žmonėms lengviau ir greičiau joje įsikurti.
– Lietuvoje prieglobsčio sistema jau
įgyvendinama daugiau kaip 17 metų, bet
situacija keičiasi dėl to, kas vyksta Sirijoje,
Irake ir kad pabėgėlių į Europą vis daugėja. Kaip žinia, Lietuva yra įsipareigojusi
priimti 1105 asmenis, ir tas skaičius tikrai
nemažės. Todėl į pabėgėlių integracijos
procesus būtina įtraukti daugiau institucijų
ir organizacijų. Kadangi teikdami pagalbą
pabėgėliams jėzuitai yra sukaupę didelę ir
ilgametę patirtį, taip pat turi savo mokyklų, Vilniaus arkivyskupijos „Caritui“ kilo
mintis kviesti jėzuitus šia patirtimi dalytis
ir vienyti pastangas, įtraukiant ir savivaldybę, nes iki šiol ir „Caritas“, ir Vilniaus
savivaldybė daugiau dirbo pavieniui. Taigi,

jau trys organizacijos drauge kurs tarpžinybinę darbo grupę, kurioje dalyvaus visos
Vilniaus mieste su pabėgėliais ir migrantais
dirbančios institucijos, sėsime prie bendro
stalo kalbėtis apie kylančius sunkumus,
kas jiems trukdo sėkmingai integruotis,
kas padėtų, kas dabar aktualiausia. Savo
ruožtu jėzuitai įsipareigoja priimti į Jėzuitų
gimnaziją pabėgėlių vaikų, kiek jų sutiks
ateiti į krikščionišką mokyklą, savivaldybė
įsipareigoja dalyvauti tarpžinybinėje darbo grupėje teikdama švietimo, sveikatos,
informacijos sklaidos paslaugas, Vilniaus
arkivyskupijos „Caritas“ įsipareigoja atidaryti bendruomeninį centrą, kuriame šios paslaugos galėtų būti teikiamos ir kur galėtų
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vykti bendravimas, užsimegztų pažintys su
atvykusiais žmonėmis.
Tai bus pirmas inovatyvus projektas
dviem katalikiškoms organizacijoms jungiantis su savivaldybe dėl bendro tikslo –
sėkmingesnės pabėgėlių integracijos Vilniuje. Apie rezultatus kalbėti dar ankstoka, bet
jau vien tarpžinybinės darbo grupės įsteigimas ir visų institucijų bei organizacijų bendradarbiavimas yra didelis laimėjimas.
– „Carito“ patirtis šioje srityje taip pat
išaugo.
– Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ nuo
2000 metų teikia pagalbą prieglobsčio prašytojams, prieglobstį gavusiems užsieniečiams ir trečiųjų šalių piliečiams. Prieglobstį
gavusiems užsieniečiams integruotis Vilniuje padedame bendradarbiaudami su Pabėgėlių priėmimo centru, organizuojame lietuvių
kalbos mokymą, supažindiname su mūsų
krašto kultūra ir istorija. Pabradės parapijos
namuose šalia užsieniečių registracijos centro veikia bendruomeninis centras „Kultūrų
įkalnė“, skirtas prieglobsčio prašytojų ir
bendruomenės narių bendram užimtumui ir
tarpusavio pažinimui. Vilniuje ir Kaune keletą metų veikė Migrantų mokymo centras,
kur trečiųjų šalių piliečiai, pasirinkę Lietuvą
kaip savo gyvenimo šalį, mokėsi, dalyvavo
kultūriniuose renginiuose. Šio centro paskirtis prasiplėtė kilus poreikiui teikti šias paslaugas ir pabėgėliams. Tai pagrindinės
iniciatyvos, kurios lydi mus paskutinius 16
metų. Vasarą priėmėme tris irakiečių šeimas, bandydami pasitikrinti, ar mes, mūsų
parapijų bendruomenės, esame pasirengę
priimti žmones iš Artimųjų Rytų. Šiuo atveju skirtumai yra ne tik kalbiniai, bet ir kultūriniai, nes didžioji integracijos patirtis vis
dėlto yra sukaupta dirbant su atvykusiais iš
Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos federacijos
ar Afganistano, tai bandome įvertinti savo
galimybes priimdami naujus iššūkius.
Be to, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ dalyvauja Vyriausybės darbo grupėje,
kur susitinka visos organizacijos, besirūpi-
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nančios pabėgėliais Lietuvoje. Tad turime
galimybę prisidėti kuriant pačią sistemą ar
ją tobulinant, keičiant įstatymus ir t. t.
– Jėzuitų tarnybos pabėgėliams vadovas t. Jeanas Marie Carrièreʼas, viešėdamas Vilniuje, lankėsi „Carite“ ir teigiamai
įvertino, kaip čia dirbama su pabėgėliais.
Ar galėjote ko nors iš jo arba Jėzuitų tarnybos patirties pasimokyti jūs?
– Pirmoje mūsų susitikimo dalyje pasakojome, kaip mes dirbame, o antrojoje
klausėmės svečio patirties. Labai sudomino tai, kad pabėgėliai apgyvendinami
šeimose. Nustebome sužinoję, kad Prancūzijoje viskas prasidėjo nuo kelių asmenų ir išaugo į labai didelę programą –
pasirodo, žmonės tam yra atviri. Žinant visuomenės nuostatas Lietuvoje, kurios pabėgėlių atžvilgiu daugiau kaip 80 proc. yra
neigiamos, kol kas dar nedrįstame to siūlyti, bet, pvz., mums labai aktualus kalbos
mokymas, nes trečiųjų šalių piliečių, kurie
patys atvyksta gyventi ar mokytis, motyvacija ir gebėjimai yra vienokie, o pabėgėlių motyvacija nėra didelė, kartais jie gali
susikalbėti šiek tiek angliškai arba kalba
rusiškai, ir mano, kad to pakanka. Tad mokant lietuvių kalbos yra didelis darbo laukas
ir, ką patikino kolega, kad lygiai taip pat ir
Prancūzijoje motyvuojant mokytis prancūzų kalbos reikia daug aiškinti, įtikinėti, kad
nemokėdami šalies, kurioje gyvena, kalbos
žmonės negalės integruotis į jos gyvenimą,
neįsitrauks į darbo rinką. Pvz.., Vokietijoje kalbos dažnai moko savanoriai, tačiau
t. Jeanas Marie pabrėžė, kad pas juos kaip
tik tai daro mokytojai profesionalai, pasirengę dirbti su užsieniečiais, susipažinę su
naujausiomis šio darbo metodikomis. Aišku,
klausinėjome ir kaip jų projektai finansuojami. Svečio parodyta pabėgėlių stovyklos
Prancūzijoje nuotrauka su užrašu „I lost
everything, but the future is mine“ (praradau
viską, bet ateitis yra mano) nuolat mintyse,
dažnai tą frazę pati kartoju.
– Ir kaip reikėtų formuoti visuomenės
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nuomonę, kad atsivertų ir namai, ir širdys? T. Jeanas Marie Carrièreʼas minėjo
svetingumą, itin būdingą krikščionybei,
kurį mes tarsi bijome parodyti.
– Neseniai kalbėjomės su jėzuitų provincijolu t. Gintaru Vitkumi ir džiugu buvo
girdėti, kad Jėzuitų gimnazijos direktorius
jau antrą kartą vyks į europinį renginį, skirtą
pabėgėlių vaikų integracijai į vietos mokyklas, o vienas lietuvis jėzuitas šiuo metu dirba pabėgėlių stovykloje Airijoje. Kilo naujų
iššūkių ir reikia pasirengti juos priimti. Nors
ir labai populiaru būtų nuolat vesti diskusijas „už“ ar „prieš“, mes negalime to klausti nei vienas kito, nei visuomenės. Turime
kelti klausimą, ar mes, kaip bendruomenė,
galime padėti namų netekusiems žmonėms,
nes tokia yra šios dienos realybė. Tie žmonės turi teisę į gyvenimą, o jų vaikai – į vaikystę, kaip ir mūsiškiai.
Formuodama nepalankią nuomonę, kai
kada blogą darbą padaro ir žiniasklaida,
kai, pvz., per TV rodomi ne atskiri atvejai,
o vien bendri srautai, kai žmonės plaukia
iš kažkur kaip upė. Pradedame gąsdintis,
ką reikės daryti, kai ta minia užplūs mūsų
namus. Viena iš didžiųjų užduočių yra pirmiausia šviesti ir informuoti visuomenę,
kad vis dėlto pabėgėliai yra. Ne tik Antrojo pasaulinio karo metais žmonės bėgo nuo
pražūties, ir dabar vyksta žiaurūs karai Sirijoje, Irake, Ukrainoje. Tokia realybė, jos
nenuneigsime. Šventasis Tėvas vis primena, – ir turiu vilties, kad bent tikinčiųjų bendruomenės girdi labai kilnų jo kvietimą, –
kad kiekviena Europos parapija priimtų
bent po vieną pabėgėlių šeimą. Tai išspręstų
ir integracijos klausimą, nes tokia šeima patektų į parapijos šeimą.
Balandžio 24 d. Europoje popiežius
kviečia aukoti lėšas karo nualintai Ukrainai,
ir tikrai turime solidarizuotis. Nuolatinis
Šventojo Tėvo budėjimas ties bėgančiais
nuo karo baisumų, susipriešinimo, tikiuosi,
palies kiekvieno krikščionio širdį.
Kalbėjosi Jūratė Grabytė

Gero piliečio pareiga
Esu geras žmogus. Net labai. Bet
kas gali patvirtinti. Pagelbsčiu sužeistiems gyvūnams. Rūpinuosi sergančiais žmonėmis. Kasdien važinėju į
senelių namus ir jiems padedu. Myliu
savo šeimą. Žmoną, vaikus. Esu ir geras kaimynas. Padedu, paskolinu...
Staiga mane pažadina viršininkas,
mat turiu labai svarbų darbą.
– Ar vis skraidai padebesiais?
– Skraidau.

Jonas Krikščionaitis
Kauno jėzuitų gimnazija

T. V. Šimkūno nuotr.
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Gedas Malinauskas

Ieškojome ir mums padėjo
Kauno jėzuitai
Kauno „Arkos“ bendruomenė prasidėjo kaip nedidelė socialinė ir gailestingumo
iniciatyva. Matydami, kad žmonės, turintys
proto negalią, kuriuos pažinojome „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenėje, dažniausiai
yra užsidarę namie ir netobulėja, nusprendėme juos iš namų „ištraukti“. Nuo 2010 m.
spalio kartą per savaitę Jono Pauliaus II
piligrimų centre pradėjome burtis į bendruomenę: bičiuliai (taip mes vadiname protiškai neįgalius asmenis) ir savanoriai susirinkę kartu meldėmės, kūrėme atvirukus,
ikonėles, šventėme ir drauge gaminomės
maistą (virtuvėje dažnai pasireikšdavo bičiulių mamos, išvirdavo skanios sriubos).
Kad būtų lengviau įgyvendinti socialinius projektus, 2012 m. bendruomenė įkūrė asociaciją „Šviesos dirbtuvėlės“. Kodėl
asociaciją? Kad neįgalieji irgi turėtų balsavimo teisę sprendžiant aktualius bendruomenės klausimus. O vienas pagrindinių
klausimų buvo: ar tapti „Arkos“ bendruomene, ar apsiriboti tik socialine iniciatyva?
„Arkos“ bendruomenę 1964 m. Prancūzijoje įkūrė Jeanas Vanier kartu su protiškai
neįgaliais Raphaeliu ir Philippeʼu, iki tol
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gyvenusiais didelėse institucijose, pamažu
atskleisdamas bičiulių misiją mūsų gyvenime: „Dievas tapo mažas, kad išgydytų
mūsų širdis.“ Jeanas Vanier per patirtį suprato, kad „Arkos“ bendruomenės, kurių
centre yra patys silpniausieji, gali būti gailestingumo ir teisingumo židiniai, tos „dirbtuvės“, kuriose mokomasi susitaikinimo
„amato“. Bendruomenės stengiasi sukurti
šeimyninius namus žmonėms su proto negalia ir ieško kelių, kaip atskleisti bičiulių
dovanas. Šiuo metu „Arkos“ federaciją sudaro 149 bendruomenės 39 pasaulio šalyse,
penkiuose žemynuose (daugiau informacijos – www.larche.org).
Tarptautinė „Arkos“ federacija prašė
mūsų bendruomenę, kaip ir visų iniciatyvinių grupelių, išgyventi „tapatybės paieškos“ procesą, kai atsakingi asmenys kartu
su neįgaliaisiais bando suvokti ne tik ar nori
tapti „Arka“, bet aiškinasi, ko reikia neįgaliesiems konkrečioje šalyje ar net konkrečiame mieste ir kaip tokia bendruomenė
galėtų būti ženklas Bažnyčiai. Ne paslaptis,
kad retas kunigas supranta Dievo planą šių
mažutėlių gyvenime – kad per santykius su
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išoriškai neįgaliu, bet apdovanotu paprasta ir labai mylinčia širdimi asmeniu mes,
„protingieji“, bet viduje kartais labai sužeisti, būtume perkeisti ir pagydyti.
„Arkoje“ tapatybės paieška vyko bendradarbiaujant su jėzuitais ir naudojantis
„dvasių atpažinimo“ principu. Pagalbos
kreipėmės į tuometinį Kauno jėzuitų bažnyčios rektorių t. Vaidą Lukoševičių, SJ.
Pirmasis susitikimas sukėlė lengvą šoką
abiem pusėms. Viena mergina, tuo metu
Vargdienių seserų vienuolijos naujokė,
pranešė, kad t. Vaidas sutinka tapti mūsų
„tapatybės paieškos“ grupelės koordinatoriumi. Tačiau nuėjus pasikalbėti paaiškėjo,
kad nei apie „Šviesos dirbtuvėles“, nei apie
galimą mūsų grupelės koordinavimą jis
nieko nėra girdėjęs! Bet Šventoji Dvasia
darė savo darbą. Išklausęs mūsų troškimą
ir pamąstęs, jis sutiko palydėti mūsų grupelę, ir bendruomenės tapatybės paieškos
prasidėjo.
Vienas gražiausių šios grupelės atradimų buvo ir yra bendruomenės misija – mes
norime būti šeima bičiuliams, kurie gyvena
institucijoje, nes neturi artimųjų ar dėl tėvų
socialinių problemų ryšys su jais yra nutrūkęs. Kreipėmės į Vilijampolės socialinės
globos namus ir jo darbuotojai „palaimino“
mūsų draugystę su globos namų gyventojais. Ir nors jie išleidžiami tik kartą per sa-

vaitę, dauguma bendruomenės narių šiems
bičiuliams tapo draugais, artimaisiais.
2012–2013 m. mąstant apie bendruomenės ateitį aiškėjo, kad jos tikslas – atskleisti žmonių, turinčių proto negalią,
gebėjimą dirbti ir kurti. Tapo akivaizdu,
kad mums reikia vietos, kur galėtume
įsikurti, ir būtų idealu, kad galėtume darbuotis lauke. Tuo metu labai džiaugėmės
Jono Pauliaus II piligrimų centru, kuriame
burdavomės, bet vis tiek jautėme, lyg bendruomenė būtų be savo vietos. T. Vaidas
Lukoševičius neliko abejingas mūsų troškimui ir pakvietė aplankyti jėzuitams priklausantį namą Bitininkų gatvėje, šalia kurio buvo 2,4 ha žemės sklypas. Iš pradžių
pamatę sodą su nuostabiomis obelimis ir
didelius žalumynų plotus labai nudžiugome. Bet kartu išsigandome, nes muziejinis
namas reikalavo didžiulio remonto, kurį
reikėtų atlikti laikantis paminklosaugos
reikalavimų. Be to, supratome, kad jame
mums bus per maža vietos. Per 2013 metų
Atvelykį t. Vaidas atėjo su kita gera žinia –
Jėzus prisikėlė ir turi mums naują planą!
Bendruomenei atsirado galimybė kurtis
jėzuitams padovanotame name su 14 arų
žemės sklypu, kuriame gyvena dvi senyvo
amžiaus moterys – seserys Ona Rasimaitė
ir Marija Baranauskienė.
Ne tiek nudžiugome, kiek suklusome.

Kauno „Arka“
įsikūrusi šiame
erdviame name
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Darbas ir šventimas

Kaip močiutės reaguos, kad pas jas, kad ir
dalyje namo, įsikurs neįgalieji? Kaip priims? Nors namas padovanotas jėzuitams,
bet gal jos tikisi ramiai gyventi iki mirties
ir nenori jokių keistuolių kaimynystės?
Pirmasis susitikimas, kuriame dalyvavau
kartu su t. Aldonu Gudaičiu, SJ, buvo pranašiškas. T. Aldonas labai jautriai paklausė
močiutės Onutės: „Nesvarbu, kad namas
padovanotas, bet jūs, Onute, esate jo šeimininkė, čia viskas jūsų. Tad tik nuo jūsų norų
ir pajautimo priklausys atsakymas. Kaip žinote, artimiausiu metu patys jėzuitai neturi
tikslų šiam namui. Bet pagalvojome, gal
dalyje namo galėtų įsikurti šiuo metu vietos ieškanti bendruomenė, kurioje neįgalūs
žmonės drauge su savanoriais kuria gražius
dalykus. Tikrai suprasime, jei jums tai atrodo nejauku ar nesaugu, tad neskubėkite su
atsakymu.“
Po ilgo pasakojimo, kas mes esame,
kad trokštame tapti „Arkos“ bendruomene,
kaip ieškome jai vietos, Onutė pagalvojusi ištarė: „Ką aš galiu pasakyti, juk namas
jūsų, – nuolankiai linktelėjo į t. Aldoną. –
Bet manau, kad reikėtų pabandyti.“
Stebint iš šalies, tai buvo tikro nuolan-
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kumo ženklas. Moteris, prižiūrinti vyresnę
neįgalią seserį, įpratusi prie ramaus ir pastovaus gyvenimo, jo saulėlydyje nepabūgo pokyčių. Nors bendruomenei kraustantis ir kuriantis buvo nemažai įtampos,
pavyzdžiui, mūsų bičiuliai aplaužė sodinukų šakas arba nepakankamai saugojome
Onutės ir Marytės paliktus baldus (kurių
buvo tokia daugybė!!!), bet jaučiau, kad
mums ir Onutei Šventoji Dvasia siunčia
taikos ir priėmimo dvasią. Onutė buvo labai nuolankios širdies. Kaip dabar prisimenu, į bendruomenėje aukojamas šv. Mišias
ji ateidavo su savo kėde ir įsikurdavo nuošalyje. Reikėdavo gerokai pasistengti, kol
pasodindavome į patogesnę vietą.
2014 m. Marija Baranauskienė mirė,
o 2015 m. balandį į paskutinę kelionę palydėjome ir Onutę Rasimaitę. Bendruomenės nariai skaudžiai išgyveno netektis.
Onutė buvo tapusi neformalia bendruome-
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nės „močiute“, kai kurie bičiuliai mėgo ją
pašnekinti, pabendrauti. Mums, miestiečiams, Onutė buvo daržovių, gėlių ir prieskonių auginimo mokytoja.
Perėjus „tapatybės paieškos“ etapą,
konstatavusi, kad esame draugystės bendruomenė (viską darome drauge, tik kartu
negyvename, kaip įprasta „Arkoje“) ir kad
turime savo namus, Tarptautinė „Arkos“
federacija 2014 m. „Šviesos dirbtuvėles“
pripažino „Arkos“ projektu, o 2015 m. leido mums pasivadinti Kauno „Arkos“ bendruomene.
Galite klausti, kaip šiame bendruomenės kelyje juntame Lietuvos jėzuitų įtaką ir
pagalbą? Atsakytume – didelę ir nepamatuojamą. Bendruomenė gyvuoja name ir
darbuojasi sode, kuriais neatlygintai leido
naudotis Lietuvos jėzuitų provincija. 2014
metais rekomenduojant t. Aldonui, vienas
austrų fondas padėjo sutvarkyti palėpę ir
čia įkurti maldos kambarį. Tapo tradicija,
kad kiekvieną pirmą mėnesio ketvirtadienį
šv. Mišias aukoja kuris nors kunigas jėzuitas. Iki 2015 m. vasario tai būdavo t. Vaidas,
o jam išvykus į misijas šią tarnystę perima
t. Ladislovas Baliūnas, SJ. Bent kartą per
metus organizuojame rekolekcijas, kurias
veda t. Aldonas Gudaitis ir dažniausiai jos

vyksta Kulautuvos rekolekcijų namuose.
Vis dėlto manyčiau, kad mus vienija
gilesnis ryšis. Ką Kauno „Arkos“ bendruomenė, kaip ir dauguma „Arkos“ bendruomenių visame pasaulyje, yra išmokusi iš
jėzuitų? Netiesiogiai ir bent iš dalies yra
perėmusi supratimą, kad svarbiausi „Arkos“ bendruomenės įvykiai turi būti išgyvenami „atpažįstant dvasias“. Visi vadovai
ir atsakingieji yra renkami meldžiantis ir
bandant suprasti, ar Dievas siunčia šį asmenį specifinei bendruomenės misijai.
Kas mes esame dabar? Šiuo metu bendruomenei priklauso 22 asmenys, turintys proto negalią, 9 iš jų yra Vilijampolės
socialinės globos namų gyventojai. Kasdien susirenka apie 10 bičiulių, darbuojasi 3 asistentai (taip vadinami darbuotojai)
ir jiems padeda 2–4 savanoriai. Mūsų
kasdienybę lydi malda, darbas ir šventimas. Gaminame žvakes, molio dirbinius,
muilus, ruošiame sau maistą, auginame
daržoves, tvarkome aplinką. Bendruomenės namuose gyvena ir juos prižiūri atsakingoji ir du savanoriai. Kartą per
mėnesį organizuojame bičiulių savaitgalį –
paimame keturis bičiulius iš institucijos,
kad bent trumpam jie patirtų šeimos atmosferą. Be minėtų šv. Mišių pirmaisiais mėnesio ketvirtadieniais mėgstame važiuoti į piligrimines keliones. Kasmetinė piligriminė
kelionė į Tiberiados vienuolyną yra mūsų
tradicija, bet patyrėme ir gailestingumo kelionę į Romą, kurią suorganizavo Kauno
arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ.
Baigiant šį pasakojimą norisi pasakyti, kad bendruomenei stengiantis džiaugtis Dievo duotu gyvenimu esame dėkingi
Viešpačiui, kad šiame kelyje atsiuntė vyresniuosius brolius – Lietuvos jėzuitus,
kurie stiprina einant toliau ir skatina labiau
pasikliauti Dievo vedimu.
Kauno „Arkos“ bendruomenė
Pienių g. 3, Kaunas
Daugiau apie mus: www.kaunoarka.lt
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T. Bruno Niederbacher, SJ

Žmogaus orumas
Žmogaus orumas yra neliečiamas. Ką
tai reiškia ir kodėl taip turi būti? Tam yra
trys svarbios prielaidos.
Pirma. Visi žmonės turi vienodą pamatinę vertę. Čia nėra jokio „mažiau“ ar
„daugiau“.
Antra. Ši vertė neturi lygiaverčio atitikmens. Automobilį galima pakeisti kitu tokiu pat. Tačiau žmogaus tokiu pačiu pakeisti neįmanoma. Apie tai filosofas Emanuelis
Kantas (1724–1804) yra sakęs: „Kas turi
kainą, jo vietoje gali būti pasiūlytas lygiavertis kitas ir, priešingai, kas yra aukščiau
už bet kokią kainą, kam nėra lygiaverčio,
tas turi savo orumą.“
Trečia. Kas turi orumą, turi ir teises.
Visi žmonės turi tam tikras teises vien dėl
to, kad jie yra žmonės. Pvz., žmonės turi
teisę gyventi.
Kodėl žmonės turi orumą...
Tačiau kodėl būtent žmonės turi orumą,
o kitos gyvos būtybės ne? Kuo pagrįstas šis
orumas? Ar tiktai kūno skirtingumu? Daugelis linkę manyti, kad tai priklauso nuo
tam tikrų dvasinių gebėjimų, tokių kaip
protavimas. O kas yra protavimas? Tai gebėjimas reaguoti į priežastis, iš vieno teiginio išvesti kitą ir daryti išvadas. Pvz., jeigu
trys liūtai įėjo į urvą, o išėjo tik du, galima
daryti išvadą, kad vienas pasiliko urve. Šis
gebėjimas gali būti gyvybiškai svarbus.
...o kitos gyvos būtybės ne?
Daugeliui protavimo argumentas yra
nepakankamas. Pirma, nėra aišku, ar būtent
gebėjimas protauti skiria žmogų nuo kitų
gyvūnų. Atrodo, kad tai geba ir daugelis
jų. Pavyzdžiui, šeimininkas valgo dešrą, o
jį stebinčiam šuniui išsiskiria seilės. Šuo
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pašoka, pribėga prie durų ir ima letena
klebenti rankeną. Šeimininkas mano, kad
jis nori išeiti į lauką. Kai šeimininkas eina
link durų, šuo apsisukęs pačiumpa dešrą.
Tas, kas sugeba kitą taip rafinuotai apgauti,
turi gebėti protauti! Taigi, atrodo, ir šuo turi
protą. Antra, kūdikiai ir žmonės, turintys
proto negalią ar esantys komos būsenos,
gebėjimo protauti dar neturi arba jau neturi.
Tačiau daugelis sutinka, jog ir jie turi žmogiškąjį orumą.
Panašių problemų kyla, kai mėginama
įvardinti kitus gebėjimus, kuriais turėtų būti
pagrįstas žmogaus orumas. Daugelis mano,
jog žmogaus orumas remiasi savisąmone
(savivoka), tai yra gebėjimu suvokti savo
tapatumą. Vėl galima klausti: kas žino, ar to
nesugeba ir kai kurie gyvūnai? O kai kurie
žmonės to dar nesugeba arba jau nebesugeba. Pvz., atrodo, kad mano bendrabrolis,
sergantis psichine liga, šito jau nesugeba.
Tačiau aš vis tiek tikiu, kad jis turi orumą.
Kuo pagrįstas orumas?
Filosofas Kantas mini kitą gebėjimą –
būti moraliam, doram. Tai gebėjimas veikti
ką nors, ką laikome esant gėriu. Anot Kanto, orumas pagrindžiamas vien tuo. Iš tikrųjų mes, ko gero, nemanome, kad gyvūnai
gali būti moralūs (dori) – juk nesvarstome
jų bylų teismuose, jeigu jie blogai elgiasi!
Ar dėl to jie neturi ir jokio orumo? Turbūt
Kantas norėjo pasakyti ne tai.
Tačiau ką šiuo atveju reiškia „gebėjimas“? Ar gebėjimas turimas tik tada, kai
juo naudojamasi? Miegodamas nesinaudoju daugeliu savo gebėjimų. Tačiau vis
tiek juos turiu, ar ne? Ar taip nebūtų galima
traktuoti ir žmonių, esančių komos būsenos ar sergančių psichine liga: nors jie ir
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turi šiuos gebėjimus, tačiau šiuo metu jais
nesinaudoja. Ar jie šiuos gebėjimus prarado? Tuo atveju jų jau neturėtų. O kaip su
kūdikiais ar žmogaus embrionais? Ar jie
turi gebėjimą būti moralūs (dori), bet šio
gebėjimo dar nenaudoja? Teisingiau būtų
pasakyti: jie turi įgimtą gebėjimą...
Ką rodo mūsų orumas?
Ar prigimtinė galimybė įgyti gebėjimus gali pagrįsti žmogaus orumą? Juk yra
žmonių, kurie šio gebėjimo niekada neįgis.
Ką turėtume pasakyti apie juos? Ar nesutiktume, kad, nepaisant to, jie vis vien turi
orumą?
Krikščionys linkę visų žmonių orumą
pagrįsti teologiškai. Pradžios knygoje parašyta: „Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą“ (Pr 1, 26). Laikantis
šios nuomonės, žmogaus orumas remiasi
jo panašumu į Dievą, o ne kokiais nors gebėjimais, kuriuos skirtingomis gyvenimo
akimirkomis žmogus gali turėti ar neturėti.
Tokiu būdu visi žmonės, ir tik žmonės, atsiduria „viename laive“. Tačiau drauge kyla

ir problema – pliuralistinių pasaulėžiūrų visuomenėje taip argumentuoti nelengva, nes
daugelis neišpažįsta tikėjimo, kad Dievas
mus sukūrė panašius į save.
Kai, nepriklausomai nuo šio tikėjimo
turinio, mėginama pasisakyti už žmogaus
orumą, belieka tik argumentas, jog kiekvienas žmogus orumą turi tik dėl to fakto,
kad jis yra žmogus. Kai kurie mano, kad
toks argumentas yra tam tikra rasizmo forma. Juk kartais sakoma: „Visi mūsiškiai
verti apsaugos, nes yra tokie kaip mes. O
kurie nėra mūsiškiai, neturi ir šios teisės.“
Aiškėja, jog tai nelengva sritis. Sakyčiau, kaip tėvai už savo vaiką yra labiau atsakingi nei už kitą, taip mes, žmonės, turime
didesnę atsakomybę už tuos, kurie mums lygūs, nei už gyvūnus, tačiau tai nereiškia, kad
su gyvūnais neturėtume elgtis geriau nei dabar. Remiantis šiuo ypatingu santykiu būtų
galima teigti, kad visi žmonės, kad ir kokių
savybių turėtų, yra verti apsaugos.
Jesuiten Nr. 3, 2015 m. spalis
Iš vokiečių kalbos išvertė
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Aurimas Šukys, nSJ

Praktika
„Arkos“
bendruomenėje
Belfaste

Virtuvėje su Jillian

Pirmą kartą „Arkos“ bendruomenę
su savo mokiniais aplankiau Kaune prieš
keletą metų. Katedros parapijos namuose veikė menų dirbtuvėlė, kur susitikdavo
proto negalią turintys žmonės, čia vadinami bičiuliais, ir jų draugai savanoriai.
Kalėdų proga įsigydavau jų meno dirbinių
Šv. Kazimiero knygyne, matydavau bičiulius mieste ar bažnyčioje su draugais. Buvau girdėjęs ir skaitęs apie „Arkos“ įkūrėją
Jeaną Vanier. Šios mažos pažintys paliko
įspūdį, kad šie žmonės turi tai, ko nelabai
įmanoma išmokti formalaus ar neformalaus švietimo įstaigose. Jie gyvena tuo, ko
man kartais... labai trūksta.
Kai mano bendruomenės vyresnysis
pradėjo svarstyti, kur būtų geriausia mane
siųsti ilgajai naujokyno praktikai, mintyse
svarsčiau, kad tai galėtų būti gyvenimas
„Arkoje“. Ir tikrai maloniai nustebau iš jo
laiško sužinojęs, jog esu paskirtas būtent į
tokią bendruomenę Belfaste.
Belfasto „Arką“ sudaro treji namai:
„Žarija“ ir „Židinys“, kuriuose gyvena
devyni pagrindiniai nariai (Jungtinės Karalystės „Arkoje“ taip vadinami proto ne-
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galią turintys žmonės) ir keletas savanorių,
o trečiajame – tik savanoriai. Kiekviename
name su bičiuliais nuolat gyvena keturi
penki pagalbininkai, iš kurių vienas arba
du yra savanoriai. Samdomi darbuotojai
anksčiau neretai irgi yra buvę bendruomenės savanoriai. Dėl griežtų Jungtinės Karalystės įstatymų savanoriai oficialiai negali
dirbti daugiau darbo valandų nei darbuotojai, tačiau gyvendami tame pačiame name
jie tiesiog gali būti su bendruomenės nariais 24 valandas per parą.
Mane apgyvendino „Žarijoje“. Pirma,
kas palietė, buvo visai kitas gyvenimo ritmas. Esu įpratęs bėgti, lėkti. O „Žarijos“
virtuvėje laikas sustojo ir viskas sukosi
aplink pagrindinius narius. Kai kurie iš jų
gebėjo kalbėti laisvai, tačiau keletas bendravo ne žodžiais, o gestais arba vartojo ribotą žodžių kiekį, savo kalbą ar tylą. Larry,
kuriam dažniausiai ryte padėdavau atsikelti, nusiprausti, išsivalyti dantis, apsirengti,
pavalgyti pusryčius ir vakare panašiai pasirengti nakčiai, viską darė lėtai apgalvodamas, paskendęs savo minčių pasaulyje.
Kartais vien batų raištelių rišimas pareika-
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laudavo kur kas daugiau laiko, nei esame
įpratę mes. Larry ypač nemėgdavo anksti
keltis, todėl savaitgalio rytais pagulėjimai
kartais prasitęsdavo iki pietų. Pagaliau, kas
gi nemėgsta ilgiau pasivolioti lovoje, kai
nereikia eiti į darbą ar į mokyklą?
Visi pagrindiniai bendruomenės nariai
turi savo kasdienius įsipareigojimus: kas
padeda virti valgyti, kas rūšiuoja šiukšles, valo stalą, plauna indus, valo tualetus,
grindis. Savanoriai stengiasi paskatinti,
paraginti bičiulius, o ne patys atlikti vieną
ar kitą darbą už juos. Tačiau kiekvienas
bičiulis turi savo ritmą, kuris man primindavo žaidžiantį žmogų, pasinėrusį į ritmingą judesį ir besidžiaugiantį labiau pačiu
veiksmu nei rezultatu. Mes „normaliame“
pasaulyje esame išmokyti siekti rezultato.
Dėl jo dažnai pamirštame ne tik žmones šalia mūsų, bet ir patys save. O štai „Arkos“
bendruomenės narių darbuose ir santykiuose chronologinis laikas sustoja. Man buvo
nelengva tai priimti, nes esu išmokytas
nuolat ką nors veikti siekdamas tam tikro
tikslo. Ir kartkartėmis turėdavau sulaikyti
kylantį nepasitenkinimą, kai pamatydavau,
kad padažui skirti svogūnai tik iš dalies supjaustyti arba kad ir po ketvirto ar penkto
rytinio pasisveikinimo mano bičiulis toliau
lieka tysoti lovoje... Arba Emilie, atsakinga už pietų stalo švarą, įdėmiai stebi, kaip
stengiuosi ją paskatinti atlikti savo darbą,
ir tai ją labai linksmina. Kai netekęs kantrybės po kelių paskatinimų pats jį nuvalau, Emilie iš džiaugsmo krykštauja. Ir aš
pradedu juoktis iš savęs... Gyvenimas yra
gražus. Tokiose situacijose prisimindavau
Henryʼio Nouweno pastebėjimą, kad mes
savo gyvenimo vertę labai dažnai matuojame pagal tai, ką darome. Tuo tarpu Dievas
nori, kad mes būtume. Jis nori, kad būtume
ne tik Jo akivaizdoje, bet būtume ir patys su
savimi bei kitais žmonėmis. Todėl gyventi
ir mokytis būti „Žarijoje“ buvo išties smagu. Net ir tada, kai bičiuliai nenorėdavo laiku eiti miegoti arba atsikeldavo labai anksti. Buvau labai paliestas Emilie gebėjimo

džiaugtis vaikiškomis pasakomis, kurias
skaitydavome jai prieš miegą. Ji labai greitai pagaudavo rimą ir pradėdavo ploti, linguoti, krykštauti. Neprisimenu, kada paskutinį kartą esu sekęs vaikams pasakas.
Nežinojau, kad jos turi tokią magišką galią
pamiršti dienos rūpesčius.
Turiu prisipažinti, kad esu įpratęs, kaip
turbūt ne vienas, kitus vertinti, kritikuoti,
klijuoti etiketes. Dažnai įsiveliu į tiesiog
pragaištingą savikritiką. Gyvendamas „Arkoje“ labai stipriai išgyvenau paprastų santykių dinamiką, kurioje nelieka nei laiko,
nei noro kaip nors kitus vertinti. Tiesiog
būdamas su bendruomenės nariais galėjau
atsipalaiduoti, džiaugtis draugyste be jokių
išankstinių nuostatų, priimti kitus tokius,
kokie jie yra. Buvau nustebintas, kad virtuvėje nė karto neišgirdau kokio nors kritiško
žodelio, skirto virėjoms, tas pats būdavo ir
kuriant meno grupelėje. Kiekvienas, jei ką
sakydavo, visada stengdavosi pastebėti ką
nors gera, teigiama, paskatinti vienas kitą.
Net ir prisvilinęs blynus keptuvėje sulaukiau komplimentų! Išties galėjau geriau
suprasti „Arkos“ įkūrėjo J. Vanier žodžius,
kad „stipriesiems“ yra reikalingi „silpnieji“, kad pirmieji atpažintų savo silpnumą ir
taptų žmogiškesni.
Belfasto bendruomenė mane žavėjo
savo kūrybiškumu. Menų dirbtuvės „In other words“ veikdavo du kartus per savaitę
ir prasidėdavo jau vos išėjus iš namų, nes
bičiulė Jillian, mėgusi dainas ir giesmes,
mums keliaujant pėsčiomis visada atrasdavo progą padainuoti ar pagiedoti. Menų
grupelėje piešdavome, lipdydavome, pindavome, dažydavome, karpydavome. Viena savanorė iš Japonijos, Makiko, ir kita iš
Belfasto, Nikolas, sugebėdavo visiems – ir
bičiuliams, ir jų pagalbininkams – pasiūlyti
kokį nors įkvepiantį darbelį. Vėl visas dėmesys krypdavo ne tiek į rezultatą, kiek į
patį veiksmą, buvimą kartu. Nors ir rezultatai būdavo puikūs. Vasario mėnesį vienoje
miesto salių buvo surengta menų dirbtuvės
darbų paroda. Kadangi Jillian piešiniai išsi-
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Kojų plovimo apeigos
Didįjį ketvirtadienį

Netradicinis
„Rout soup“ antradienis

skiria įspūdingais spalvų deriniais, kartą savivaldybė nusprendė jos piešinio nuotrauka
papuošti vieną miesto sieną. Pati Makiko
surengė savo piešinių parodą miesto kavinėje. O talentingoji darbuotoja Susan Hughes,
sugebanti ir groti, ir piešti, parengė pasaulio
visuomenei nelabai žinomų žmonių, labiausiai prisidėjusių prie susitaikinimo Šiaurės
Airijoje, meninių portretų parodą.
Apsigyvenęs „Arkoje“ nustebau, kad
daugelis bendruomenės narių nedaro skirtumo tarp savo privataus, šeimyninio gyvenimo ir buvimo „Arkoje“, į kurios veiklą darbuotojai dažnai įtraukia savo tėvus, vaikus,
artimuosius, net keturkojus augintinius.
Einant pasivaikščioti, išgerti arbatos, švenčiant gimtadienį, netgi remontuojant savo
namą kviečiami visi bendruomenės nariai.
Vieną šeštadienį Paulo šeima nusprendė išdažyti savo kambarius. Kas galėjo ir norėjo,
įsitraukė į dažymo fiestą („paint party“).
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Tiesa, man tai nebuvo
lengva užduotis, nes tokius darbus esu įpratęs
atlikti organizuotai ir
preciziškai. Šiuo atveju
galėjome sau leisti atsipalaiduoti ir kreipti dėmesį
ne tik į volelio kryptį, bet
ir į šalia plušančių bičiulių nuotaiką, paišdykauti su nerimstančiais
Paulo mažyliais. Rezultatas, atsižvelgiant
į dirbusiųjų skaičių, buvo gana kuklus, bet
nuotaika – puiki. Paulas taip pat priklauso
fokoliarų judėjimui. Į talką pakviesta šios
bendruomenės narė pasirodė esanti „dipukų“ kartos lietuvė. Ji papasakojo įdomią
savo šeimos istoriją bei apie lietuvių veiklą
Jungtinėje Karalystėje po Antrojo pasaulinio karo.
Belfasto „Arkos“ bendruomeniškumą
stiprina ir gyvenimą paįvairina „root soup“
ir darbas sode. „Root soup“ – tai komanda,
kiekvieną antradienį ruošianti pietus visai bendruomenei, Šv. Jono presbiterionų
parapijos nariams (nes ši parapija leidžia
naudotis savo virtuve ir sale) ir visiems
norintiems. „Rout soup“ komandoje darbuojasi žmonės su negalia ne tik iš „Arkos“
bendruomenės, bet ir iš miesto. Ši komanda
kviečiama ruošti pietus vestuvėms, laidotu-
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vėms, labdaringiems banketams. Pjaustant maldos eisenoje, kirtusioje praeityje daudaržoves, kepant sausainius ir pyragus, giausia ginkluotų susirėmimų, sprogdiniplaunant indus, užsimezga atviras ryšys mų patyrusius ir dar iki šių dienų iš dalies
su visais komandos nariais. Darbuotojai, susiskaldžiusius airių respublikonų ir britų
savanoriai, bičiuliai – visi tampame lygūs lojalistų rajonus. Džiaugiausi matydamas
ir galime pasidžiaugti savo pagamintais ne piktus, bet besišypsančius žmonių veiskaniais patiekalais. Panašiai organizuoti dus. Miestelėnai mus sveikino, mojavo,
ir darbai sode, į kurį važiuojama kiekvieną palydėjo maloniais žvilgsniais.
Belfasto, Šiaurės Airijos ateitis yra tikpenktadienį ir giedru, ir darganotu oru.
„Arkoje“ gražiai švenčiami gimtadie- rai graži, nes joje gyvena labai daug Dieniai, savanorių sutiktuvės ir išleistuvės, vą ir vienas kitą mylinčių žmonių. Ir, maŠv. Patriko diena, netgi Tarptautinė moters nau, jog „Arkos“ bendruomenė yra viediena. Sekmadieniais dažniausiai kiek- nas geriausių pavyzdžių, kaip skirtingų
vienas bičiulis, jei yra tikintis, keliauja tikėjimų, talentų, gebėjimų žmonės gali
į savo bažnyčią: presbiterionų, katalikų, gyventi kartu. Dėkoju gerajam Viešpaevangelikų ar kitą. Gavėnios metu kartą čiui, kad ir aš buvau šios bendruomenės
per savaitę rinkdavomės maldai ir ap- nuoširdžiai priimtas ir išlydėtas su šilmąstymams savo bendruomenėje. Buvo čiausiais apkabinimais. Mielieji, aš jūsų
labai jautru stebėti, kaip Viešpats paliečia tikrai pasiilgsiu!..
bičiulių širdis per muziką, piešinį, giesmę,
vaidinimą. Įspūdingai
bendruomenėje švenčiamas Didysis ketvirtadienis. Po netrumpo žygio
parke susirinkome toje
pačioje Šv. Jono parapijos salėje ir susėdę
atskiromis grupelėmis
plovėme vieni kitiems
kojas taip, kaip Jėzus
atsisveikindamas savo
mokiniams. Paskui meldėmės. Buvo nuostabu
patirti, kad būdami skirtingų tikėjimų, talentų,
negalių, esame lygūs ir
brangūs savo Išganytojui. Didįjį penktadienį
įvairiose Belfasto vietose organizuojamos ekumeninės Susitaikinimo
pamaldos. Turėjau galimybę dalyvauti Vakarų
Belfaste jaunimo organizuotoje ekumeninėje Po atsisveikinimo maldos prie „Žarijos“ durų
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Mantas Mileris, nSJ

Trys mėnesiai
Afrikoje

Teroristiniai išpuoliai, ligos, skurdas,
badas, vagystės, smurtas, nežinomybė – tokios pirmosios baimę keliančios mintys kilo
gavus pranešimą iš mūsų naujokų magistro,
vyresniojo, kad trims mėnesiams esu siunčiamas į Keniją Afrikoje. Susitikęs su vyresniuoju išreiškiau savo nuogąstavimus ir
jo žodžiai: „Mantai, vyk į Keniją, pamatysi,
kaip yra iš tikrųjų, ir rasi visus atsakymus
į savo klausimus“, – man padėjo suprasti,
kad reikia vykti į Keniją, nes Dievas turi
man kažką ypatinga paruošęs. Ir tai buvo
tikra tiesa.
Atvykau su nuotykiais. Po daugiau kaip
12 valandų trukusio skrydžio pagaliau nusileidau tarptautiniame Nairobio oro uoste,
kur turėjau palaukti daugiau kaip valandą,
kol buvo išduota viza. Išėjęs iš oro uosto
pastato, pradėjau ieškoti vairuotojo su len-

Užrašas prie įvažiavimo į vaikų namus. Svahilių
kalba nyumbani reiškia „namai“.
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tele, ant kurios turėjo būti užrašytas mano
vardas, bet perskaitęs daugybę kitų vardų,
savojo taip ir neradau, tad bandžiau dar
kartą. Po kiek laiko ten buvę afrikiečiai pradėjo teirautis, ko ieškau, gal reikia pagalbos. Savo telefonais jie bandė skambinti į
bendruomenę, kurioje turėjau apsistoti, bet
iš pradžių ten niekas neatsiliepė. Vėliau ragelį pakėlė moteris, dirbanti jėzuitų namų
administratore. Maždaug po pusvalandžio
ji perskambino ir liepė palaukti, nes, pasirodo, vairuotojas visai pamiršo, kad mane
reikia paimti iš oro uosto. Tai dar teko palaukti apie 40 minučių. Atvažiavęs labai atsiprašinėjo, bet patikinau, kad nieko bloga
nenutiko.
Galiausiai atvykau į nedidelę bendruomenę, kurioje gyvena trys jėzuitai. Rytojaus
dieną vienas jų nuvežė mane į vietą, kurioje
darbavausi apie penkias savaites. Tai vaikų
namai Nyumbani, teikiantys visapusišką
medicinos, mitybos, stomatologijos, gyvenimo įgūdžių, psichologinę, akademinę
ir dvasinę pagalbą, padedančią iš esmės
pakeisti gyvenimą. Namai buvo įkurti
1992 m. italo kunigo jėzuito Angelo
DʼAgostino iš JAV pastangomis.
Nyumbani vaikų namai buvo netoli jėzuitų bendruomenės, apie 20 minučių kelio
pėsčiomis. Kiekvieną dieną į darbą eidavau
vienas, sutikdavau labai daug žmonių, visi
buvo itin draugiški, atviri, nuoširdūs, visada
jaučiausi saugiai. Vaikų namuose darbavau-
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si nuo 8 val. iki 17 val. Dieną pradėdavome bendra malda su darbuotojais, kurių
buvo apie 60. Čia gyvena apie 150 vaikų,
mažuose nameliuose po 14. Įsikūrę labai
paprastai, bet tvarkingai. Vaikai turi žaidimų aikšteles, mokyklėlę. Visi jie našlaičiai,
sergantys ŽIV/AIDS ir kitomis ligomis, bet
labai gerai prižiūrimi.
Rytais tvarkydavau įvairius finansinius
dokumentus, suvedinėdavau duomenis į
kompiuterį. Prieš pietus, kuriuos valgydavome 13 val., eidavau padėti į virtuvę.
Vėliau leisdavau laiką mokykloje su vaikais, jiems padėdavau atlikti namų darbus,
paskui kartu žaisdavome. Po darbo dienos
būdavau labai pavargęs, išsekęs, bet nepaprastai laimingas. Kiekvieną dieną daug
džiaugsmo suteikdavo vaikai. Mane pamatę, jie pribėgdavo, apkabindavo, šypsodavosi, kviesdavo žaisti. Išgyvenau Dievo
artumą per tuos vaikus, tuos mažutėlius,
kurie neturi tėvų, kurie buvo apleisti, labai
ligoti. Dabar ėmė džiaugsmas juos matant
stiprius, laimingus, žaidžiančius, kupinus
energijos.
Taip pat didelį įspūdį paliko lankymasis
lūšnyne, esančiame Lea Toto (vietine svahilių kalba tai reiškia „pakelti vaiką“) centre.
Šis centras – dalis Nyumbani projekto. Tokių centrų skirtinguose Nairobio lūšnynuose yra aštuoni. Jie padeda šeimoms, kuriose
yra vaikų, sergančių ŽIV/AIDS. Teikia psi-

chologinę, dvasinę, medicininę pagalbą –
vaistus, atlieka diagnostinius tyrimus, taip
pat ekonominę paramą: moko susikurti pragyvenimo šaltinį gaminant ką nors
smulkaus ar perparduodant. Centras taip
pat apmoka už mokslą, maistą, drabužius.
Sutikau nuostabių tame centre dirbančių
žmonių. Nors jie sakė gaunantys nedidelį
atlyginimą, bet džiaugėsi galėdami padėti
labiausiai nuskriaustiems. Lūšnyne taip pat
aplankiau kelias šeimas. Mačiau baisias sąlygas, kuriose jos gyvena, gal tiksliau, bando išgyventi, kas mane ypač sukrėtė. Tai
visiškai kitoks gyvenimas, nei tas, kuris
mane supo kitu laiku, nes jėzuitų bendruomenė įsikūrusi pasiturinčių žmonių rajone,
kur šeimos turi didelius atskirus namus,
aptvertus aukštomis tvoromis, kai kuriomis net teka elektros srovė, o prie kiekvieno namo budi apsauga. Lūšnynuose teko
aplankyti ir vieną mokyklą bei vaikų centrą, kuriame gyvena apie 20 vaikų viename
mažame kambaryje – jie visi našlaičiai ar
tėvų palikti. Tame centre mačiau ir naujagimį, išvakarėse rastą išmestą šiukšlyne.
Kūdikis buvo labai labai mažas, gimęs
gerokai prieš laiką. Ačiū Dievui, nuvežus
į ligoninę patikrinti, paaiškėjo, kad yra visiškai sveikas. Jo galva buvo kaip mano
kumštis, o ranka – kaip mažasis pirštas.
Priglaudžiau savo pirštą prie jo rankos ir
po kelių minučių kūdikis jį suspaudė...

Iš šio konteinerio
gyventojams kiekvieną
savaitę dalijamas muilas,
skalbimo milteliai, tualetinis
popierius, vazelinas kūnui
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Taip pat turėjau džiaugsmo dalyvauti
jėzuitų diakonų šventimuose. Iš viso buvo
įšventinta 17 jėzuitų. Šventimai vyko lauke,
labai gražiame ir dideliame jėzuitų universiteto sode. Buvo nepaprastai iškilmingos
Mišios, daug spalvų, džiaugsmo, šokiai,
giesmės, daug kunigų, vienuolių, kitų svečių. Diakonų šventimuose apskritai dalyvavau pirmą kartą ir štai tas pirmas kartas čia,
Kenijoje, visiškai kitame žemyne, visiškai
kitos kultūros apsuptyje. Po Mišių vyko didelė šventė, kurioje šoko visi – kunigai, vienuoliai ir vienuolės. Tenykščiams žmonėms
šokis reiškia gyvenimą, tai Dievo šlovinimas ir garbinimas visu kūnu, visu savimi.
Po penkių savaičių, praleistų Nyumbani
vaikų namuose, septynioms savaitėms išvykau į Nyumbani kaimą, už trijų valandų kelio automobiliu nuo vaikų namų. Ten gyvena per tūkstantį vaikų ir jaunimo su daugiau
kaip 100 močiučių, kurios yra atsakingos
už tuos vaikus. Tai irgi Nyumbani projekto dalis. Kaimas didesniame nei 400 ha
plote buvo įkurtas 2006 m. to paties jėzuito. Neįtikėtina, kad dabar jame rūpinamasi
jau daugiau nei tūkstančiu vaikų! Buvau apgyvendintas svečių-savanorių name, gavau
atskirą kambarį. Gyvenimo sąlygos – minimalios. Nebuvo galimybės naudotis dušu,
šaltą vandenį tekdavo atsinešti iš lauko ki-

Su jėzuitų
scholastikais
ir ką tik įšventintu
diakonu jėzuitu
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bire, keletą kartų po kelias dienas net neturėdavome vandens nusiprausti ar išsiskalbti
drabužių, neturėjau nei kompiuterio, nei interneto, buvo labai menkas apšvietimas. Ir
čia Viešpats mane labiausiai mokė įvertinti
tai, ką turiu. Pastebėti mažus dalykus kaip
Dievo dovaną.
Kaime yra pradinė, vidurinė ir politechninė mokyklos. Jose mokiau religijos,
vaikams ir močiutėms dalindavau maistą,
drabužius ir kitus dalykus. Taip pat dirbau
buhalterijoje ir klinikoje, kur padėdavau
perrašyti įvairius duomenis iš dokumentų
į kompiuterį. Beveik kiekvieną vakarą eidavau melžti karvių, šis užsiėmimas man
nepaprastai patiko. Kaime yra didelė ferma,
joje laikoma apie 15 karvių ir daugybė kitų
gyvulių. Taip pat pastatyti erdvūs šiltnamiai, kuriuose ir man teko sodinti pomidorus. Būdamas kaime mokiausi būti atviras ir
pasirengęs atlikti bet kokius darbus. Kiekviena diena būdavo tarsi nauja pradžia – visada kas nors nauja, neįprasta.
Dėkoju Dievui už šias nuostabias ir
nepakartojamas patirtis. Sunku patikėti, kad trys mėnesiai Kenijoje taip greitai
praėjo. Dar reikia laiko apmąstyti, kur aš
buvau, kas ten įvyko ir kaip per tai, ką patyriau Afrikoje, Dievas mane praturtino ir
brandino.
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T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Sielovada mieste
Bernardus valles, montes Benedictus
amabat; oppida Franciscus, magnas Ignatius urbes. Bernardas mėgo kalvas, Benediktas – kalnus, miestelius – Pranciškus,
Ignacas – didelius miestus.
Plakatas su šiuo kaligrafiškai užrašytu
sakiniu iškyla prieš akis prisiminus vokiškai kalbančių jėzuitų susitikimą „Sielovada mieste“. Šiais metais jis vyko Hamburge. Iš penkių šalių suvažiavome 12 jėzuitų,
tarnaujančių miestų bažnyčiose. Prie mūsų
prisidėjo ir Vokietijos jėzuitų provincijolas
t. Stefanas Kiechleʼis bei dvi Hamburgo
liuteronų bažnyčių pastorės. Šių metų susitikimo tema – liturgija. Dalijomės sėkmingomis sielovados mieste patirtimis,
kalbėjomės apie miesto bažnyčiai būdingus iššūkius.
Nepaisant šalių kultūrinių, geografinių
ir kitų skirtumų, buvo įdomu pastebėti, kad
jėzuitų bažnyčios dažniausiai stovi miestų,
netgi senamiesčių, centruose, pėsčiųjų zonose, apsuptos parduotuvių. Dažniausiai
ten, kur visada gausu žmonių. Visai kaip
vėlyvaisiais viduramžiais šalia turgaviečių
ir centrinių aikščių. Tokia geografinė padėtis suteikia savitų atspalvių ir sielovadai.
Pvz., Hamburgo centre liuteronų Šv. Petro bažnyčia turi gražią tradiciją kiekvieną
dieną 17 valandą rengti muzikos, Dievo

žodžio meditacijos ir maldos pusvalandį.
Paprastai šiuo metu į bažnyčią užsuka iki
100 lankytojų – turistų ar vietinių miestiečių, tiesiog išėjusių iš prekybos centrų ir
norinčių trumpam nurimti, pasimelsti.
Ir kitų miestų, tokių kaip Viena, Liucerna, Miunchenas jėzuitai dalijosi įžvalgomis, kaip svarbu, kad bažnyčia dienos
metu būtų atidaryta, o joje budėtų žmogus,
su kuriuo užėjęs lankytojas galėtų pakalbėti tikėjimo ar kitais klausimais. Šitaip
bažnyčia apsipirkimo bei pramogų gatvėje
tampa ramybės oaze, maldos vieta, į kurią
užsuka įvairiausi žmonės. Gal nebus per
drąsu sakyti, jog šitaip ji vykdo ir savo misiją būti Dievo artumo ženklu bei įrankiu.
Apie šiuolaikinio miesto bažnyčios
liturgijos specifiką kalbėjo viena iš penkių pagrindinių Hamburgo pastorių Anne
Gidion. Ji sakė, kad į sekuliarizacijos paveiktus, nuo bažnyčios nutolusius, bet su
ja vis dar minimalius ryšius išlaikiusius
žmones per pamaldas svarbu prabilti paprasta, jiems suprantama kalba. Ji netgi
mums pasiūlė pratimą – įprastas Bažnyčios maldas išsakyti paprastai, vengiant
teologinių terminų bei neigiamą atspalvį
turinčių posakių. Iš karto pajutome, kokia
nelengva užduotis kalbėti visiems suprantamai, nenuskurdinant teologinės minties,
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nesuprimityvinant pačios kalbos.
Ne vienam mūsiškių naujas dalykas
buvo Frankfurto ir Hamburgo jėzuitų patirtys, liudijančios, kad vis mažiau katalikų
kreipiasi dėl bažnytinių laidotuvių mirusiems artimiesiems. Tokiam reiškiniui paaiškinti buvo įvardintos kelios priežastys,
tarp jų ir papildomos finansinės išlaidos.
Tačiau net ir kunigui pasisiūlius palaidoti
mirusįjį be atlygio, tikintieji vis rečiau renkasi bažnytines laidotuves.
Iš pasidalijimų patirtimis ir pokalbių
ryškėjo dar keletas įdomių įžvalgų apie liturgiją miesto bažnyčioje. Pirmiausia labai
svarbu atrasti tinkamą laiką pamaldoms,
ypač jeigu orientuojamasi į tam tikrą žmonių grupę. Vienas laikas tinka studentams,
kitas – tarnautojams. Aiškėja, kad šiokiadienių pamaldos turėtų būti neilgos, o pamokslai – atliepiantys žmonių situaciją.
Kai kurie jėzuitai mėgina įvesti ir paraliturgines apeigas. Jos pirmiausia skirtos
tiems, kuriems jau sunkiau suvokiami liturginiai simboliai, įprastos apeigos. Tokiose
paraliturginėse, pvz., Velykų Tridienio,
apeigose simboliai dar labiau paryškinami, o jų šventimas trumpomis pamaldomis
išskleidžiamas per visą Didžiąją savaitę.
Taip keletą kartų švenčiamos, pvz., neilgos
Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Kitur, gal
dažniau JAV, norint priartėti prie žmonių

ten, kur jie yra, Pelenų trečiadienį atgailos
ženklas pelenais „Ashes to go“ teikiamas
tiesiog pėsčiųjų gatvėje. Kitų patirtis liudija, kad ir įprastos tradicinės ilgos Velykų Tridienio pamaldos pritraukia nemažai
žmonių. Ir vienu, ir kitu atveju atrodo, jog
miesto bažnyčios yra dvasingumo ieškančių žmonių traukos centrai.
Daugelyje minėtų miestų jėzuitų bažnyčių greta pamaldų, kaip ir Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje, vyksta koncertai.
Jie pritraukia pilnas bažnyčias klausytojų.
Vienur muzikantams bei dainininkams
remti įsteigti fondai, kitur jie finansuojami iš lankytojų aukų bei jėzuitų provincijų
lėšų. Ši veikla buvo įvardinta kaip jėzuitams būdingas ir svarbus indėlis į miesto
bendruomenės kultūrinį gyvenimą. Drauge
šitaip ugdoma ir krikščioniška sekmadienio
šventimo kultūra.
Jau aiškėja perspektyva, kad anksčiau
buvusi jėzuitų Vidurio Europos asistencija,
kurią sudarė Vokietija, Austrija, Šveicarija, Vengrija ir Lietuva, netrukus taps viena
provincija. Planuojant glaudesnį bendradarbiavimą įvairiose srityse, svarbu dalyvauti ir panašiuose susitikimuose, palaikyti
gyvus ryšius su būsimos provincijos bendrabroliais, dalytis ir mokytis vieniems iš
kitų, kaip nešti Gerąją Naujieną globalios ir
sekuliarios Europos miestų žmonėms.

Hamburgo mažosios šv. Mykolo bažnyčios altorius. T. V. Šimkūno nuotraukos
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Christoph Arens

Kodėl krikščionybė
tapo pasauline religija?

Kad ir kokių būta istorinių tyrinėjimų,
teologinių įžvalgų ir daugelio spekuliacijų,
išlieka mįslinga, kaip negausi Jėzaus Kristaus sekėjų ir gerbėjų grupė sugebėjo šitaip
išplatinti naująjį tikėjimą. Nepraėjo nė trys
šimtmečiai, kol pradžioje nedidelė Jėzumi
besižavinčių sekėjų grupelė, galima sakyti –
sekta žydų religijos bendruomenėje, tapo
valstybine Romos imperijos religija. Nepaisant persekiojimo ir elito patyčių, šis pakilimas įvyko kitaip nei islamo atveju, t. y.
visiškai taikiai, be ginklų.
Naujojo Testamento disciplinas Jungtinėse Amerikos Valstijose dėstančio Hanso
Josefo Klaucko manymu, greitam pirmųjų
krikščionių paplitimui pirmiausia pasitarnavo jų tarpusavio socialiniai tinklai. Pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus laiškai turėjo būti
platinami privačiais kanalais, nes viešasis
paštas tarnavo karinėms ir administracinėms
reikmėms. Taip grupinė krikščionių tapatybė formavosi vis didesnėje teritorijoje.
Senovės istorijos tyrinėtoja iš Miunsterio Eva Baumkamp taip pat mano, kad
ankstyvieji krikščionys gebėjo gerai megzti bendravimo tinklus. Valdančiųjų romėnų
ir valstybinės religijos priespauda naujam
tikėjimui pasitarnavo tuo, kad skatino
kurti komunikacijos sistemą vieniems kitus padrąsinti ir palaikyti: „Romos imperatorių Decijaus (250–251) ir Valerijano
(257–260) persekiojami krikščionys gana
anksti mėgino spręsti teologines problemas, – teigia ji. – Tai veikė kaip variklis.“
Romos imperijoje III šimtmetyje persekiojamų Kartaginos vyskupų susirašinėjimai
religijos ir politinės galios klausimais siekė
nuo Kartaginos iki Mažosios Azijos. Šiame
procese taip pat galėjo dalyvauti ir daugelis

atskirų krikščionių bei bendruomenių.
Palanki buvo ir palyginti gera Romos
imperijos infrastruktūra. Gerai išvystytas
kelių tinklas leido keliauti ir siųsti paštą.
Naujojo Testamento tekstai buvo užrašyti
graikų, t. y. viso rytinio Viduržemio jūros
regiono administracine, kalba. Vėliau išvertus į lotynų, t. y. Vakarų prekybos, kalbą
jie galėjo būti suprantami visoje imperijoje. Anot tyrinėtojos, laiškai pasitarnavo ir
politiniams tikslams. Daugelis tremtyje atsidūrusių vyskupų ir toliau siųsdavo pamokymus savo bendruomenėms. Dvasininkai
laiškais sprendė hierarchijos reikalus. Eva
Baumkamp teigia: „Visų pirma, didesnių
miestų, tokių kaip Roma, Kartagina, Aleksandrija ar Lijonas, vyskupai netrukus tapo
ne tik ruporais savo bendruomenėms, bet
pretendavo atstovauti ir visai provincijai.“
Kai kurie Holivudo filmai dinamišką
krikščionybės išplitimą aiškina tuo, kad
pirmieji krikščionys buvo žemutinio socialinio sluoksnio žmonės, sukilę prieš priespaudą. Evangelikų teologas iš Miuncheno Friedrichas Wilhelmas Grafas atmeta
tokias prielaidas. Jis mano, kad „šis aiškinimas kilęs iš XIX amžiaus ir pirmiausia
buvo patrauklus darbininkų judėjimui“.
Krikščionybė buvo fenomenas taip pat ir
aukštuomenės bei išsilavinusiųjų sluoksniuose. „Ši religija palietė itin skirtingų
socialinių padėčių žmones, suteikdama
jiems gyvenimo prasmę. Toks jos daugiapusiškumas, be abejo, yra viena iš sėkmės
paslapčių.“
Friedrichas Wilhelmas Grafas pateikia
ir daugiau paaiškinimų šiam fenomenui.
Tai yra: socialinių barjerų įveikimas, gailestingumas, atjauta ir prisikėlimo viltis.
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Be to, vietoje daugelio dievų religijos
Romos imperijoje krikščionybė pasiūlė
„pridėtinę vertę“ – buvo galima susitelkti
į vieną Dievą ir drauge atsakingai socialiai
veikti. Krikščionys prižiūrėjo pagyvenusius žmones ir ligonius, rūpinosi oriu jų
palaidojimu. „Visa tai mums šiandien yra
savaime suprantama, bet antikos laikais
buvo revoliucinga.“
Anot Miuncheno teologo Rolando
Kany, krikščionybės sėkmės istorija vis
dėlto esmingai siejasi su socialinių barjerų

įveikimu. Buvo peržengti atribojimai tarp
valdovo ir vergo, vyro ir moters, žydo ir
graiko. Ankstyvoji krikščionybė išgyveno
ir tai, ką šiandien popiežius Pranciškus iš
naujo primygtinai siūlo tikintiesiems: eiti
į paribius, prisiimti atsakomybę už neturtinguosius, neturinčius galimybių, įtraukti
nepritampančius ir išstumtuosius į užribį.
Christ in der Gegenwart Nr. 25 / 2014
Iš vokiečių k. išvertė
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Valgome Vargo vakarienę
Atėjau šiandien pas Vargą vakarienės valgyti. Atsisėdome prie
stalo, o ant jo... Darboholikų keptas darbo kepalas, prie jo indelis
su namų darbų paštetu, vidury stalo – didžiulis skurdo kepsnys, o
desertui bado tortas su ligų pabarstukais. Skonis šlykštus ir pasibjaurėtinas, bet nemandagu būtų atėjus nieko nevalgyti...
Pabaigus desertą pasidarė malonu ir gera.
Eidama namo pagalvojau: reikės dažniau pas Vargą ateiti.
Greta Vengalytė

Kitur
Mūsų kieme du sulinkę, seni medžiai slepia dureles. Niekas nežino,
kur jos veda – juk niekas niekada nebuvo jų atidaręs. Sako, kad jos veda
į kitą, gražesnį pasaulį, kur žmonės geresni, saulė skaistesnė ir dangus
žydresnis. Kiekvienas bet ką atiduotų, kad galėtų ten patekti.
Ir štai vieną dieną durelės atsiveria. Nekantraudama tuoj pat pribėgu. Pažvelgiu pro jas ir pamatau nuostabų sodą, pilną spalvingų gėlių,
čiulbančių paukščių ir besišypsančių žmonių.
Vienas iš jų manęs paklausia:
– Tau čia patinka?
– Žinoma! Čia taip nuostabu, kad niekada nenorėčiau grįžti ten, iš
kur atėjau!
– Keista... Mes visi trokštame patekti į kitą durelių pusę. Juk ten slepiasi kitas, geresnis pasaulis!
Glorija Elžbieta Lukaitė

Kauno jėzuitų gimnazija
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Ramūnas Labanauskas

Jonas Kubilius, SJ:
gyvenimo prasmės
paieškos
Šis straipsnis skirtas jėzuito Jono Kubiliaus (1906–1991) filosofinėms pažiūroms aptarti, minint jo 110-ąsias gimimo metines. XX a. audrų mėtomas J. Kubilius paliko
ryškių pėdsakų ne vienoje šalyje. Gimė Šerkšnių kaime Mosėdžio valsčiuje. Mokėsi
Skuodo progimnazijoje ir Telšių „Saulės“ gimnazijoje. 1925 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Filosofiją studijavo Olandijoje, Valkenburgo jėzuitų kolegijoje. Grįžęs į Lietuvą,
Kauno jėzuitų gimnazijoje dėstė filosofijos įvadą, lotynų ir graikų kalbas. 1937–1941
m. Lijono katalikų institute studijavo teologiją. Į kunigus įšventintas 1940 m. 1943 m.
įsidarbino „Action populaire“ institute. Buvo paskirtas laikraščio „Renouveau“ administratoriumi. Skaitė filosofijos ir socialinės bei moralinės teisės paskaitas įvairiuose
institutuose, vadovavo studijų savaitėms. Buvo Lijono diecezijos vyresniųjų skaučių
dvasios vadas, mokyklose dėstė religiją. Aktyviai dalyvavo Prancūzijos rezistencinėje veikloje. 1945–1949 m. vadovavo Lietuvių katalikų misijai Paryžiuje. 1950 m. paskirtas jo rūpesčiu Monrealyje įkurtos Aušros Vartų parapijos klebonu (šias pareigas
ėjo 1950–1957 ir 1972–1985 m.). 1957– 1967 m. vadovavo Jaunimo centrui Čikagoje. Rūpinosi lietuviškomis mokyklomis, skaitė paskaitas įvairioms auditorijoms, rašė
straipsnius. Dirbo su išeivijos šauliais. Akademinio skautų sąjūdžio nariams reguliariai vedė velykines rekolekcijas. Garsėjo kaip puikus pamokslininkas, gerbiantis kiekvieną žmogų, kad ir kokius įsitikinimus jis turėtų.
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J. Kubiliaus kūrybinė biografija

Iš J. Kubiliaus atsiminimų, rengtų po
1985 m., pasitraukus iš aktyvios veiklos,
aiškėja, kad visą gyvenimą jis sprendė
vienintelį – žmogaus gyvenimo prasmės
klausimą, kurį buvo suformulavęs taip: „Žinau, kad esu išmestas į gyvenimą be mano
valios. [...] Kodėl aš atsiradau tokiu laiku?
Kodėl tokioje pasaulio istorijos epochoje?
Tokioje civilizacijoje? Tokioje tautoje? Tokioje šeimoje? Kaip tik toks ir su tokiomis
fizinėmis bei dvasinėmis jėgomis? Žinau,
kad nebuvau ir kad esu. Bet kodėl? Kam?“
Kitur atsiminimuose jis rašo: „Jeigu per tą
laiką, kiek man liko gyventi, sugebėčiau
pasakyti apie gyvenimo prasmę, jausčiausi,
kad ir paskutiniuosius metus praleidau ne
visai niekais.“
Kad suprastume, kodėl J. Kubiliui taip
rūpėjo šis klausimas ir kodėl jis buvo keliamas taip radikaliai, nesitenkinant katekizmo pateikiamais atsakymais, turime peržvelgti jo gyvenimo kelią. Pasak t. Jono,
„malda vaikystėje buvo retas dalykas, nes
niekas neduodavo pavyzdžio: mama mirusi, seserys ir broliai apie tai nekalbėdavo,
tėvas, nors ir aklai tikintis, niekada neprimindavo kalbėti maldų“ (nors vyriausioji
sesuo Magdutė vėliau tapo vienuole). Tačiau patikdavo giesmių giedojimas. Bažnyčioje jausdavo „savotišką sielos pakilimą,
patraukimą“. Vis dėlto labiau traukė gamtos grožis. Dienų dienas galėjo praleisti

Skautų akademikų stovykloje 1968 m.
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vienas, stebėdamas gamtą. Žemaitiška
aplinka suformavo stiprias J. Kubiliaus
tautines aspiracijas. Atrodo, nemažą įtaką
jam turėjo ir liberalizmo dvasia užsikrėtęs
sesers Onos vyras Antanas Lukošius.
Prie Dievo J. Kubilius sąmoningai priartėjo susidomėjęs filosofija mokykloje.
Gimnazijoje priklausė skautams, ateitininkams. Čia jis turėjo galimybę nusistatyti
savo santykį su religija. Buvo smalsus ir
kritiškas: ateitininkų ir skautų susirinkimuose jam vis „kildavo visokių klausimų
ir problemų“. 1920–1923 m. Telšių gimnazijoje mokytojavo Vydūnas. Jo idėjos paliko pėdsakus J. Kubiliaus pasaulėžiūroje
(iš Vydūno perėmė savisąmonės sąvoką).
Tikėtina, kad J. Kubilius dar galėjo klausyti jo paskaitų arba bendravo su mokiniais,
kuriems Vydūnas buvo palikęs neišdildomą įspūdį.
Tolesnis J. Kubiliaus filosofinių pažiūrų
formavimasis vyko Jėzaus Draugijos institucijose. Baigdamas Valkenburgo kolegiją
apgynė darbą, kuriame analizavo protestantų teologo Ernsto Troeltcho reliatyvizmo
sampratą. Mokinių klausimai dėstant filosofijos įvadą Kauno jėzuitų gimnazijoje paskatino Kubilių domėtis reinkarnacijos problema. Parašė šia tema 400 puslapių veikalą
(manoma, kad jis vadinosi „Žmogaus atbudimas“). Žurnale „Misijos“ išspausdintas jo
straipsnis apie islamą. „Action populaire“
institute dirbo su aukščiausio rango teologi-
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jos, filosofijos, socialinių ir politinių mokslų specialistais. Le Puy filosofijos fakultete
skaitydavo filosofijos paskaitas. Itin svarbūs
jam buvo pokalbiai su jėzuitu Teilhardʼu de
Chardinu, supažindinę su krikščioniška evoliucijos teorija. Po karo studijavo Sorbonos
universitete. Čia parengė disertaciją apie
Friedrichą Nietschę, už kurią gavo filosofijos daktaro laipsnį.
Studijos ir darbas Prancūzijoje daugiausia prisidėjo formuojant J. Kubiliaus pasaulėžiūrą. Lijono universiteto Teologijos
fakulteto profesoriai buvo vieni iš „naujosios teologijos“ (Nouvelle théologie), dariusios nemažą įtaką Vatikano II susirinkimo
sprendimams, pradininkų. Iš jų minėtini
Henris de Lubacas, Jeanas Danielou, Henris
Rondetʼas, Yvesʼas de Montcheuilʼis, taip
pat J. Kubiliui iš darbo „Action populaire“
institute žinomi Hansas Ursas von Bathasaras ir Gastonas Fessardʼas. Juntamus pėdsakus jo mąstyme paliko „naujajai teologijai“
būdingas krikščionybės istoriškumo ir autentiškos patirties akcentavimas. Personalizmas
(su šios srovės kūrėjais filosofais Emanueliu
Mounier ir Jeanu Lacroix J. Kubilius susipažino „Action populaire“ institute) pabrėžia
aktyvų asmenybės santykį su tikrove, ypač
socialinį angažuotumą. Didžiulę įtaką J. Kubiliaus mąstymui padarė Mauriceʼo Blondelio (jo vadovaujamas parengė disertaciją)
„veiksmo filosofija“. Anot M. Blondelio,
būti reiškia veikti. Žmogus yra tai, kuo jis
pats save padaro. Taigi J. Kubilius buvo veikiamas ir krikščioniškojo egzistencializmo,
ir evoliucionizmo, suteikusių jo pasaulėžiūrai personalizmo, socialinio angažuotumo,
tolerantiškumo, kūrybos aukštinimo bruožų.
Iš pradžių visų šių teologinių ir filosofinių
srovių atstovai Bažnyčios vadovybės buvo
nesuprasti, netgi smerkiami. Galbūt tai prisidėjo prie J. Kubiliaus pesimistinių nuotaikų.
Laiškuose t. J. Kidykui jis ne kartą
guodėsi, kad nepaliaujamos esmės paieškos slopina autentišką, pamaldų santykį su
Dievu. 1946 m. liepą rašė: „Visa taip su-

Aušros Vartų parapijos Monrealyje įsteigimas

racionalėjo – ir pati religija, ir žmonija, ir
pats protas. Norėtumei žmogus sugrįžti prie
vaiko dienų, kada viskas buvo taip aišku,
tikėjimas gyvas, gailestis tvirtas.“ 1949 m.
birželio 27 d. užsiminė sudeginęs savo disertaciją: „Gal ir reikėjo tokio smūgio, parodžiusio mano kartais išdidžiam asmeniui
visą niekingumą, vidinį tuštumą. [...] Gal
mažiau bedėsiu vilčių savo filosofijoms ir
daugiau pasitikėsiu Dievo pagalba.“ Atsiminimuose J. Kubilius prisipažįsta: „Kartais
atrodo, taip Dievas stipriai traukia, kad net
fiziškai širdį skauda ir ašaros veidą plauna.“ Tačiau ir vėl: „Gal per daug knisausi
į abstrakčią spekuliaciją. Ieškojau logiškos
tiesos, negalėjau sustoti prie paviršutiniškumo. Neradau pagrindinės tiesos ir iš puikybės klaidžiojau ir save apgaudinėjau.“

Evoliucija, Dievas ir žmogus

J. Kubiliaus filosofijos samprata remiasi
visuotinės evoliucijos faktu. Jam pasaulis,
pradžią gavęs Dieve, vystosi toliau, dvasiai pereinant į materialų lygmenį, ir vėl
sugrįžta į Dievą. Straipsnyje „Pasaulio dinamizmas“ jis pristato Teilhardʼo de Chardino idėją apie „negyvoje“ medžiagoje
slypinčią psichinę (radialinę) energiją, kuri,
pralaužusi materijos šarvus, laiko tėkmėje
pasiekia gyvybės ir sąmoningumo stadijas.
Evoliucijos „procesas vyksta tobulėjimo,
augimo, didesnio koncentravimosi kryptimi, tobulesnės organizacijos, vidujiškumo,
sąmoningumo kryptimi“. Šiame procese
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kolektyvinė sąmonės (atstovaujamos žmogaus proto) koncentracija vis didėja, moralinės atsakomybės pajautimas stiprėja,
savo laisvės atpažinimas auga.
Visas šis didingas evoliucijos procesas
turi išeities ir pabaigos tašką, anot Teilhardʼo de Chardino – Alfa ir Omega tašką,
t. y. Dievą. J. Kubilius taip apie tai rašė:
„Visata yra gyvas organizmas, kurio dvasinė energija išteka iš kuriamos jėgos centro,
arba taško, kuris viską valdo ir koordinuoja. Visi visatos elementai yra to begalinio
kūno dalys, veikiančios individualiai, bet
visos valdomos vieno dvasinio centro.
Tada medžiagos visuma įgauna prasmę ir
pats kūrimas yra suprantamas ir reikalingas, kad galėtų apsireikšti begalinės energijos centras.“
Žmogus J. Kubiliui – visų pirma sąmonė, dvasinė būtybė. Jis jautriai rašo: „Žinau,
kad gimiau su kažkur miegančia sąmone ir
valia, kurių nevaldžiau. Bet gyvybė jau veržėsi užimti pasaulyje vietą ir gyventi. Kai
paaugau ir sąmonė labiau atbudo, supratau,
kad kokia nors sąmoninga valia turėjo manęs norėti. Savisąmonei didėjant darėsi aišku, kad šita begalinė jėga turėjo būti sąmoninga meilė.“ Ta sąmoninga valia – Dievas,
sukūręs žmogų, panašų į save, t. y. turintį
amžiną, nekintantį „Aš“. Žmogaus kūrimas
nėra baigtas. Kiekvieną akimirką žmogus
turi įprasminti savo veikimą ir prisiimti už
tai atsakomybę. Laisvai keisdamas savo
dvasinę, socialinę ir materialinę aplinką,
žmogus kuria ir pats save. „Šio gyvenimo
vertė ir tėra sukurti save – savo Aš. [...] Pats
Kūrėjas pavedė žmogui pasaulį, kuriame jis
sukurtų sau ir kitam geresnį gyvenimą. [...]
Aš aiškiai matau kūrybinių pastangų vertę.
Viena dalis žmonijos [...] kuria save didingais ir gerbiamais žmonėmis, vadovais,
tautų genijais, o kiti, nematydami gyvenimo
vertės ir nežinodami, ką su tuo gyvenimu
daryti, paniekina Kūrėjo duotą kūrybinę galią, skleidžia pesimizmą, dvasinę suirutę“, –
rašė J. Kubilius.
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Bažnyčia ir tikėjimas

Bažnyčią J. Kubilius lygina su pastatu,
pastatytu ant uolos (šv. Petro), kurio centre –
Jėzaus Kristaus asmenybė. Bažnyčia visų
pirma – gyvenimas, kurio siela – Kristaus
asmuo, o ne mokslas ar tobula organizacija. Krikščionybės esmė – pats Kristus, jo
gyvenimo liudijimas. Laikytis pasenusių
būdų Kristui pristatyti reikštų jo paniekinimą. Todėl atgyvenusios tikėjimo išraiškos
formos gali būti keičiamos, nes jos pačios
Bažnyčios ir buvo priimtos. Progresuojant
žmonių mąstymui, atitinkamai turi kisti ir
tikėjimo perteikimo kalba – juk Šventosios Dvasios veikimas nesustojo „su Sekminėmis ar šv. Tomo sukurta sistema“.
Pats Dievas veda žmoniją slaptingais savo
Apvaizdos keliais ir kartu skatina Bažnyčią
vis naujai pažvelgti į jo Apreiškimą.
Pasenusi formulių kalba yra vienas iš
institucinės Bažnyčios, autentišką santykį
su Dievu apribojančios griežtai kodifikuotu taisyklių rinkiniu, požymių. Tikėjimo
normose, taisyklėse nelieka vietos spontaniškam vidiniam jausmui. Institucinės
Bažnyčios klerikališkumas riboja žmonių
atsakomybę. Bažnyčia tai supranta ir todėl
imasi reformų. Vis dėlto J. Kubilius perspėja: „Nors Bažnyčia sustingusi žmogiškoje
formoje, tai nereiškia, kad ji nebeturi pareigos saugoti Kristaus palikimo.“ Klysta tie,
kurie mano, kad Bažnyčia turėtų atsisakyti
savo misijos. Krikščionybės praktikos kritika neturi virsti jos neigimu.
Modernių laikų Bažnyčiai būdingas
žmoniškumo puoselėjimas bei aktyvus veikimas Dievo bendruomenės labui, o ne pasyvus pasitenkinimas individualia malda.
Laiške jėzuitui br. Petrui Kleinotui J. Kubilius rašė: „Ne tas yra geras, kuris rankas
sudėjęs meldžiasi (jeigu tai yra malda), bet
tas, kuris paima kastuvą, kirvį ir iš beformės medžiagos pastato sau ir gal kitiems
namą.“ Žmoniškumo idealas – kenčiantis
ant kryžiaus Jėzus. Šiame aukščiausio pasiaukojimo žmonėms akte Jėzus parodė
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tikriausius žmogaus bruožus – meilę ir
atlaidumą. Bažnyčia turėtų gerbti pagrindines žmogaus teises, visų pirma sąžinės
laisvės bei tolerancijos principus. Tikėjimas turi tapti gilesnis, sąmoningesnis ir vis
labiau orientuotas į Kristų.
Būtent už tokią katalikybę pasisakė
Vatikano II susirinkimas. J. Kubilius entuziastingai palaikė Bažnyčios reformų kursą. Jo straipsniuose, pamoksluose, kalbose,
konferencijose sudėtingam, komplikuotam
Bažnyčios atsinaujinimo procesui skirta
daug vietos. Jis neslepia, kad Bažnyčioje
kurį laiką jautėsi pasimetimas. J. Kubilius
ieškojo pusiausvyros tarp radikalių reformų ir gėrėjimosi praeities pergalėmis, pabrėždamas, kad „Bažnyčia eina Kristaus
nurodytu keliu, neatsisakydama aukos“,
tačiau jis nepritarė bandymams grąžinti
Bažnyčią į formalizmo laikus.
J. Kubilius vienareikšmiškai pasisakė
už krikščionių vienybę, ekumenizmą ir
tarpreliginį dialogą. Pasak jo, visų pirma
reikia siekti glaudesnio bendradarbiavimo
tarp visų krikščionių. Tolesnis etapas – dialogas su nekrikščioniškomis religijomis.
Visi esame Dievo vaikai, tos pačios didelės
šeimos nariai ir turime tą pačią prigimtį.
Tautiniai ar konfesiniai skirtumai nėra pagrindas priešiškumui. Taip pat ir mokslo
pažanga bei viso gyvenimo orientacija į
materialinių poreikių tenkinimą reikalauja
imtis pastangų žmonijos vienybei realizuoti. Galiausiai aktualios taikos išsaugojimo
ar ekologinės problemos įsakmiai nurodo į
visų geros valios žmonių bendradarbiavmo
būtinybę – „Dievui joks žmogaus rūpestis
nėra svetimas“.

Žmonija permainų sūkuryje

J. Kubilių domino pasaulinės istorijos,
civilizacijų sąveikos problemos. Jo įsitikinimu, šių dienų pasaulyje ima reikštis trys
naujos evoliucijos jėgos: meilė, teisingumas, vienybė. Vienybės siekis – tai nesustabdomas visų judėjimas į sąmoningą būtį

viename „Aš“. Sąmonė tol nepaliaus vystytis, kol nepasieks savojo „Aš“ neribotame Būties centre – Teilhardʼo de Chardino
vizijos Omega taške, kuris gali būti tik absoliutus tobulumas.
J. Kubiliui būdingas socioekonominis
progresyvumas. Pasak jo, kapitalizmo socialėjimas, vis didėjantis pasaulio susietumas iš principo yra naujos civilizacijos formavimosi požymiai, liudijantys žmogaus
laisvės, proto ir meilės reikšmės didėjimą.
Milijonus metų sąmonė kovojo, kad „išsilaisvintų iš medžiagos ir instinktų vergijos“.
O šiais laikais „laisva žmogaus savisąmonė
kovoja už dvasingesnę, moralesnę ir geresnę aplinką“. Pažangos procesas prieštaringas: susiduria dvasiniai, socialiniai, ekonominiai, politiniai jos aspektai. Vis dėlto,
nors ir neišvengdama krizių, žmonija žengė
didžiulį žingsnį į priekį. Socialinių, ekonominių ir politinių pasikeitimų turinys ir
kryptis liudija krikščioniškos dorovės dėsnių – teisingumo, lygybės ir brolybės bei
artimo meilės – pergalę. Krikščioniškasis
žmogaus idealas pakeitė žmonijos veidą.
Nors ne visi, kurie kovoja už „socialinį teisingumą ir nuskriaustų žmonių ar pavergtų
tautų teises“, išpažįsta Kristų viešai, „visi
jie kovoja už jo idealus“.
Visą gyvenimą ieškojęs atsakymo į
klausimą, kokia žmogaus gyvenimo prasmė, ne vienus metus kankinamas abejonių,
Jonas Kubilius atsakymą rado gyvenimo
pabaigoje: naudojantis Dievo žmogui suteikta kūrybingumo dovana, dirbti žmogaus labui keičiant savo dvasinę, socialinę
ir medžiaginę aplinką, taip sukuriant save –
savo „Aš“. J. Kubilius ne tik filosofavo, bet
ir veikė jam patikėtųjų Lietuvoje, Prancūzijoje, Kanadoje bei JAV labui, atverdamas jiems platesnes dvasines, filosofines
bei mokslines gyvenimo perspektyvas.
O Bažnyčią jis norėjo matyti atvirą besikeičiančiai žmonijai ir vedančią ją Dievo,
kaip kūrybingumo šaltinio ir žmoniškumo
idealo, link.
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Naujienos

Dvasingumo teologija –
kaip gražus pastatas
Nuo 2015 m. rudens t. Mindaugas Malinauskas, SJ,
Šv. Grigaliaus universitete Romoje studijuoja
ignaciškojo dvasingumo teologiją. Kokia tai
disciplina ir kaip vyksta studijos, jis pasakoja
savo laiške.

Dvasingumo teologija – gana jaunas
mokslas. Prieš šimtą metų siekiant pagilinti dvasinį gyvenimą, jį apmąstyti teologiškai Romos universitetuose atsirado
Asketikos ir mistikos disciplina, kuri, laikui bėgant, vis labiau atskleidė patirties –
tiek krikščioniškos, tiek ir žmogiškos –
svarbą dvasiniam gyvenimui. Taip dar
labiau išaugo suvokimas, kad Dievo buvimas ir jo kalbinimas juntamas patirtyje.
Atsivėrė platesnis kelias troškimui geriau
pažinti krikščioniškąsias dvasines patirtis,
jas įvertinti ir autentiškąsias įgyvendinti
praktiškai. Tokiu būdu prieš keletą dešimtmečių atsirado akademinės studijos,
pavadintos Dvasingumo teologija, kurios
besilavinančiam turi padėti labiau pažinti krikščioniškąsias dvasines patirtis vis
daugiau atsiskleidžiančiuose realybės aspektuose, prisidėti sprendžiant šių dienų
problemas, būti įrankiu Dievo rankose.
Popiežiaus palaiminimu Šv. Grigaliaus universitete įsikūręs Dvasingumo
institutas užsibrėžė įgyvendinti užduotį –
studijuojančiam suteikti solidų dvasingumo ugdymą gilinant krikščionišką patirtį,
studijuojant tam tikrus dalykus. Studijų
planą sudaro šios sritys: biblinė dvasingumo teologija, dvasingumo istorija, ignaciškasis dvasingumas, sisteminė dvasin-
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gumo teologija, pastoracinė psichologija,
pašaukimų dvasingumas. Kaip ir krikščioniškojo tikėjimo, dvasingumo teologijos širdis – dieviškasis apreiškimas,
taigi Dievo žodis, užrašytas Šventajame
Rašte, iš kurio nuolankaus klausymo kyla
patirtys, gilinančios tikėjimą. Todėl rūpinamasi pažinti Šventojo Rašto dvasingumą, pirmiausia Senojo Testamento Dievo
patirtį ir žmogaus atliepą į ją, o paskui
Naujajame Testamente aprašytą patirtį,
ypač šventųjų apaštalų Jono ir Pauliaus.
Biblinę dvasingumo teologiją palydi dvasingumo istorija ir ignaciškasis dvasingumas, kaip konkrečiai patirto dvasingumo sritys. Per tai atsiskleidžia pagrįstas
dvasingumo tikrumas konkrečiuose istoriniuose sektinuose pavyzdžiuose, t. y.
šventųjų patirtyse ir jų suvokime.
Ignaciškasis dvasingumo paveldas siūlo ypatingą interpretacijos raktą, padedantį
įvertinti dvasines patirtis, atpažinti dvasių
veikimą. Sisteminė dvasingumo teologija
reﬂektuoja dalykų susietumą tarpusavyje ir
stengiasi krikščioniškose patirtyse įžvelgti
dėsningumą. Čia kalbama apie trejybinio
Dievo ir Bažnyčios patirtis, dvasinę žmogaus brandą, dovanas, malones, šventumą.
Patikrinti išgyvenamų dvasinių patirčių
žmogiškąjį autentiškumą konkrečioje re-

Naujienos
alybėje padeda pastoracinė psichologija,
kuri pasitarnauja gilesniam žmogaus prigimties pažinimui, ypač dvasiniame palydėjime. Pažinti dvasingumo patirtis ypatinguose gyvenimo pasirinkimuose padeda
pašaukimų dvasingumas.
Jei palygintume Dvasingumo teologiją
su gražiu pastatu, kuriame gyvena Kristus
su savaisiais, pamatai būtų dvasinės patirties biblinis mokymas. Sienos – dvasingumo istorija, ignaciškasis dvasingumas būtų
ryški tų sienų dalis. Sisteminė dvasingumo
teologija – tvarkinga pastato konstrukcija.
Durys – pašaukimai, pro kuriuos įeinama
į namą ir išeinama. Pastoracinė psichologija, kaip ir langai, skirta tam, kad maty-

tųsi, kas viduje ir išorėje. Belieka stogas,
kuris tebūnie gyvenimiška praktika to, ko
mokomasi. Nors Dvasingumo institutas
pirmiausia yra akademinė vieta, kur studijuojant teologijos mokslus apmąstoma
krikščioniškoji dvasinė patirtis, ji taip pat
yra ir ugdanti bei formuojanti ne tik intelektą, bet ir visapusišką žmogų, būsimą
kitų dvasinį ugdytoją, vieta; trečia – tai
dinamiško proceso pažįstant praeitį, įvertinant dabartį ir mąstant apie ateitį dalis;
ir, žinoma, ignaciškojo dvasingumo vieta, savitu šv. Ignaco padovanotu veikimo
būdu ir žvilgsniu į realybę ieškanti Dievo
visuose dalykuose, t. y. siekianti kontempliacijos veikloje.

ARŪNAS STREIKUS
DAIVA KRISTINA KUZMICKAITĖ
VIDMANTAS ŠIMKŪNAS

IŠ SOVIETINĖS PATIRTIES Į LAISVĖS ERDVĘ:
VIENUOLIJOS LIETUVOJE XX A. ANTROJE PUSĖJE
Lietuvių katalikų mokslo akademijos, Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos centro ir autorių kolektyvo pastangų dėka rekonstruota daugeliui visai nežinomos vienuolijų pogrindžio veiklos sovietmečiu apybraiža, nutiesianti tiltą tarp šiandienos ir ano meto gyvenimo realijų.

MARY EBERSTADT

NEVYKĖLIO LAIŠKAI

SATYRINIS PASAKOJIMAS APIE GYVENIMĄ, MIRTĮ, ATEIZMĄ
Iš anglų kalbos išvertė t. Vytautas Sadauskas,
išleido VšĮ Jėzuitų ekonomo tarnyba.

Knygų seriją „Siekiantiems begalybės“ tęsianti knyga
„Nevykėlio laiškai“ tarp daugelio dabartinių knygų, pasisakančių už ar prieš religiją, yra išskirtinis kūrinys, nes,
„juodojo“ humoro forma kalbėdama apie teizmą ir ateizmą, jos autorė akivaizdžiai gina krikščionybę.
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Provincijoje

Pasaulio MAGIS 2016 Lietuvoje
Šiemet Pasaulio jaunimo dienos (PJD)
vyks mūsų kaimynystėje – Lenkijoje.
Kaip įžangą į PJD jėzuitai tradiciškai organizuoja pasaulinį MAGIS renginį jaunimui. Šią vasarą, pirmą kartą PJD istorijoje, net keletas tarptautinių MAGIS
stovyklų vyks ir Lietuvoje: MAGIS choro
stovykla Vilniuje, piligriminė kelionė popiežiaus Jono Pauliaus II keliais Vakarų
Lietuvoje, MAGIS meno stovykla Pervalkoje ir piligriminė kelionė su fotoaparatu
Lietuvos pajūriu. Stovyklose jau pareiškė
norą dalyvauti jaunimo delegacijos iš Argentinos, Austrijos, Meksikos, Lenkijos,
Pietų Korėjos, Ispanijos, Maltos, Urugvajaus bei kitų šalių.
MAGIS choro stovykloje Trinapolio
rekolekcijų namuose, kurioje dalyvaus apie
50 jaunų žmonių, bus siekiama atskleisti
lietuvių chorinio dainavimo unikalumą.
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas kompozitorius prof. Vaclovas Augustinas specialiai šiai stovyklai
pagal šv. Ignaco Lojolos Dvasines pratybas
sukurs sakralinį kūrinį chorui. Jame bus
įpintas ir liaudiškas sakralinis giedojimas
(kantičkos). Choro stovyklos dalyviai šį
kūrinį atliks koncertuose daugiatūkstantinėms auditorijoms MAGIS 2016 uždarymo
renginiuose ir Pasaulio jaunimo dienose.
Piligriminė kelionė popiežiaus Jono
Pauliaus II keliais. Mūsų šalyje popiežius
Jonas Paulius II lankėsi 1993 m. rugsėjo
4–8 d. Savo homilijose bei kalbose Šventasis Tėvas nurodė svarbių gairių Katalikų
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Bažnyčios Lietuvoje ir lietuvių tautos gyvenimui. Šia piligimine kelione norima priminti jo tuo metu akcentuotus visuotinius
tikro ir pilnatviško gyvenimo pagrindus –
Kristų, Kryžių, Šventąją Dvasią, tikėjimu,
viltimi ir meile grįsto gyvenimo pavyzdį –
Švč. Mergelę Mariją.
Magis meno stovykla „Kaip molis
puodžiaus rankose“. Įkvėpimo semdamiesi iš Biblijos tekstų, išskirtinio Kuršių
nerijos aplinkos grožio bei ignaciškojo
dvasingumo šioje stovykloje jauni žmonės
kurs meno dirbinius iš molio. Įsitraukę į
kūrybą bei meno terapiją, sieks atrasti, pamatyti ir pajausti, kam juos kviečia Dievas.
Piligriminė kelionė su fotoaparatu
vyks Lietuvos pajūriu – piligrimai keliaus
pėsčiomis nuo Nidos iki Klaipėdos, pakeliui aplankydami Šv. Jokūbo kelio Lietuvoje vietas. Keliaujama bus nedidelėje grupėje, drauge įveikiant pasitaikančius iššūkius
bei sunkumus ir dalijantis džiaugsmais bei
atradimais. Pagrindiniai jaunimo maldos
įrankiai bus fotoaparatai, fiksuosiantys
svarbiausias ir prasmingiausias kelionės
akimirkas.
Pasisėmęs ignaciškojo dvasingumo patirčių MAGIS stovyklose Lietuvoje, jaunimas keliaus į Lenkiją ir įsilies į milijoninę
tikinčio jaunimo minią Pasaulio jaunimo
dienose Krokuvoje.
Danas Viluckas,

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos
ignaciškojo jaunimo projektų vadovas

Provincijoje

Šventė Šv. Kazimiero bažnyčioje
Minint atgautos bažnyčios pašventinimo
25-metį, Lietuvos globėjo bei bažnyčios titulo
šventė Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje šiais
metais vyko net dvi dienas – kovo 5-ą ir 6-ą.
Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, buvęs
ilgametis Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius
Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, sekmadienį – pirmasis bažnyčios rektorius ir jėzuitų
provincijolas nusavintos bažnyčios perėmimo
metu Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ,
kunigai jėzuitai.
Šeštadienį besirenkančius į Mišias
ar tiesiog einančius į greta šurmuliuojančią Kaziuko mugę sveikino ir noriai
nuotraukoms pozavo „karalaitis Kazimieras ir rūmų damos“, po Mišių buvo
balsuojama už konkursui pateiktas
šv. Kazimiero skulptūrėles ir dalijamasi
šventiniu džiaugsmu agapėje. Tą dieną
bažnyčią aplankė daugiau negu 2000
žmonių iš Lietuvos ir svetur. Juos pasitinkantys savanoriai dalijo lankstinukus
ir kvietė pasimelsti prašant šv. Kazimiero globos sau ir artimiesiems. Kiti bažnyčios bendruomenės nariai pasakojo
apie šventąjį, bažnyčios istoriją ir jos
veiklą dabar, bažnyčios rūsyje bendruomenės teatro aktoriai lankytojams du
kartus parodė trumpą spektaklį.
Prieš 25-erius metus atgavus ir pašventinus bažnyčią, netrukus joje vargoJono Grinciaus nuotr.
nininko prof. Leopoldo Digrio iniciatyva
ir rūpesčiu pradėti rengti „Religinės muzikos ir susikaupimo pusvalandžiai“, ilgainiui tapę ilgesniais koncertais, kuriuos organizuoja viešoji įstaiga Religinės muzikos centras, iki šiol kiekvieną sekmadienį suteikiantis unikalią galimybę nemokamai pasiklausyti geriausių Lietuvos ir užsienio atlikėjų.

Už Lietuvos vargonų mokyklos atgaivinimą
ir plėtojimą šiemet prof. Leopoldas Digrys apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija.
Nuoširdžiai sveikiname Maestro!
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Nusiðypsokime
Mergina meldžiasi:
– Ne sau prašau, Viešpatie, – atsiųsk mano mamai labai gerą žentą.

Pokalbis prie religinių
reikmenų kioskelio.
– Ar turite paveikslėlių su
šventųjų atvaizdais?
– Turime.
– Jeigu aš – ožiaragis, koks
šventasis mane globoja?
– Na, jums geriau į veterinarą
kreiptis!

Velykos. Vyriškis atlieka išpažintį.
Kunigas klausia:
– Ar per gavėnią ant ko nors pykai?
– Žinoma!
– Su žmona bareisi?
– Taip, bariausi.
– Šunybių kaimynams krėtei?
– Pasitaikydavo...
– Gal ir mėsą penktadieniais valgei?
– Aišku, ne! Ką, gal aš – ne krikščionis?!.

Rojuje du angelai. Vienas visą laiką ilsisi ant
debesėlio, o kitas nuolat skraido į žemę ir atgal,
pas Dievą. Poilsiaujantis angelas kartą ir klausia:
– Ko tu vis lakioji? Bent kiek pailsėtum...
– Nėra kada! Aš Dievui nešioju žmonių prašymus, prasidedančius žodžiais: „Suteik man,
Viešpatie!“ O ko tu tinginiauji?
– Matai, aš turėčiau Dievui nešioti maldas, prasidedančias žodžiais: „Dėkoju Tau, Viešpatie!“

Psichiatras kalba pacientui:
– Nusiraminkite, atsipalaiduokite, nesijaudinkite ir
papasakokite man viską
nuo pradžių...
Pacientas:
– Pradžioje aš sukūriau
dangų ir žemę...

– Viskas! Nuo rytojaus keičiu savo gyvenimą 180 laipsnių.
– Tai gulėsi ant televizoriaus ir žiūrėsi į sofą?!.
Filosofijos profesorius aiškina studentams:
– Vienas kvailys gali užduoti
daugiau klausimų, nei atsakytų
šimtas išminčių.
Auditorijoje pasigirsta replika:
– Nenuostabu, kad mes neįstengiame
išlaikyti jūsų egzamino!
– Kas yra brandus amžius?
– Tai periodas tarp jaunystės iliuzijų pabaigos
ir senatvės haliucinacijų pradžios...
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Kartą Dalai Lamos paklausė:
– Kuo jus labiausiai stebina
žmonės?
Jis atsakė:
– Žmonės praranda sveikatą,
uždirbdami pinigus. Vėliau
jie leidžia pinigus, kad
atgautų sveikatą. Pernelyg
rūpindamiesi ateitimi,
žmonės visiškai pamiršta
dabartį ir miršta, tarsi nė
nebūtų gyvenę...

2016 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradės Šiaulių jėzuitų mokykla. Antroje, trečioje ir ketvirtoje klasėse toliau mokysis buvusios Tėvo Benedikto Andruškos katalikiškos ugdymo
krypties mokyklos mokiniai, o pirmoje
klasėje mokslą pradės vaikai, kurių
šeimos sąmoningai apsisprendė juos
ugdyti pagal ignaciškosios pedagogogikos principus.
Suteikiant galimybę tėvams nuo
mažumės auklėti vaiką krikščioniškai, 2017 m. planuojama steigti ir
katalikišką darželį.
Kad mokykla galėtų sėkmingai
pradėti mokslo metus, reikia nemažai
lėšų bibliotekos fondams įkurti, poilsio zonoms įrengti, vertybių ugdymo
programai ir kt. įgyvendinti, tad dėkojame visiems, savo auka galintiems
paremti naujos jėzuitų mokyklos
pirmuosius žingsnius.		

Liudos Varnelienės nuotr.
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