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Kretingos pranciškoniškojojaunimo taryba 1996
m. organizavo stovyklą "Šeima-sandoros ir
susitaikymo ženklas", 1997 m.. "Šeima-tikėjimo ir organizacijos
bendruomene". Lektoriai nagrinėjo šeimossantuokos problemas,
vyko kūrybos vakarai, koncertai, vakaronės, moterys mokėsi
austi, vaikams buvo rengiamos stovyklėlės. Dalyviaigyveno
palapinėse, 0 valgė prie bendro stalo. Į šiuossambūrius išvisos
Lietuvos suvažiuodavo iki 500 žmonių. Pakutuvėnuose stovyklas
rengė euroskautai, italas dailininkas mokė tapyti ikonas. 1996 m.
bendruomenėje gyveno Prancūzijos šv.Bendruomenės vienuolis
brolis Etjenas. Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto
studentės 1995 m. vasarą ruošė apylinkių vaikus Pirmajai
komunijai. Net užsienio piligrimai, sužinoję apie Pakutuvėnus, čia
pradėjo užsukti, ypač mielai lankėsi vokiečiai. 1997 m. "Vakarų
eksprese" llona Jasaitienė rašo: "Ruošiamasistatyti kryžiaus kelio
koplyčias (kelios jau įrengtos), Reikia pastatyti dideli namą su
gyvenamaisiais kambariais, virtuve, tualetu, dušu. Statyba jau
pradėta Padėti pamatai".
Pranciškonailengvatinėmis sąlygomis išsinuomojo50 ha
žemės ir vylėsi rimtai darbuotis.
Vėliau spaudoje pradėjo šmėkščiotidramatiškesnės antraštės
"Nebera ...", "Pakutuvėnų bažnyčia laukia pagalbos", "Iširo
atsiskyrėlių stovykla". Per dideli žmonių antplūdį kažkaip
nepastebimai iškoplytėlės dingo gražioji Pieta Apiejos prarasti
"žemaičių saulutei" pranešėJolanta Parašėme apie Pietos
dingimą, bet kas išto? Vėliau pati Jolanta per laikraščiuskreipėsi
i žmones, prašydamapaaukoti pinigų bažnyčios remontui. 1999
m. praūžęs uraganas "Anatolijus" buvo nuplėšesbažnyčios stoga
2000 m. birželio mėnesį "Plungė" rašė:"Šiemetatvažiavę i
Pakutuvėnus didžiai nuostabai neberadome nė vieno ankstesnio
gyventojo, Kaimo žmonės kalbėjo, kad kažkas ten atsitiko .
atsiskyrėliai nebesutarę tarp savęs, todėl išsiskirstę,Kaimiečiai
kalbejo, kad paskutiniu metu stovykloje pastebėję didelę žmonių
kaitą. Ir taisykles apibūdino: naujokui leisdavo stovykloje pabūti
tris paras, 0 po to spręsdavo . palikti ar ne. Žmonės samprotavo,
jog stovykla galėjo iširti ir todel, kad jos steigėias tėvas Gediminas
nebegali atsiskyrėliams skirti laiko tiek, kiek anksčiau".
2001 m. rugpjūčio mėn. visą savaitę Pakutuvėnuose vėl veikė
pranciškonų pasauliečių ordino ir pranciškoniškojojaunimo
stovykla Paskaitas skaitė svečias išItalijos Benedetto Lino.
Prisikeliančios Susitaikinimo sodybos vadovas šiuometu yra
Kretingos pranciškonasvienuolis Kostas, buvęs narkomanas.
Vasaros pabaigoje stovykloje gyveno 12 žmonių. Vienuoliai
puoselėja vilti Pakutuvėnuose įkurti narkomanų reabilitacijos
centrą. Tam pritaria ir Klaipėdos apskrities valdžia, nes Klaipėdo-
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Dirbtinės bendruomenės gimimas,
gyvenimas, mirtis ir...
Pakutuvėnų bendruomenės

patirtis: būrimosi tikslas, prasmė, problemos

Psichologė Birutė Žiūraitienė: "Priklausomybė nuo
narkotikų, alkoholio siejasi su žmogaus asmenybės savybėmis.
Tai gyvenimo būdas ir jo pakeisti paskaitornis, gydymu neįmanoIna Narkomanas turi pats apsispręsti kitaip gyventi. Prievarta čia
irgi nieko nepasieksi. Vartojusiam narkotikus ir bandančiam išjų
vaduotis, grįžti vėl prie tų pačių jpročių yra lengviau. Natūralus
bendruomenių kūrimasis yra teigiamas dalykas. Žmonės buriasi
pagal pomėgius. Šiuoatveju jungia bendras likimas. Nuskriaustas
žmogus labiausiai pasitiki kitu, išgyvenusiutą patį, Ir vieno
žmogaus išsigelbėiimasyra geras dalykas. Be to, ir darbo terapija:
kai dirbi, turi tikslą, nukreipi mintis nuo savo problemos. Darbas
gydo. Tačiau pažeistas žmogus yra silpnesnis ir dažnai nepaiėgia
susikaupti darbui. Jis turi pradėti sveikti, kad galetu dirbti.
Sveikam žmogui šiąproblemą sunku suvokti".
Galima sakyti, kad narkomanija- civilizacijossukelta liga
Spartus gyvenimo tempas, sumenkusios moralinės vertybes,
informacijos perteklius, susvetimėjimas pirmiausia paliečia
jautriausius, silpniausius žmones, nepajėgiančius suktis beprotišku civilizacijossiūlomu ritmu, 0 gal ir nenorinčius. Narkotikai
tampa taip pat ir savotiškaprotesto forma arba mados dalyku.
Naujos technologijos, globalizacija, beveik nepalieka ramios
saugios oazės žemėje. Narkomanija, AIDS, alkoholizmas pasireiškia visur.
Janina Danielienė, dalyvavusi seminare Danijoje, papasakojo,
kokiais būdais danai bando spręsti narkomanijos problemas.
Danai supažindino su vienu projektu, kuri parėmė vyriausybe,
Vyras, i atsargą išėięsjūrų kapitonas, ir žmona, mokytoja istorikė,
vykdė projektą. Jie iškalėjimų paėmė aštuonis 12·18 metų
vaikinus, teistus už narkomaniją ir nusikaltimus. Projekto esmė .
ugdyti šiuosjaunuolius darbu ir kūryba Projekte buvo numatyta
pasistatyti namus, kad jie turėtų kur gyventi. Jaunuoliai išmoko
įvairių profesijų ir patys statė namą. Kai namas buvo pastatytas,
visi nutare, kad reikia plaukti apie Baltijos jūrą. Projekto vadovas
ėmė vadovauti laivo statybai. Jaunuoliai išmokošaltkalvioI
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Gediminas ji pasikvietė iškaltiPakutuvėnų bažnyčiai tabernakulį,
Pusantrų metų Mindaugas ten išgyveno.Kodėl išsilakstė?Vienu
metu žmonėms pradėjo "stogai važiuoti". Pagyvenęs savaitę
pamačiau, kokios ten nesąrnonės dedasi. Senbuviai pradėjo imti
valdžią i rankas, vieni kitus "forsuoti". Naujokams sakydavo:jeigu
nedarote jokių išvadų,čiuožkit iščia. Tėvas Gediminas suprato,
kad vieni patys jaunuoliai nebesugeba būti, kad jiems reikalingas
globėias, Rudenj bendruomenę išardė.Gediminą pati depresija
užpuolė. Maždaug po metų ėmė grįžinėti. Gediminas dabar .
Pakutuvėnų klebonas. Trečiadienj vyksta paskaitos tikėjimo
klausimais. Po truputį juos šviečia Tu esi narkomanas, jei leidiesi
narkotikus i venas, bet tai dar ne viskas. Iki to dar yra kitos
narkomanijos rūšys.Žmoguje išvidaus sugriūva vertybes, jis
nebemato prasmės darbuotis. Narkomanai yra kaip maži vaikai.
Gediminas svajoja ten įkurti ir sveikųjų bendruomenę, kad
narkomanai galėtų mokytis išjų gyventi. Jei pastatytų namus,
norinčių ten gyventi jau yra Tai pensininkai, jie padėtų, parodytų
kaip dirbti. Narkomanai mokosi sveikti pagal Minesotos programą (12 žingsnių išblaivėjimolink). Atsiranda stiprybė, kai
prisipažjsti, kad esi beiėgis, Grupėje yra lengviau išsivaduoti.
Vienas prisigalvoii visokių vėjų. Įsivaizduoji, kad esi teisus, 0
kitiems taip neatrodo. Per daug užjausti puolusio nereikia- tai
irgi savotiškasnarkotikas. Bendruomenės nariai privalo laikytis
taisyklių, nuolaidų nedaroma niekam".
Raigedas Šulcas:
Ar matai Pakutuvėnų sodybos perspektyvą?
Manau, kad taip. Man ji panašii dvasinę operacinę. Ne vienas
žmogus buvo išgelbėtas,Nors nemažai buvo tokių, kurie ir mirė,
neatgave sąmonės. Jei Dievas nestato, veltui statytojai vargsta.
Buvo šiojesodyboje ir pakylėiimų, ir nuosmūkių. Ne kartą žadėjo
ją uždaryti, bet ji vis gyva Reikia dėkoti broliui Gediminui, kuris
vadovauja šiaibendruomenei. Ten yra griežta tvarka Už didelius
nrasižencimus neatleidžiama 77 kartus.Dėl to orintieii.išsiva,

-------""'"~~~--~--,---.-je ypatingai aktuali narkomanlios problema. 2001 m. balandžio
mėn. su vienuoliais susitiko
.---------------------------------,
Klaipėdos apskrities viršininkė
Virginija Lukošienė ir Klaipėdos
visuomenės sveikatos centro
gydytoja Dalia Jurgaitienė.
Pokalbio tema -narkomanų
reabilitacijos centro steigimo
galimybe Pakutuvėnuose.
Vienuoliai pageidavo, kad
tokiame centre dirbtų psichologų, psichoterepeutų, socialinių
darbuotojų. 2001 m. Klaipėdai
skirta 400 tūkst litų dotacija iš
valstybės biudžeto narkotikų
kontrolės ir prevencijos programai vykdyti. Neretai kalbama,
kad vadinamoji prevencija
nepasiteisina Ji tarsi savotiškas
pinigų išplovimas.Į mokyklas
ateina lektoriai, valdiškai
Pakutuvėnų bažnyčia.
atbubena savo tiradas ir
išnyksta.Moksleiviai pasišaipo,
tuo visa prevencija ir pasibaigia. Kažin ar nors menka dalelė ištos
pinigų sumos atiteks Pakutuvėnų centrui? Apskrities viršininkė
pasiūlė i Pakutuvėnus perkelti 10 nebenaudojamų poilsio
namelių išŠventosios. žadama surasti baldų, buities priemonių.
Pakutuvėnų bendruomenės idėjos pasklinda įvairiuose
Lietuvos kampeliuose. Čia gyvenusi Neda bendruomenėlę
"Kelias" subūrė Ignalinos rajono Darželių kaime. Buvęs narkomanas Audrius studijuoja Vilniaus kunigų seminarijoje ir vadovauja
Kretingos skautams. Kostas įstoio i Kretingos vienuolyną.
Viena pirmųjų Lietuvoje yra ir kunigo Valerijaus Rudzinsko
įkurta bendruomenės sodyba Nemunaityje, veikianti religiniu
pagrindu. Čia taikoma speciali regula alkoholikų reabilitacijai.
Gyvena apie 16 žmonių. Pagrindas - malda ir darbas. Šioje
bendruomenėje labai griežta tvarka. Nusižengusysis tuoj pat yra
pašalinamas. Panaši tvarka yra ir Pakutuvėnų bendruomenėje.
Bendruomeninės sodybos pamažu kuriasi visoje Lietuvoje. Tik
pirmiesiems yra sunkiausia
* * *
Buvo idomu sužinoti, ką apie Pakutuvėnų bendruomenę
mano kiti. Paklausiau psichologės B.Žiūraitienės, Babrungo
seniūnijoje įkurtos "Tėviškės" draugijos vadovės J.Danielienės
nuomonių. Pakalbinau Pakutuvėnuose gyvenusius, 0 ir dabar ten
apsilankančius Raigedą Šulcą ir Andrių Noreiką. Jie nebuvo
narkomanai. Tai savikritiški, atviri, geranoriški ir ieškantys jauni
žmonės. Galbūt jų visų mintys šiektiek padės suprasti tai, ko
siekia Pakutuvėnų bendruomenė.
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tekintojo profesijos, Čia svarbu darbo motyvacija ir tikslas. Jei

yra neZfa tvarKa. UžCli(le!ius
prasižengimus neatleidžiama 77 kartus. Dėl to norintieji išsivaduoti išblogų įpročių stengiasi išpaskutiniųjq 'I ~.
Nuo ko prllrllluso bendruinnenės ggvaDimlls?
Priklauso nuo pinigų, žmonių maldų ir pačių gyventojų. Jei
bendruomenės nariai tik stums laiką, tik egzistuos - nieko nebus.
Ar gali bendruomenė išge1bėtižmogų nuo ntnftOtiIrŲ ir
alJroholio?
Gali, bet bendruomenė turi būti kaip krepšinio komanda VISi
jos žaidėjai turi norėti žaisti, ty. stengtis išsikapanoti išduobės.
Kiekvienas žaidėjas turi dalintis kamuoliu su kitais, ty. dalintis
patirtimi, išgyvenimais.VISižaidėjai turim klausyti trenerio, tam
tikro vadovo nurodymų ir visi turi tikėti pergale, ty. išsivadavimu
išžalingų įpročių ir, žinoma, šauktis Viešpaties pagalbos.
Ar žmogus badosi dėl to, kad nmaalo prasmės, yra
nuskriausllls?
Mano dėdė yra narkomanas, su draugais pabandė išsmalsumo. Nei jis kokios prasmės ieškojo,nei nuskriaustas buvo. Mama
mato sūnaus kančias ir prašo Dievo, kad ji pas save pasiimtų.
Pažįstu senų laikų draugą menininką. Jis buvo nusivylęs gyvenimu, kritęs i didelę depresiją ir dėl to stvėrėsi švirkšto,bet
atsitiesė, susirado merginą ir gyvena.
Ar gali bendruomenė iŠgeIbėti nuo beprosmiškumo?
Gali, tam ir tinka fizinis darbas. Reikia prieiti prie beprasmvbėje tūnančio žmogaus ir sakyti: "Ei, žmogau, duok ranką. einam
nešioti rąstų, kasti duobes", Jis turi pajusti, kad yra reikalingas,
kad jis nėra šiukšlė.Dar galima duoti jam pūtinėti muilo
burbulus, degioti degtukus. Labai padeda ir sveikas humoras.
Kodėl jūs bėgote ; Pakutuvėnus?
Visų pirma ašnebėgau, 0 ėjau. Ir tas ėjimas prasidėjo, kai
buvau 17 metų. Tada pirmąkart perskaičiau Šventą Raštą.Na, ir
prasidėjo ...Pradėjau pankuoti, buvau "psich odinočka". Po
truputį nutolau nuo tikėjimo. Susidraugavau su metalistais,
prasidėjo išgėrinėjimai,ant durų išsidrožiautris šešetus,pradėjau
skaityti ezoterine literatūrą, tapau baikeriu, turėjau seną
motociklą, i Dievą seniai nebetikėjau. Buvau net parašęs eilėraštį
apie tai, kad Jo nėra. Bibliją išmečiau i šiukšlynąPo to su draugu
įkūrėm jaunimo centrą. Po truputį pradėjau tiestis, ieškoti tiesos.
Paskui sudegė butas. Staiga atėjo kažkoks prašviesėjimas,
suvokiau, kokie žmonės mane supa, ir išsigandau Reikėjo
pasirinkti: arba bėgimas nuo visuomenes, arba galas. Ašpabėgau.
Manęs paklausė, ar noriu pažinti Jėzų Kristų. Ašatsakiau: "Ne!"
Ir mane priėmė i bendruomenę.
I

Kristinos PAULAUSKAITĖS nuotrauka

jaunuoliai kasdien dirbtų neturinti perspektyvos darbą, jiems
būtų neidomu, bet darbą įvilkus i tam tikrą idėją, atsiranda
motyvacija Projekto vadovai nesidomėjo jaunuolių praeitimi,
žinojo tik vardą ir pavardę. Plaukdami laivu jie bandė tarsi iš
naujo gyventi. Įdomu tai, kad vienas vaikinas, nenorėies bendrauti, nesuvaldomas, netradicinės lytinės orientacijos, netikėtai
atsivėrė. Audros metu išlaivo iškritoožka, ir jis pirmasis šokojos
gelbėti, Vėliaujis tapo firmos vedėju, šauniausiu grupės vaikinu.
Šisprojektas yra tęstinis. Kai jaunuoliai susiranda savo nišą
gyvenime, jų vieton ateina kiti. Naujai atėjusiejijau planuoja
plaukti aplink pasauli.
J.Danielienė, pati turinti patirties dirbant su narkomanais,
teigė, jog reikia būti labai kantriam ir išlaukti, kol narkomanas
pats norės dirbti, ir jokiu būdu to negalima siekti prievarta.
Žmogui, nutarusiam kilti išduobės, būtinas nuolankumas,
nusižeminimas ir pripažinimas, kad esi narkomanas. Jos nuomone, su narkomanais negali būti masinio darbo. Valstybe, kaip ir
Danijoje, turėtų remti pasišventėlius žmones, kurie dirba su
nedidelėm grupelėm narkomanų. "Aštikiu Pakutuvėnų bendruomenės ateitimi. Tikiu tėvo Gedimimo pasišventimu.jo misiia".
sako J.Danielienė.
Andrius Noreika: "Apie Pakutuvėnus sužinojau išvieno
kretingiškio draugo gal 1994 m. Nuėjęs radau Darių, Audrių,
Jolantą, Mindaugą, Metus nežinojau, kad jie narkomanai. Ten
nebuvo priimta apie tai šnekėti, aitrinti žaizdą. Mindaugas
narkotikų nebuvo vartojęs. Tuo metu jis buvo bedarbis, ir tėvas

Tegul šisrašinystebus tik įžanga, 0 toliau -bandymas suprasti,
įsigilinti,įsiklausyti, Tegul tai bus įsivaizdavimas, kad bendruomenedinamiškastruktūra ir ten kažkas keisis, vyks, gyvuos.
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