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BAŽNYČIA: Tuo metu, kai visa Europa skendėjo karo ugnyje, o Lietuvoje
bažnyčia buvo atskirta nuo valstybės, prelatas Povilas Pukys davė pažadą:
jei Dievas apsaugos Plungės bažnyčią, miestas ir bažnyčios trobesiai liks
karo nepaliesti, Pakutuvėnuose pastatyti bažnyčią. Apie 1995-uosius
naujam gyvenimui ją prikėlė broliai pranciškonai.

Pakūta – susitaikinimo sodyba
Pakutuvėnai, arba
tiesiog Pakūta –
vieta Plungės rajone,
kurios nepavadinsi nei kaimu, nei
parapija.

išgyventi.
1995-ųjų kovą brolis Gediminas
čia atvažiavo, pasistatė palapinę ir
savaitę prie upelio meldėsi, kad Dievas jam duotų viziją. Dievas atsiuntęs
žemaitiškos sodybos viziją. Visiems
buvo labai gražu, tačiau, pasakoja
brolis Gediminas, niekas nesiryžo
atvažiuoti. Netrukus vienas po kito
susirinko keli narkomanai, keli alkoholikai, kurie neturėjo nei kur dėtis,
nei ko prarasti. Su jais kartu gyveno
kapų koplyčioje. Vėliau dovanų gaVIZIJA
vo metalinį konteinerį su „buržuiApgriuvusią Pakutuvėnų bažny- ka“. Vaikinai įsikaitindavo akmenis
čią Gediminui Numgaudžiui parodė ir, pasikišę po patalais, nakvodavo
apie 1990-uosius metus. „Tada čia bu- koplyčioje.
Tokia buvo Pakūtos
vo bažnyčia, ir nieko
atgimimo pradžia. Kai
daugiau. O prieš karą
brolį Gediminą atleido
čia driekėsi 47 trobų
Žmonės eina nuo Kretingos klebono
kai mas, mo kyk la,
reigų ir leido gyventi
parduotuvė. Paskui
ten, kur yra pa
Pakutuvėnuose, o apie
žmones išvežė į Silaukiami.
2005-uosius čia buvo
birą, kiti išbėgo, treatsiųsti broliai Paulius ir
čius iškėlė, o melioKarlas, atvažiavo padėti
racija viską pribaigė.
Bažnyčia būdavo aptarnaujama du seserys, anot brolio Gedimino, prakartus per metus – lapkričio 1-ąją ir sidėjo kitas gyvenimas ir rimtesnis
per Šventą Antaną“, – pasakoja bro- darbas. Lygiagrečiai buvo rengiamos stovyklos, atstatoma bažnyčia,
lis Gediminas.
Po penkerių metų jis apsisprendė geradarių rūpesčiu kilo pastatėliai:
čia kurtis – turėjęs įkvėpimą kurti tvartelis, angaras, teatriukas, namepasaulietišką bendruomenę, kuri lis vyrams, o šią vasarą – lauko esdirbtų žemę, melstųsi, vyktų į mi- trada-varpinė...
sijas, bet kokiu metu priimtų krizės
Nukelta į 6 psl.
ištiktus žmones ir padėtų tas krizes

Gediminas Numgaudis, arba tiesiog
brolis Gediminas, įkvėpęs Pakutuvėnams naują gyvybę. Nuo 1996-ųjų jis
– Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio
parapijos klebonas.
Su broliu Gediminu kalbėjomės
praėjusią savaitę per Krikščioniškų
filmų stovyklą. Angare (taip vadinama salė – vienas iš pastatų Pakutuvėnų bendruomenėje – red.past.)
ką tik baigėsi kino filmo apie šventąjį
Antaną peržiūra.

Nijolė KOSKIENĖ
TRAUKA
Šią vasarą Pakūtoje verda intensyvus gyvenimas. Stovyklos keičia
viena kitą. Čia važiuoja menininkai, režisieriai, Pranciškaus draugai,
jaunimas, šeimos. Gausiausioje šeimų stovykloje šiemet pabuvojo apie
730 žmonių...
Stovyklų metu vyksta užsienio lektorių paskaitos ir konsultacijos, vakarais bažnyčioje grojamas džiazas,
rodomi spektakliai, koncertuoja žinomi šalies muzikantai, dainininkai,
chorai, rodomi filmai... Čia lankėsi
šalies Prezidentas Valdas Adamkus. Ir, žinoma, vyksta šlovinimas
bei Mišios.
„Dažnai žmonės sako: o, kokia ramybė, kaip čia gera pailsėti, atsigauti,
užmiršti visus rūpesčius. Sakau, tik
ne tiems, kurie čia gyvena“, – ramiai
dėsto brolis pranciškonas kunigas

Dalia

“

Režisierė Dalia Kanclerytė,
sukūrusi filmą „Pakūta – mano
meilė“ ir taip prisidėjusi prie šios
vietos garsinimo, Pakutuvėnuose
ilgėliau gyvena jau trečius metus.
Pirmą kartą į Pakūtą, į
sekmadienines Mišias, ji atvažiavo
1999-aisiais. „Bažnyčia čia buvo
kiauru stogu, grindys sulūžusios,
Mišiose – šeši žmonės, tačiau
viskas – paprastas medinis
kryžius, metalinė pertvarėlė,
brolio Gedimino žodis – dvelkė
tiesa ir paprastumu. Tai mane
pagavo išsyk“, – dalijasi
prisiminimais režisierė.
„Tądien po Mišių pravirkau, tai
buvo pirmas pratrūkimas po
vaiko mirties. Nuo tada man
Pakūta – ir meilės, ir skausmo
vieta. Čia atsivėrė mano skausmas, čia aš išverkiau savo ašaras,
čia Dievas mane išgydė, suradau naujus draugus ir į širdį atėjo
tikėjimas. Nuo čia prasidėjo mano dvasinė kelionė, kuri jau
tęsiasi 10 metų“, – pasakoja Dalia.

Gedimino sapnas

„Vieną rytą pabudau sukrėstas sapno. Mačiau sapne suklestėjusį
Pakutuvėnų kaimą, įsikūrusių sodybų, porą šimtų apsigyvenusių
žmonių – dirbančių, kuriančių, besidžiaugiančių gyvenimu. Bet
išėjo Europos Sąjungos įstatymas, draudžiantis ištarti Jėzaus
vardą visose vietose, kur buvo kas nors daryta už ES pinigus. Ir
matau, kaip iš Pakutuvėnų išeina didžiausia žmonių procesija –
su terbikėm, kaip karo metais. Jie pasuka į Šiaulių pusę, į Rytus.
Aleksandrave aš jų ir klausiu: „Kur dabar jūs keliaujate?“ –
„Į Rusiją ieškoti religinio prieglobsčio“, – atsako šie...“ Tokį sapną
susapnavo Gediminas Numgaudis.

Vaclovas

Vaclovas, pakviestas brolio
Gedimino, Pakūtoje gyvena
jau antrus metus. Orios
laikysenos vyras stačiatikio
barzda tyliai nudirba
galybę darbų.
Dieną sutikau Vaclovą
laukuose, apžiūrintį pašarų
derlių. „Nematei mano
ūkio? Einam, parodysiu“,
– sako. Už griovio,
miškelyje – tvartas su
33 avim ir dviem arkliais
žemaitukais. Susirūpinęs,
kad jo augintinius
kandžioja bimbalai,
Vaclovas rūpestingai ištepa
arklius tepalais.
„Mane vadina kamštuku“,
– juokiasi. Kur ką reikia patvarkyti, tuoj – Vaclovas. Pats save
jis laiko dalintoju.
Paklaustas, kas jam yra Pakūta, Vaclovas trumpai susimąsto:
„Tai yra stotelė, kurioje susirenka žmonės ir laukia tinkamo
autobuso. Svarbiausia, kad jie žino, į kurį sustojimą ateiti. Čia
yra nurodytas tvarkaraštis, kryptis, o mašinistas – Dievas.“
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Pakūta – susitaikinimo sodyba
Atkelta iš 5 psl.
„Mes su broliais kažkada įsivardijome savo tikslą – gyvent Pakutuvėnuose ir sudaryti sąlygas žmonėms
čia atvažiuoti, kad jie turėtų galimybę susitikti su Dievu maldoje, tyloje,
bendravime su žmonėmis“, – toliau
tęsia brolis.
Šis pažadas įvykdytas? Brolis nėra
visiškai tikras. Čia nėra pakankamai
vietos. Moterys, sesutės, broliai gyvena palėpėse, sąlygos čia esančios primityvios, skurdžios, o ir atvykusiųjų
nėra kur padėti. Erdvės planams, svajonėms, darbams dar yra...

SUSITAIKINIMAS
– Tą vietą visąlaik vadinau susitaikinimo sodyba, kur atvažiavę
žmonės turi galimybes susitaikyti
su Dievu, su savimi pačiu, su artimu ir su visa kūrinija. Tie keturi
susitaikinimo taškai, tikiu, svarbūs
kiekvienam žmogui. Žmonės ieško
ramybės, o aš sakau: nerasi ramybės, jeigu tavo tikslas bus ramybė.
Nes ramybė yra pasekmė, vaisius,
dovana – neturėsi ramybės, kol
nesusitaikysi. Sunkiausia susitaikyti su savim pačiu ir sau atleisti
– kartais net nelabai įmanoma
be Dievo pagalbos.
Nijolės KOSKIENĖS nuotr.

TVARTELIS: Šis statinys, kuriame glaudžiasi bendruomenės nariai,
vadinamas taikiai – tvarteliu.

– Čia atvažiuoja žmonių iš
visos Lietuvos Dievo ieškoti. Ar tai reiškia, kad kitur
jo neranda?
Dažnai bandau atsakyt sau, kas
juos traukia į Pakutuvėnus. Manau, tai, kad yra bent kažkiek
laukiami. Žmonės eina ten, kur
yra laukiami. Susvetimėjusioje visuomenėje šiandien žmogui reikia
ne tiek labdaros, duonos ar rūbų,
bet dėmesio, išklausymo, pastebėjimo, žmogiškojo palaikymo.
Tokioje bendruomenėje jautiesi
saugus, pats gydai savo žaizdas ir
tarnauji kitiems.
– Ką manote apie šį laikotarpį, ar jis kitoks, ar visuotinės krizės atveju žmonės keičiasi?
– Jau kelis dešimtmečius gyvenu tarp žmonių, apimtų įvairiausių
krizių. Man čia nieko naujo. Taip,
visuotinė krizė padaugino skurdo.
Tačiau jo atskirų žmonių gyvenime buvo ir bus: benamių buvo ir
bus, dėl skolų gundomų į savižudybę buvo ir bus. Gal šiuo metu jų
daugiau, bet man svarbus vienas
žmogus – „ne daugiau“. Manau,
didžiausia krizė žmogui – kai jis
praranda ryšį su Dievu.
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MENO KŪRINIAI PASAKOJA

Antanas Martinaitis (1939–1986). Arlekino vaikai.

Ant medinio
arkliuko
Vidmantas JAŽAUSKAS
Dailininkas

Lietuvių dailės klasikas tapytojas Antanas Martinaitis gimė
Vandžiogaloje, dailininko Jono
Martinaičio šeimoje. Dabar jam
būtų sukakę 70 metų. Ta proga
Kaune veikė jo retrospektyvinė
paroda. Birželio 20-ąją - dailininko gimimo ir mirties dieną - draugai susirenka paminėti Untės (taip
buvo jis vadinamas tarp savųjų)
atminimo.
Sakoma, kad jis dirbo tartum
artojas - augindamas tiršto dažo
sluoksnius, paversdamas drobes
žėrinčia magma, kurioje uždarytas tylus švytėjimas.
Be Antano Martinaičio lietuvių
menas būtų žymiai skurdesnis,
nes jam bene geriausiai pavyko
perteikti archaišką mūsų kaimiškos ir aristokratiškos tuo pat metu
tautos dvasią. Savo vizijų pasaulyje

jis pamatė paveikslus, kupinus poezijos, gausiai pripildytus gyvybės
vešėjimo, su persipynusiais veidais,
rankomis, vaisiais, mediniais žaislais, kukliais muzikos instrumentais. Klajojantis artistas-klounas
ar muzikantas buvo dažniausias
jo herojus. Tarp kitų iškyla Arlekino personažas - galima autoriaus
personifikacija.
Su retu nuoširdumu kūręs dailininkas toks pat buvo ir realiame
gyvenime. Šiltas, linksmas žmogus, puikus pedagogas (jo vardu
pavadinta Kauno vaikų dailės mokykla), nesilankstęs valdžiai. Gyvenęs sovietmečiu, bet širdyje išnešiojęs tyrą Lietuvos viziją. Kūręs
ir poeziją - išleistas rinkinys ‘’Ant
medinio arkliuko’’, bet geriausiai
mokėjęs kalbėti vaizdais. Tankių
svajonių prisodrinta jo paveikslų
erdvė yra tarsi tolimas vaikystės
dangus, nepamirštamas ir nesugražinamas.

Rytų horoskopas kitai savaitei
Ožiaragiai atsidurs dėmesio centre tiek darbe, tiek namuose. Jūs bematant tapsite
populiarūs, aplinkiniai prašys
jū sų patari mų, to dėl pa sistenkite skir ti jiems šiek tiek
dėmesio. Finansiniai gy venimo aspektai
kitą savaitę bus prieštaringi, tad gali tekti
ir skolinti, ir skolintis.
Vandeniui emocinis lankstumas kitą savaitę leis padėti
būsimų laimėjimų pamatus.
Tvir tai žengdami į užsibrėžtą
tikslą, pasidomėkite ir naujais
perspektyviais darbais. Savaitės pabaigoje asmeniniai santykiai pasidarys aiškūs, tik pasistenkite būti santūresni,
kalbėdamiesi su partneriu.
Žuvys turės pasitelkti visus diplomatinius sugebėjimus, kalbėdamosi su naujais
žmo nė mis, ku riuos su tiks
kitą savaitę. Šie susitikimai
tik riau siai virs il ga lai kiais
santykiais. Asmeniniame gy venime bus
įdomių įvykių. Tai gali būti tiek santykių
su partneriu nutraukimas, tiek naujo audringo romano pradžia.

Avinų nuotaika kitą savaitę
dažnai keisis. Kam nors gali
nepatikti jūsų išvaizda arba
elgesys, bet neskubėkite įrodinėti savo teisumo. Laikas
paro dys, kas tei sus, o kas
kaltas. Nekonf liktuokite su aplinkiniais,
verčiau taikiai sureguliuokite iškylančias
problemas. Čia omenyje turimi ir santykiai su mylimu žmogumi.
Jau čių lau kia sėk min ga
savaitė. Reikalai klosis puikiai. Komerciniam akty vumui tin ka miau sia pir moji
savaitės pusė. Todėl kaip tik
šiam laikotar piui planuokite
dery bas ir konsultacijas. Ar tėjant savaitgaliui skirkite draugiškus susitikimus prie
arbatos puodelio. Poilsio dienas praleiskite
su šeimos nariais.
Dvyniai turėtų ramiai reaguoti į permainas kasdieniame gy venime. Savaitė žada
daug įvykių, tikriausiai imsitės ryžtingų veiksmų. Jūsų
akty vumas padės sėkmingai
tvarkyti reikalus. Visa, ką numatėte, bus
įgyvendinta. Gali kilti naujų idėjų, susijusių
su jūsų būsto inter jero gerinimu.

Vėžius lydės optimizmas ir
ryžtas, kurie padės išspręsti
visas problemas. Kitą savaitę jums šyp so sis For tū na.
Įveiksite atsirandančias kliūtis, rasite išeitį iš kebliausių
situacijų. Užmegsite naudingų pažinčių,
gausite reikiamos informacijos, kuri padės
išspręsti jums svarbius klausimus.

Svarstyklėms ateinanti savaitė žada teigiamas tendencijas viso se sfe ro se. Ga lite
drąsiai realizuoti visus seniai
puoselėjamus planus, ir jau
netrukus pajusite atlikto darbo rezultatus. Jūsų sėkmė bus dar vienas
įrodymas, kad ryžtas ir atkaklumas padeda
išspręsti visus uždavinius.

Liūtai atsidurs ant kūry binio pakilimo bangos. Darbe
jūsų laukia naujos idėjos, kurių realizavimas netrukus ne
tik suteiks moralinį pasitenkinimą, bet ir duos materialinės
naudos. Atkaklus darbas jums leis daugiau
uždirbti, todėl pavyks išspręsti problemas,
kurių sprendimą teko atidėlioti.

Skor pio no ki tą sa vai tę
laukia teigiamos permainos
daugelyje gy venimo sričių.
Tik būkite realistai – nepasiduokite jokioms pagundoms,
į vi sas situa cijas žiū rė kite
blaiviai, nesivadovaukite emocijomis. Tai
jums leis išvengti klaidų ir nuostolių. Artimųjų pagalba padės pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Mergelės kitą savaitę daugiau sia dė me sio tu ri skir ti
profesinei veiklai. Ar timiausiomis dienomis pasistenkite
kaip reikiant padirbėti, ir jau
netrukus už jūsų pastangas
bus atlyginta. Pradėti projektai gali duoti
puikių rezultatų. Naudingi bus kontaktai
su kolegomis ir vyresny be.

Šauliai kitą savaitę atsidurs
įvykių sukūryje. Jie pakeis jūsų profesinį gyvenimą į gerąją
pusę. Reikalai klosis puikiai,
daug darbų pavyks užbaigti.
Tikriausiai atsiras laisvo laiko naujiems
projektams. Bendraudami su šeimos nariais, atidžiau klausykite vidinio balso. Jis
jums patars, kaip elgtis.
ELTA

