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Pa ku tu vė nai, ar ba 
tie siog Pa kū ta – 
vie ta Plun gės ra jo ne, 
ku rios ne pa va din-
si nei kai mu, nei 
pa ra pi ja. 

Ni jo lė KOS KIE NĖ

TRAU KA
Šią va sa rą Pa kū to je ver da in ten-

sy vus gy ve ni mas. Sto vyk los kei čia 
vie na ki tą. Čia va žiuo ja me ni nin-
kai, re ži sie riai, Pran ciš kaus drau gai, 
jau ni mas, šei mos. Gau siau sio je šei-
mų sto vyk lo je šie met pa bu vo jo apie 
730 žmo nių...

Sto vyk lų me tu vyks ta už sie nio lek-
to rių pa skai tos ir kon sul ta ci jos, va-
ka rais baž ny čio je gro ja mas džia zas, 
ro do mi spek tak liai, kon cer tuo ja ži-
no mi ša lies mu zi kan tai, dai ni nin kai, 
cho rai, ro do mi fil mai... Čia lan kė si 
ša lies Pre zi den tas Val das Adam-
kus. Ir, ži no ma, vyks ta šlo vi ni mas 
bei Mi šios.

„Daž nai žmo nės sa ko: o, ko kia ra-
my bė, kaip čia ge ra pail sė ti, at si gau ti, 
už mirš ti vi sus rū pes čius. Sa kau, tik 
ne tiems, ku rie čia gy ve na“, – ra miai 
dės to bro lis pran ciš ko nas ku ni gas 

Ge di mi nas Num gau dis, ar ba tie siog 
bro lis Ge di mi nas, įkvė pęs Pa ku tu vė-
nams nau ją gy vy bę. Nuo 1996-ųjų jis 
– Pa ku tu vė nų šv. An ta no Pa du vie čio 
pa ra pi jos kle bo nas.

Su bro liu Ge di mi nu kal bė jo mės 
praė ju sią sa vai tę per Krikš čio niš kų 
fil mų sto vyk lą. An ga re (taip va di-
na ma sa lė – vie nas iš pa sta tų Pa ku-
tu vė nų bend ruo me nė je – red.pa st.) 
ką tik bai gė si ki no fil mo apie šven tą jį 
An ta ną per žiū ra.

VI ZI JA
Apg riu vu sią Pa ku tu vė nų baž ny-

čią Ge di mi nui Num gau džiui pa ro dė 
apie 1990-uosius me tus. „Ta da čia bu-
vo baž ny čia, ir nie ko 
dau giau. O prieš ka rą 
čia drie kė si 47 tro bų 
kai mas, mo kyk la, 
par duo tu vė. Pas kui 
žmo nes iš ve žė į Si-
bi rą, ki ti iš bė go, tre-
čius iš kė lė, o me lio-
ra ci ja vis ką pri bai gė. 
Baž ny čia bū da vo ap tar nau ja ma du 
kar tus per me tus – lapk ri čio 1-ąją ir 
per Šven tą An ta ną“, – pa sa ko ja bro-
lis Ge di mi nas.

Po pen ke rių me tų jis ap si spren dė 
čia kur tis – tu rė jęs įkvė pi mą kur ti 
pa sau lie tiš ką bend ruo menę, ku ri 
dirb tų že mę, mels tų si, vyk tų į mi-
si jas, bet ko kiu me tu priim tų kri zės 
iš tik tus žmo nes ir pa dė tų tas kri zes 

iš gy ven ti.
1995-ųjų ko vą bro lis Ge di mi nas 

čia at va žia vo, pa si sta tė pa la pi nę ir 
sa vai tę prie upe lio mel dė si, kad Die-
vas jam duo tų vi zi ją. Die vas at siun tęs 
že mai tiš kos so dy bos vi zi ją. Vi siems 
bu vo la bai gra žu, ta čiau, pa sa ko ja 
bro lis Ge di mi nas, nie kas ne si ry žo 
at va žiuo ti. Net ru kus vie nas po ki to 
su si rin ko ke li nar ko ma nai, ke li al ko-
ho li kai, ku rie ne tu rė jo nei kur dė tis, 
nei ko pra ras ti. Su jais kar tu gy ve no 
ka pų kop ly čio je. Vė liau do va nų ga-
vo me ta li nį kon tei ne rį su „bur žui-
ka“. Vai ki nai įsi kai tin da vo ak me nis 
ir, pa si ki šę po pa ta lais, nak vodavo 
kop ly čio je.

To kia bu vo Pa kū tos 
at gi mi mo pra džia. Kai 
bro lį Ge di mi ną at lei do 
nuo Kre tin gos kle bo no 
pa rei gų ir lei do gy ven ti 
Pa ku tu vė nuo se, o apie 
2005-uo sius čia bu vo 
at siųs ti bro liai Pau lius ir 
Kar las, at va žia vo pa dė ti 

se se rys, anot bro lio Ge di mi no, pra-
si dė jo ki tas gy ve ni mas ir rim tes nis 
dar bas. Ly giag re čiai bu vo ren gia-
mos sto vyk los, at sta to ma baž ny čia, 
ge ra da rių rū pes čiu ki lo pa sta tė liai: 
tvar te lis, an ga ras, teat riu kas, na me-
lis vy rams, o šią va sa rą – lau ko es-
trada-varpinė...

Nukelta į 6 psl.

Vac lo vas
Vac lo vas, pa kvies tas bro lio 
Ge di mi no, Pa kū to je gy ve na 
jau ant rus me tus. Orios 
laikysenos vy ras sta čia ti kio 
barz da ty liai nu dir ba 
ga ly bę dar bų.
Die ną su ti kau Vac lo vą 
lau kuo se, ap žiū rin tį pa ša rų 
der lių. „Ne ma tei ma no 
ūkio? Ei nam, pa ro dy siu“, 
– sa ko. Už grio vio, 
miš ke ly je – tvar tas su 
33 avim ir dviem ark liais 
že mai tu kais. Su si rū pi nęs, 
kad jo au gin ti nius 
kan džio ja bim ba lai, 
Vac lo vas rū pes tin gai iš te pa 
ark lius te pa lais.
„Ma ne va di na kamš tu ku“, 
– juo kia si. Kur ką rei kia pa tvar ky ti, tuoj – Vac lo vas. Pats sa ve 
jis lai ko da lin to ju.
Pak laus tas, kas jam yra Pa kū ta, Vac lo vas trum pai su si mąs to: 
„Tai yra sto te lė, ku rio je su si ren ka žmo nės ir lau kia tin ka mo 
au to bu so. Svar biau sia, kad jie ži no, į ku rį su sto ji mą atei ti. Čia 
yra nu ro dy tas tvar ka raš tis, kryp tis, o ma ši nis tas – Die vas.“

Ge di mi no sap nas
„Vie ną ry tą pa bu dau su krės tas sap no. Ma čiau sap ne su kles tė ju sį 
Pa ku tu vė nų kai mą, įsi kū ru sių so dy bų, po rą šim tų ap si gy ve nu sių 
žmo nių – dir ban čių, ku rian čių, be si džiau gian čių gy ve ni mu. Bet 
išė jo Eu ro pos Są jun gos įsta ty mas, drau džian tis iš tar ti Jė zaus 
var dą vi so se vie to se, kur bu vo kas nors da ry ta už ES pi ni gus. Ir 
ma tau, kaip iš Pa ku tu vė nų išei na di džiau sia žmo nių pro ce si ja – 
su ter bi kėm, kaip ka ro me tais. Jie pa su ka į Šiau lių pu sę, į Ry tus. 
Alek sand ra ve aš jų ir klau siu: „Kur da bar jūs ke liau ja te?“ – 
„Į Rusiją ieš ko ti re li gi nio prie globs čio“, – at sa ko šie...“ To kį sap ną 
su sap na vo Ge di mi nas Num gau dis.

BAŽ NY ČIA: Tuo me tu, kai vi sa Eu ro pa sken dė jo ka ro ug ny je, o Lie tu vo je 
baž ny čia bu vo at skir ta nuo vals ty bės, pre la tas Po vi las Pu kys da vė pa ža dą: 

jei Die vas ap sau gos Plun gės baž ny čią, mies tas ir baž ny čios tro be siai liks 
ka ro ne pa lies ti, Pa ku tu vė nuo se pa sta ty ti baž ny čią. Apie 1995-uo sius 

nau jam gy ve ni mui ją pri kė lė bro liai pran ciš ko nai. 

Pa kū ta – su si tai ki ni mo so dy ba

“ Žmo nės ei na 
ten, kur yra 
lau kia mi.

Autorės nuo tr.

Da lia
Re ži sie rė Da lia Kanc le ry tė, 
su kū ru si fil mą „Pa kū ta – ma no 
mei lė“ ir taip pri si dė ju si prie šios 
vie tos gar si ni mo, Pa ku tu vė nuo se 
il gė liau gy ve na jau tre čius me tus.
Pir mą kar tą į Pa kū tą, į 
sek ma die ni nes Mi šias, ji at va žia vo 
1999-ai siais. „Baž ny čia čia bu vo 
kiau ru sto gu, grin dys su lū žu sios, 
Mi šio se – še ši žmo nės, ta čiau 
vis kas – pa pras tas me di nis 
kry žius, me ta li nė per tva rė lė, 
bro lio Ge di mi no žo dis – dvel kė 
tie sa ir pa pras tu mu. Tai ma ne 
pa ga vo iš syk“, – da li ja si 
pri si mi ni mais re ži sie rė.
„Tą dien po Mi šių pra vir kau, tai 
bu vo pir mas pra trū ki mas po 
vai ko mir ties. Nuo ta da man 
Pa kū ta – ir mei lės, ir skaus mo 

vie ta. Čia at si vė rė ma no skaus mas, čia aš iš ver kiau sa vo aša ras, 
čia Die vas ma ne iš gy dė, su ra dau nau jus drau gus ir į šir dį atė jo 
ti kė ji mas. Nuo čia pra si dė jo ma no dva si nė ke lio nė, ku ri jau 
tę sia si 10 me tų“, – pa sa ko ja Da lia. 
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Ožia ra giai at si durs dė me-
sio cent re tiek dar be, tiek na-
muo se. Jūs be ma tant tap si te 
po pu lia rūs, ap lin ki niai pra šys 
jū sų pa ta ri mų, to dėl pa si-
sten ki te skir ti jiems šiek tiek 

dė me sio. Fi nan si niai gy ve ni mo as pek tai 
ki tą sa vai tę bus prieš ta rin gi, tad ga li tek ti 
ir sko lin ti, ir sko lin tis.

Van de niui emo ci nis lanks-
tu mas ki tą sa vai tę leis pa dė ti 
bū si mų lai mė ji mų pa ma tus. 
Tvir tai ženg da mi į už si brėž tą 
tiks lą, pa si do mė ki te ir nau jais 
per spek ty viais dar bais. Sa vai-

tės pa bai go je as me ni niai san ty kiai pa si da-
rys aiš kūs, tik pa si sten ki te bū ti san tū res ni, 
kal bė da mie si su par tne riu.

Žu vys tu rės pa si telk ti vi-
sus dip lo ma ti nius su ge bė ji-
mus, kal bė da mo si su nau jais 
žmo nė mis, ku riuos su tiks 
ki tą sa vai tę. Šie su si ti ki mai 
tik riau siai virs il ga lai kiais 

san ty kiais. As me ni nia me gy ve ni me bus 
įdo mių įvy kių. Tai ga li bū ti tiek san ty kių 
su par tne riu nu trau ki mas, tiek nau jo aud-
rin go ro ma no pra džia.

Avi nų nuo tai ka ki tą sa vai tę 
daž nai kei sis. Kam nors ga li 
ne pa tik ti jū sų iš vaiz da ar ba 
el ge sys, bet ne sku bė ki te įro-
di nė ti sa vo tei su mo. Lai kas 
pa ro dys, kas tei sus, o kas 

kal tas. Ne konf lik tuo ki te su ap lin ki niais, 
ver čiau tai kiai su re gu liuo ki te iš ky lan čias 
pro ble mas. Čia ome ny je tu ri mi ir san ty-
kiai su my li mu žmo gu mi.

Jau čių lau kia sėk min ga 
sa vai tė. Rei ka lai klo sis pui-
kiai. Ko mer ci niam ak ty vu-
mui tin ka miau sia pir mo ji 
sa vai tės pu sė. To dėl kaip tik 
šiam lai ko tar piui pla nuo ki te 

de ry bas ir kon sul ta ci jas. Ar tė jant sa vait-
ga liui skir ki te drau giš kus su si ti ki mus prie 
ar ba tos puo de lio. Poil sio die nas pra leis ki te 
su šei mos na riais.

Dvy niai tu rė tų ra miai rea-
guo ti į per mai nas kas die nia-
me gy ve ni me. Sa vai tė ža da 
daug įvy kių, tik riau siai im-
si tės ryž tin gų veiks mų. Jū sų 
ak ty vu mas pa dės sėk min gai 

tvar ky ti rei ka lus. Vi sa, ką nu ma tė te, bus 
įgy ven din ta. Ga li kil ti nau jų idė jų, su si ju sių 
su jū sų būs to in ter je ro ge ri ni mu.

Vė žius ly dės op ti miz mas ir 
ryž tas, ku rie pa dės iš spręs ti 
vi sas pro ble mas. Ki tą sa vai-
tę jums šyp so sis For tū na. 
Įveik si te at si ran dan čias kliū-
tis, ra si te išei tį iš keb liau sių 

si tua ci jų. Už meg si te nau din gų pa žin čių, 
gau si te rei kia mos in for ma ci jos, ku ri pa dės 
iš spręs ti jums svar bius klau si mus.

Liū tai at si durs ant kū ry bi-
nio pa ki li mo ban gos. Dar be 
jū sų lau kia nau jos idė jos, ku-
rių rea li za vi mas ne tru kus ne 
tik su teiks mo ra li nį pa si ten ki-
ni mą, bet ir duos ma te ria li nės 

nau dos. At kak lus dar bas jums leis dau giau 
už dirb ti, to dėl pa vyks iš spręs ti pro ble mas, 
ku rių spren di mą te ko ati dė lio ti.

Mer ge lės ki tą sa vai tę dau-
giau sia dė me sio tu ri skir ti 
pro fe si nei veik lai. Ar ti miau-
sio mis die no mis pa si sten ki te 
kaip rei kiant pa dir bė ti, ir jau 
ne tru kus už jū sų pa stan gas 

bus at ly gin ta. Pra dė ti pro jek tai ga li duo ti 
pui kių re zul ta tų. Nau din gi bus kon tak tai 
su ko le go mis ir vy res ny be.

Svars tyk lėms atei nan ti sa-
vai tė ža da tei gia mas ten den-
ci jas vi so se sfe ro se. Ga li te 
drą siai rea li zuo ti vi sus se niai 
puo se lė ja mus pla nus, ir jau 
ne tru kus pa ju si te at lik to dar-

bo re zul ta tus. Jū sų sėk mė bus dar vie nas 
įro dy mas, kad ryž tas ir at kak lu mas pa de da 
iš spręs ti vi sus už da vi nius.

Skor pio no ki tą sa vai tę 
lau kia tei gia mos per mai nos 
dau ge ly je gy ve ni mo sri čių. 
Tik bū ki te rea lis tai – ne pa si-
duo ki te jo kioms pa gun doms, 
į vi sas si tua ci jas žiū rė ki te 

blai viai, ne si va do vau ki te emo ci jo mis. Tai 
jums leis iš veng ti klai dų ir nuo sto lių. Ar-
ti mų jų pa gal ba pa dės pa siek ti už si brėž-
tus tiks lus.

Šau liai ki tą sa vai tę at si durs 
įvy kių su kū ry je. Jie pa keis jū-
sų pro fe si nį gy ve ni mą į ge rą ją 
pu sę. Rei ka lai klo sis pui kiai, 
daug dar bų pa vyks už baig ti. 

Tik riau siai at si ras lais vo lai ko nau jiems 
pro jek tams. Bend rau da mi su šei mos na-
riais, ati džiau klau sy ki te vi di nio bal so. Jis 
jums pa tars, kaip elg tis.

EL TA

Ry tų ho ros ko pas ki tai sa vai tei

ME NO KŪ RI NIAI PA SA KO JA

Vid man tas JA ŽAUS KAS
Dai li nin kas

Lie tu vių dai lės kla si kas ta py-
to jas An ta nas Mar ti nai tis gi mė 
Van džio ga lo je, dai li nin ko Jo no 
Mar ti nai čio šei mo je. Da bar jam 
bū tų su ka kę 70 me tų. Ta pro ga 
Kau ne vei kė jo ret ros pek ty vi nė 
pa ro da. Bir že lio 20-ąją - dai li nin-
ko gi mi mo ir mir ties die ną - drau-
gai su si ren ka pa mi nė ti Un tės (taip 
bu vo jis va di na mas tarp sa vų jų) 
at mi ni mo.

Sa ko ma, kad jis dir bo tar tum 
ar to jas - au gin da mas tirš to da žo 
sluoks nius, pa vers da mas dro bes 
žė rin čia mag ma, ku rio je už da ry-
tas ty lus švy tė ji mas.

Be An ta no Mar ti nai čio lie tu vių 
me nas bū tų žy miai skur des nis, 
nes jam be ne ge riau siai pa vy ko 
per teik ti ar chaiš ką mū sų kai miš-
kos ir aris tok ra tiš kos tuo pat me tu 
tau tos dva sią. Sa vo vi zi jų pa sau ly je 

jis pa ma tė pa veiks lus, ku pi nus poe-
zi jos, gau siai pri pil dy tus gy vy bės 
ve šė ji mo, su per si py nu siais vei dais, 
ran ko mis, vai siais, me di niais žais-
lais, kuk liais mu zi kos inst ru men-
tais. Kla jo jan tis ar tis tas-klou nas 
ar mu zi kan tas bu vo daž niau sias 
jo he ro jus. Tarp ki tų iš ky la Ar le-
ki no per so na žas - ga li ma au to riaus 
per so ni fi ka ci ja.

Su re tu nuo šir du mu kū ręs dai-
li nin kas toks pat bu vo ir rea lia me 
gy ve ni me. Šil tas, links mas žmo-
gus, pui kus pe da go gas (jo var du 
pa va din ta Kau no vai kų dai lės mo-
kyk la), ne si lanks tęs val džiai. Gy-
ve nęs so viet me čiu, bet šir dy je iš-
ne šio jęs ty rą Lie tu vos vi zi ją. Kū ręs 
ir poe zi ją - iš leis tas rin ki nys ‘’Ant 
me di nio ark liu ko’’, bet ge riau siai 
mo kė jęs kal bė ti vaiz dais. Tan kių 
sva jo nių pri sod rin ta jo pa veiks lų 
erd vė yra tar si to li mas vai kys tės 
dan gus, ne pa mirš ta mas ir ne sug-
ra ži na mas.

An ta nas Mar ti nai tis (1939–1986). Ar le ki no vai kai.

Ant me di nio 
ark liu ko

Pa kū ta – su si tai ki ni mo so dy ba
Atkelta iš 5 psl.

„Mes su bro liais kaž ka da įsi var di-
jo me sa vo tiks lą – gy vent Pa ku tu vė-
nuo se ir su da ry ti są ly gas žmo nėms 
čia at va žiuo ti, kad jie tu rė tų ga li my-
bę su si tik ti su Die vu mal do je, ty lo je, 
bend ra vi me su žmo nė mis“, – to liau 
tę sia bro lis.

Šis pa ža das įvyk dy tas? Bro lis nė ra 
vi siš kai tik ras. Čia nė ra pa kan ka mai 
vie tos. Mo te rys, se su tės, bro liai gy ve-
na pa lė pė se, są ly gos čia esan čios pri-
mi ty vios, skur džios, o ir at vy ku sių jų 
nė ra kur pa dė ti. Erd vės pla nams, sva-
jo nėms, dar bams dar yra...

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

SU SI TAI KI NI MAS
– Tą vie tą vi są laik va di nau su-

si tai ki ni mo so dy ba, kur at va žia vę 
žmo nės tu ri ga li my bes su si tai ky ti 
su Die vu, su sa vi mi pa čiu, su ar-
ti mu ir su vi sa kū ri ni ja. Tie ke tu ri 
su si tai ki ni mo taš kai, ti kiu, svar būs 
kiek vie nam žmo gui. Žmo nės ieš ko 
ra my bės, o aš sa kau: ne ra si ra my-
bės, jei gu ta vo tiks las bus ra my bė. 
Nes ra my bė yra pa sek mė, vai sius, 
do va na – ne tu rė si ra my bės, kol 
ne su si tai ky si. Sun kiau sia su si tai-
ky ti su sa vim pa čiu ir sau at leis ti 
– kar tais net ne la bai įma no ma 
be Die vo pa gal bos.

– Čia at va žiuo ja žmo nių iš 
vi sos Lie tu vos Die vo ieš ko-
ti. Ar tai reiš kia, kad ki tur 
jo ne ran da?

Daž nai ban dau at sa kyt sau, kas 
juos trau kia į Pa ku tu vė nus. Ma-
nau, tai, kad yra bent kaž kiek 
lau kia mi. Žmo nės ei na ten, kur 
yra lau kia mi. Sus ve ti mė ju sio je vi-
suo me nė je šian dien žmo gui rei kia 
ne tiek lab da ros, duo nos ar rū bų, 
bet dė me sio, iš klau sy mo, pa ste bė-
ji mo, žmo giš ko jo pa lai ky mo.

To kio je bend ruo me nė je jau tie si 
sau gus, pa ts gy dai sa vo žaiz das ir 
tar nau ji ki tiems.
– Ką manote apie šį laik-
otarpį, ar jis ki toks, ar vi-
suo ti nės kri zės at ve ju žmo-
nės kei čia si?

– Jau ke lis de šimt me čius gy ve-
nu tarp žmo nių, apim tų įvai riau sių 
kri zių. Man čia nie ko nau jo. Taip, 
vi suo ti nė kri zė pa dau gi no skur do. 
Ta čiau jo at ski rų žmo nių gy ve ni-
me bu vo ir bus: be na mių bu vo ir 
bus, dėl sko lų gun do mų į sa vi žu-
dy bę bu vo ir bus. Gal šiuo me tu jų 
dau giau, bet man svar bus vie nas 
žmo gus – „ne dau giau“. Ma nau, 
di džiau sia kri zė žmo gui – kai jis 
pra ran da ry šį su Die vu.

Nijolės KOSKIENĖS nuo tr.




