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Gintarė KARMONIENĖ

Paskutinįjį vasaros savaitgalį į Pakutuvėnus jau ketvirtajai meninei „Pakūtos
dozei“ broliai pranciškonai subūrė gausybę menininkų. Įvairiomis meno sritimis persipynęs savaitgalis dovanojo
neišdildomus įspūdžius ne tik patiems
meno kūrėjams, bet ir jų darbų pamatyti ar paklausyti atvykusiesiems. Tris dienas vykusiame festivalyje buvo bendraujama, dalijamasi patirtimi bei naujomis idėjomis ir sumanymais.
„Pakūtos dozės“ renginiai prasidėjo jau penktadienio vakarą, kada visi norintieji buvo kviečiami į žydų muzikos ir litvakų poezijos vakarą. Prieš prasidedant koncertui, brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis aukojo šv. Mišias, kurių metu
prisimintas tragiškas žydų likimas, pasakoti jų istorijos momentai. Visų šv. Mišių metu buvo akcentuojama
žydams padaryta kruvina skriauda, kuomet ir nuo mūsiškių budelių rankų krito tūkstančiai žydų, tarp kurių
- ir vaikai.
Tą vakarą maldomis buvo prašoma atleidimo ir abiejų tautų susitaikymo, pažymint, jog tiek žydai, tiek lietuviai, tiek ir kitų tautų atstovai turi vieną ir tą patį Dievą, todėl tik jo valioje, kam lemta gyventi, o kam ne.
Po net slapčiausius širdies kampelius pervėrusių maldų visi rinkosi į koncertą „Malda“, kurį dovanojo operos solistas tenoras Rafailas Karpis, pianistas Darius Mažintas, perkusininkas Arkadijus Gotesmanas bei
Nacionalinės premijos laureatas saksofonininkas Petras Vyšniauskas. Koncerto metu jidiš ir hebrajų kalbomis buvo atliekamos aranžuotos žydų dainos.
Vėliau, „verkiant“ smuikininko Vytauto Mikeliūno smuikui, liejosi litvakų poezija, kurią skaitė Nacionalinio
dramos teatro aktorė Nelė Savičenko.
Šeštadienį buvo galima pasimokyti kalvystės subtilybių, kurias atskleidė aleksandraviškis kalvis Eitaras. Vėliau kvapų menotyrininkė Kornelija Česonytė dalijosi paslaptimis apie uoslės meną ir kvapus. O fotografijų
mėgėjai galėjo paganyti akis brolio pranciškono G. Numgaudžio surengtoje nuotraukų parodoje, kurioje
užfiksuotos akimirkos iš brolių kasdienybės ir įvairių kelionių.
Vakare džiugino projekto „LiBu“ (Lietuva-Bulgarija) muzika, po kurios visų laukė improvizacinis koncertas
„Ieškant grožio“. O sekmadienį, pasidalijus įspūdžiais ir mintimis apie „Pakūtos meno“ dienas, visi išsiskirstė.
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