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lr n~ ~t kur, 0 būtent čia. "Čia viskas kitaip lr tikra.
Kasdien ė,i riekĮ" -(Rima, 23.metų).
Pakutuvėnų (Plung'ės raj.) nuostabų groži atrado
pranciškonai vienuoliai ir 1991 m. pasistatė čia molinuką -
jaukų mažyti namuką. Jame praleisdavo porą savaičių,
melsdavosi, paskui griždavo' atGal i vienuolyną. Vėliau so ha
pievų l.r specifi nio žemait.lš '. miško palei Minijos krantus
atiteko pranciškoniško jaunimo tarnybai. Prasidėjo Ivairios
stovyklos, renginiai, i kuriuos atvažjavę žmonės išvažiuodavo
tarsi stipresni ...
Ųet yra penki, kurie niekur iščia neskuba, nes tai jų namet, jų
'vreta, jų ilgai ir sunkiai iešk6tas ramybės uostas.

';'" ;._,",••.••r~ti.- •
. "Tikras absurdas, i pasakojama, koks buva blogas i( kaip
tau nesisekė, ltoJ "n1kėjai i Dievą. Ką turėjai - ar'gera, a
bloga, viskas eki ~i patirti, viskas turi prasmę ir kai tą
supranti, nebepasakoji apgailestaudama~ apie tai, koks
buvai. Visi kritiniai momentai m.m nenyė ~I.gio - dabar
žinau, kokia jų kaina, lr galiu padėtl kitiems" (Jolanta, 26
metų).
"Neigiama patirtis turi ir pliusų - tu žinai,
daryti" (Darius, 34 metų).



Pranci6konų vienuolis
Gediminas nuo6lrdtiai

bandrauja su vi_Is Cia
atvykusiais.

Vasaros skalbykla ir kubilas.
kuriama maudosi vyrukai.

Pas juos atklysta tie, kuriems nuo
gyvenimo, miesto, nemeilės ir savęs "važiuoja stogai". Vieniems
palengvėja, kiti lieka ilgiau - gydo gamta, atvirumas, šiltas bendravimas,
su meile pasiūlytas maistas ir karšta arbata. Šiuo metu čia gyvena keli
besigydantys nuo narkotikų ir alkoholio.
"Būnant šitoj erdvėj neįmanoma kalbėtis neatvirai. Pati gamta ir
gyvenimas tokie tikri, kad jei bandysi apsimesti, tiek kauksi,
neištversi ir bėgsi lauk" (Joianta).
Jie visi išskirtingų miestų, su skirtingais likimais ir keliais, surinkusiais
juos į vieną bendruomenę, savotišką šeimą, kurioje dalijamasi viskuo.
"Mes visi tokie patys, nepritapę prie gyvenimo" (Joianta). "Esam
savotiška šeima. Kaip Dievo vaikai" (Rima). "Šeima nėra
saldumynas. Bet jei bendrausi vien su geriausiais draugais, gali
kilti iliuzija, jog Dievo ir nereikia" (Audrius). "Norėčiau išmokti
mylėti žmones. Dar nemoku. Tarp meilės ir neapykantos - plona
riba. Gyventi vardan kitų būtų meilė" (Darius).

lšsigelbėjimas:
kiekvienam savo, bet kažkur šalia

Kai būna labai blogai ir viskas "užknisa", vieni ieško
paguodos gerdami, kiti - mylėdamiesi, treti grimzdami į
neviltį, bet nėra nė vieno tokiu būdu tą paguodą radusio.
Rasti tai, kas nuramintų, nėra taip banalu ir paprasta -
kartais to ieškomevisą gyvenimą.

,",olanta:"20 metų pragyvenau Vilniuje kaip eilinis žmogus, aišku,
manydama, kad esu baisiai nelaiminga. Argi gali jaustis kitaip, kai
visąlaik ko nors trūksta, kur nors veržiesi, ko nors ieškai?! Kažkaip per
klaidą svajodama pabūti prie jūros patekau į pranciškonų stovyklą
Giruliuose. Pirmą dieną norėjau krautis daiktus ir mauti lauk - viskas
šokiravo, absoliučiai nesutapo su mano gyvenimo būdu. Nebuvau tikinti,
o ten vyko paprastas gyvenimas - su tikėjimu, meile. Kelias dienas
klausiausi paskaitų, stebėjau žmones. Tas stebėjimas viską pakeitė -

1996.
pavasaris. Audrius dalija r;.<žiųkoAę. 1995 m.

••••••••••
• vis tiek esu mylima. Verkiu sau prie bažnyčios,
• verkiu ir prieina žmogus, klausdamas, kas man
: yra. Tada ir sakau - gyvenimo prasmės ieškau
• ir nerandu. Jis man pasiūlė darbą. Tai buvo
• religinių prekių parduotuvė šaliavienuolyno.

Ten pat gavau ir kambarį - išsisprendė būsto
problemos, nes tuo metu Vilniuje beveik
neturėjau kur gyventi. Paskambinau visiems,
pasakiau, jog nebegrįšiu. Tėvai nenusiminė -
"daryk, kaip nori, esi suaugęs žmogus".
Dvejus metus išdirbau, ir kartą ateina tėvas
Astijus, ir sako - "Kiek čia durnių voliosl, galvok
apie savo gyvenimą - eik mokytis". Parašė
rekomendaciją į Kretingos Šv.Antano religijos
studijų institutą prie Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto, surado rėmėjų. Per tuos pora
mokslo metų atradau Pakutuvėnus. Pirmąsyk
atvažiavus jie mane truputį atgrasė - tuščia,
nejauku, tik molinis stovi. Miegodavau
bažnyčioje. Antrąkart atvažiavus tiesiog

: akimirksniu pajutau - tai yra mano. Čia man
• buvo kaip Pažadėtoji žemė, kurią atranda ilgai
• per kančias keliavęs piligrimas. Tėvus mano
• sprendimas pasilikti pribloškė - nemėgau
• kaimo, nekenčiau žemės darbų. Jie iki šiol•• nesupranta, kaip galiu gyventi net ne kaime, 0
• tiesiog laukinėse sąlygose. Bet čia ne tai
•

pamačiau, kad šitiežmonės gyvena kitaip ir
kad jie neapsimeta. Pirmą žiemą atklydau į
Kretingos pranciškonų vienuolyną tiesiog šiaip
sau. Mane priėmė labai šiltai,susi radau daug
draugų. Ten lankiausi vis dažniau - buvo gera,
bet kažko vis dar ieškojau. Sykį, ten bebūnant,
užėjo baisus liūdesys - aplink visi tokie geri
vaikšto, 0 čia aškaip šūdogabalas sėdžiu ir

1996 m. va_rq
Jolanta nakvodavo

skautų paataytama
vigvama su ugniakuru

viduje.

Darbų ūkyje vi_de
u2t:anka.
Mindeug_ mOrija.



Cia. bdnyčloa Aoniniame
kambarėlyje • .Jolenta
gyvans žiemą.

Pakutuvėnų bamyčia. Sutamoa .•• PrIe koplyt:ėll!t••
paetatytoe pagal
Rimas diplominio
darbo projektų.

svarbiausia ...
Kartais pasiilgstu miesto. Labiausiai norėčiau nueiti i teatrą. Gražiai
apsirengti. Po Senamiesti pasivaikščioti - labai to pasiilgstu. Kai čia sėdžiu,
tokie gražūs prisiminimai išVilniaus, bet kai ten nuvažiuoju, smarkiai
nusiviliu. Neseniai mieste praleidau dvi savaites, norėjosi tik atgal, vos
nekaukiau".

Apie meilę

"Svarbu, kokią. Vyro-moters? Tai Dievo duotas dalykas. Labai gražu, kai
žmonės atranda savo antrą AŠ. Ašneieškau, nes žinau, kad viskam ateis
laikas. Svarbiausia nepulti stačia galva, bet išlaukti. Jeigu puoli, taip
atsitrenki ir apsidaužai, kad paskui ilgai nelinksma būna, gydytis reikia.
Pačiai taip buvo, ir ne kartą. Atsigauti sunku, tik nereikia savęs kaip
kankinio guosti. Man padeda tikėjimas. Kaip be Dievo gyvenčiau, išproto
turbūt išeičiau, jausčiausi kaip nuskriausta vargšelė. Man lengva, kai žinau,
kad jis yra. Dievas yra meilė".

Apie ydas

"Kai čia likau gyventi viena su keturiais vaikinais (Rima tuo metu buvo
Italijos vienuolyne), išlindo visos mano ydos. Tarsi savotiškas išbandymas -
dviese elgtumėmės drąsiau, "nagliau". Visą žiemą turėjau darbo su savim -
kiekvienas pats privalo tvarkytis su savo ydom, 0 jei tik baksnosi kitiems,
nebus jokios naudos".

Ar būni kada nelaiminga?

"Aišku, ir dar kiek. Dėl savęs - pamatau, kokia vis dėlto esu netobula ir
neverta to gerumo, kuri kiti man rodo. Galbūt todėl čia praleistą žiemą
jaučiausi labai nelaiminga, nes atgijo tiek daug mano egoizmo. Meldžiausi ir
prašiau Dievo - "sutvarkyk šitądalyką, nes ašjau nesugebu". Nežinau, ar
sutvarkė, kartais atrodo, jog ne ... Tada vėl jaučiuosi nelaiminga".

Apie mokslą

"Esu išėjusi akademinių atostogų, jos
baigiasi rugsėjo rnėries] ir nežinau, ką
darysiu. Beprotiškai noriu mokytis, bet dar
nesu tvirtose vėžėse. Man reikia dar dvejų
metų, kad pažinčiau save, ir jie turėtų
praeiti čia, nes čia save pamatai geriausiai".

Darius: "Kiekvienam žmogui ateina
laikas, kai pradedi mąstyti, kur eini ir kur
turėtum eiti. Man nebuvo iško rinktis. 12
metų man reikėjo tik narkotikų. Vėliau ta
apsvaigimo iliuzija ėmė nebepatenkinti,
supratau, jog kažkam vergauju, tik neaišku,
kam ... Pradėjo viskas nesisekti. ..
Į Pakutuvėnus atvežė mama. Ašjau
ruošiausi važiuoti i Tibetą, domėjausi
budizmu. Čia esu jau treji metai - narkotikus
mečiau palaipsniui, dingo kažkokia širma,
atsi gavau fiziškai. Visiškai pasikeitė
vertybių skalė. Mesti nebuvo sunku -
žinojau, už ką moku ir ko siekiu. Aišku, tas
dalykas liks visam gyvenimui, bet jis manęs-
neslegia - tiesiog galiu savo patirtim kitiems
parodyti, kaip nereikia daryti".
Itin kruopščiai plaudamas lauko virtuvę
Darius pakelia akis, ir suprantu, jog
atsiverti dvasinėj plotmėj nėra taip
lengva. Viską be galo sunku [vardlntt
žodžiais.
"Many juk irgi slypi vyro prigimtis. Į kartu
gyvenančias stengiuosi žiūrėti kaip i seseris
- ne kaip i moteris. Kasdien susitinkam - ir

1995 metų vasarą
.Jolanta gyveno Aieno
kaugėje. 1996 metų gruodis. Brolis Aurelijus veža maisto.--------------------------~

Darius ir ožiukas -
abuiAsiilgę
pavasario.



Tai tokie nuostabQs dvasiniai dalykai - kai visu vidumi esi už kitą žmogų, 0 jis - už
tave. Mums gera kartu, gal todėl neprilipo bendruomenės pavadinimas, juk
jaučiamės kaip šeima" (.Jolanta).

maldoj, ir prie stalo, turim vieni kitus pakęsti.
Visko būna, net kažkoks mažas maištas tarp vyrų ir
moterų. Čia visi maištininkai susirinko. Nežinia, prieš
ką.,;'
Jolanta ir Rima i seniau susikūrusią brolių
bendruomenę iliejo savotiškos sumaišties.
"I jų atėjimą reagavau sunkiai. Iki tol juk gyvenau vien
vyriškoj kompanijoj. Reikėjo apsiprasti, viską keisti. Per
porą metų apsitrynėm - tiesiog gyvenimas vertė būti labai
arti vienas kito" (Audrius).
"Jie vis tiek moka grubesni žod] pasakyti, visai kitaip
gyvena ir tvarkosi. Kartais žiauriai užduoda, net graudu
būna. Žiemą buvau susirinkusi visus daiktus, pasiryžau -
viskas, išvažiuoju, nebegaliu. Tik tą dieną dar laukė
pamokos mokykloje (Jolanta vienąkart per savaitę dėsto
Aleksandrave tikybą, Aut.past.), 0 ten, pamačius vaikus,
kuriems gal esu reikalinga, dingo ir depresija. Parėjau,
sakau - "broliai, viskas, dėl ko mes ginčijamės,
amžinybės akivaizdoje yra nulis". Tada viskas ir lūžo,
matyt, reikėjo tokio apsitrynimo. Dabar, jei ką nors darau,
jaučiu, jog už manęs keturi vaikinai stovi. Tai tokie
nuostabūs dvasiniai dalykai - kai visu vidumi esi už kitą
žmogų, 0 jis - už tave. Mums gera kartu, gal todėl
neprilipo bendruomenės pavadinimas, juk jaučiamės kaip

• šeima" (Joianta).
Rima: "Pakutuvėnų koplyčios buvo mano diplominis darbas
Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje. Noras
gyventi čia kilo savaime. Kitaip nebeišėjo. Tėvą Gediminą
pažinojau seniau, pasiprašiau čia likti, jis pasitarė su vaikinais
ir leido. Tuo metu buvau laisva nuo meilės, draugystės. Radau
daug dalykų - tylą, draugų, ryš]su gamta, kurių visada
ieškojau. Tėvai sunkiai supranta, kas čia vyksta, galiu tik
pasiteisinti, jog tebekuriu diplorrun] darbą. Žiemą 3 mėnesius
praleidau Italijos vienuolyne pas seseris klarises. Bet jutau,
jog dar negaliu ten pasilikti. Grjžau i Pakutuvėnus, i savo
"šeimą". Čia gimsta ir normalūs vyriški-moteriški konfliktai -
dažniausiai dėl niekų. Esam labai skirtingi. ..
Dabar [stojau j Vilniaus dailės akademiją, nuo rudens grižtu j
miestą. Jaučiu, kad Pakutuvėnuose jau išsisėmiau, nors
visąlaik visa širdimi būsiu čia ..."

Audrius: "Svarbiausias man dalykas - Dievas. Gyvenu
bažnyttn] gyvenimą, pasauliui esu miręs. Priešateidamas čia
buvau jaunesnis, kvailesnis, ilgą laiką nakvojęs kapinėse.
Negaliu atsakyti, ar jau radau tai, ko ieškojau - tai viso
gyvenimo klausimas. Mano noras - pažinti vienuolyno dvasini
patyrimą".



Viena diena, apie kurią
papasakojo Jolanta

Nuolatiniai Pakutuvėnų
gyventojai keliasi kada nori, bet
turi suspėti i bažnyčią 8 val.
maldai. Varpu skambina Jolanta,
nes ji vienintelė turi laikrodį. Jai
jis tiesiog būtinas - kaip kitaip
spėtų i pamokas mokykloje.
Bažyčioje palaukia, kol visi
susirinks, nes labai jaučiasi, jei
kurio trūksta. Nepasirodžiusio
maldoj eina ieškoti - tai ženklas,
jog kas nors jam atsitiko, gal
depresija ar šiaip liūdesys. Po
maldos, kuri trunka apie 45 min.,
konteineriuose (toks pailgas
neįrnantrlos konstrukcijos
statinys) draugiškai gaminasi
pusryčius. Visąlaik košes. Valgo
tai, ką paaukoja žmonės. Į
pusryčius kviečiama mažesniu

varpeliu. Indų plovimas - Jolantos "privilegija", nes, jos teigimu, vyrams
tas darbas nelabai sekasi. Po apsišvarinimų - laisvalaikis: mokslui,
kojinių adymui (žiemą vyrams jos plyšta kasdien ir kuris sugebės pats
užsiadyti?), bažnyčios šlavimui, patalynės tvarkymui. .. Čia tiek darbų,
tik spėk suktis. 1 val. dienos varpas vėl kviečia maldai. Po jos -
pasisėdėjimas šeimos rate, arbata, sumuštiniai neiškentusiems, poilsis.
Jei būna svečių, jiems aukojamas visas dienos laikas. 6 val. - vakarinė
malda, po kurios gaminama vakarienė. Pavalgius - filosofinių, religinių
knygų skaitymas, pliurpimas (gerąja prasme). 10 val. - naktinė malda.
Kas turi jėgų, po jos dar eina pasisėdėti, gerti kavos. Jolanta sprunka
miegoti. Kartais i bažnyčią, kartais - i mažulytę dailią koplytėlę,
pastatytą pagal Rimos diplominio darbo projektą, kurioje gali jaustis
kaip šuliny - telpa 2 lovos viena ant kitos, altorėlis ir ... širšiųlizdas.
Daugiau - nė vieno daiktelio.

Prisiminimai apie žiemą

Žiemą net šuoir katinas tapo šeimos nariais, nes jie kartu ištvėrė
šalčius. Sunkumai suartina arba supykdo. Būtent žiema išryškina,kas
tu esi. Elektra degė vienintelėj patalpoj - konteineriuose, ten visi ir
rinkdavosi. Vanduo puode virdavo, akmuo kaisdavo, katinas
šildydavosi, kojinės džiūdavo ant vienos skylės eilės tvarka i viršų.0
kam tas akmuo, paklausite. Jolanta vakare ii suvyniodavo i rankšluosti,
prisiglausdavo ir skuosdavo per pusnis gerą puskllornetrį i bažnyčią, i
savo lovą, kuri laukė gražiai apšarmojusi, mat nei elektros, nei šildymo
bažnyčioje nėra. Akmuo ją šildydavo visą nakti- Prausykla - neužšąlanti
vietelė Minijoje. Skalbykla - toks katilas. Transporto priemonės - džipas,
kai mažai sniego, ir slidės, kai jo daug. Maistas - kartą buvo tik miltų ir
vandens. Pramogos - jokių TV, radijo, laikraščių. "Mūsų verandoj tokie

, dideli langai. Kai ką nors veiki, pvz., adai kojines, tai pakėlusi žvllqsrų
matai, kaip keičiasi apsnigtas miškas. Galima sakyti, jog mes visąlaik
žiūrime filmą apie mišką". Ūkis - ožkos ir nedidelis daržas. Atstumas -
žiemą Jolantai iki mokyklos - 7 km klampojimo. Iki Plungės brendant
per upeli - 5 km. Hobis - Jolantos aistra - fotografavimas. Jos
nuotraukos netikėtos, švelnios, apie žmogaus ir gamtos ryšioVisos -
apie tą stebuklingą vietą, kurioje jie gyvena. Kurioje vaikšto basi po
pievas ir yra daug laimingesni nei buvo.

lr ašrašiaune tam, kad parodyčiau, jog Lietuva -.
keistuolių žemė, bet tam, kad tu nors kartą per dieną ar.

per savaitę, ar per metus pakeitum akis į dangų.·
Tiesiog, kad tau būtų geriau.:

•

.Jolanta:
"Čia man
kaip
pažadėtoji
žemė. kurių
atranda
ilgai per
kančias
keliavęs
piligrimas .••




