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Pakutuvėnai. Ne vien su
paukščiais ir saule

Aušra
VARPūCiNSKAITĖ

Plungės rajone
yra vieta, kurią bū-
tų galima pavadinti
Dievo užmirštu
kampeliu. Kadaise
čia būta kaimo, 0
šiandien - tik bažny-
čia ir čia gyvenu-
sius žmones menan-
tys kapinių kryžiai.
Dar visai neseniai
Pakutuvėnuose ka-
raliavo vien varnos,
o žmonės užklysda-
vo tik netyčia arba
aplankyti kažkada-
palaidotų artimųjų.
Kretingos broliai
pranciškonai čia vėl
"užkūrė;' gyvenimą:
kvepia nupjautas
šienas, mekena ož-
kos, bažnyčios var-
pas kviečia mels-
tis ...

jolanta: "Viskas
prasidėjo nuo

tėvo Gedimino"
Broliai pranciškonai vėl "užkūrė"

gyvenimą

. "Daug žmonių kreipdavosi i ji no-
rėdami kur nors ramiai pagyventi, at-
rasti ramybę, ryšį su Dievu, su pačiu
savimi. Ir tėvas Gediminas atrado Pa-
kutuvėnus. Broliai pastatė molinuką,
įrengė vietą rekolekcijorns. Pradėjo
lankytis žmones. Vienas kitas pasiliko

gyventi nuolat. Savaime ėmė kurtis
bendruomenė. Pirmą žiemą čia gyveno
keturi vaikinai. Vienas išKauno, ketu-
riolika metų buvęs narkomanas čia ra-
do ramybės uostą. Antras - išKlaipė-
dos, taip pat daug metų buvęs narko-
manas. Trečias - kJaipėdietis, 0 kervir-

tas - iš Radviliškio. Dabar du išjų
pranciškonai. Paskui atsi radau aš.
Kažkaip Dievas atvedė ir paliko. Kiek-
vienais metais būna po vieną naują
žmogų, nes kas nors išvažiuoja. Jau-
tėrn, kad čia kažkas turi būti, kad pri-
imtų arvykstančius. Mes ne psicholo-
gai, ne dvasininkai. Esame tam, kad
palaikytume maldą, gyvybę, papras-
čiausiai duotume žmogui arbatos, vie-
tą, kur galėtų pernakvoti, 0 svarbiau-
sia - išklausytume.

Pas mus nera nieko
Visus priimame trims dienoms. Per

tuos ketverius gyvenimo Pakutuvėnuo-
se metus susiformavo taisykJės, kurių
privalo laikytis ir nuolat čia gyvenan-
tys, ir trumpam atvažiuojantys. Jei jas
pažeidei - kelias namo. Atvykęs žmo-
gus stebi, kaip mes gyvenam, meldžia-
mės, bendraujam ir per tą stebėjimą
arba atranda Dievą, arba nuo jo nu-
tolsta. Mes gyvename savo gyvenimą,
ir jeigu žmonės atvažiuoja čia ieškoti
kažkokio šokinėjimo aplink juos, to
neranda. Ateini - tave sutinka, viską
parodo, iškJauso, pabendrauja. Po to
esi paliktas Dievui. Pirmąsias tris die-
nas žmonės "kaukia", Ir visi sako: "Aš
sutikau pati save". Tai visada būna
baisiausia. Po trijų dienų dažniausiai
įvyksta lūžis. Jei pama tom, kad pikt-
naudžiauja, parodom kelią atgal. Daž-
nai žmonės prisikuria labai gražių iliu-
zijų, 0 pas mus - tik laukinė gamta ir
laukinės sąlygos.

(Nukelta į 8 p.)
Jolantos KLIETKUTĖs nuotrauka
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LIEPOS SPALVOS

Pakutuvėnai. Ne vien
su 'parūcščials ir saule

(Atkelta iš1p.)

Tik vanduo ir miItai
Gyvenam išDievo malonės - iš

aukų. Kaimo žmonės paaukoja, Kai
tik paprašo kas nors, padedam ir šie-
ną suvežti, ir bulves nukasti. Taipjau
iprasta, kad pinigais neimame. Zie-
mą žmonės parūpina daržovių, bul-
vių. Aš fotografuoju. Iš nuotraukų
darau skirtukus knygoms. Rašau eilė-
raščius, straipsnius apie ivairius ren-
ginius. Kurių tėvai arčiau gyvena -
duoda. Būna kartais, kad viskas bai-
giasi. Lieka tik miltai ir vanduo. Ar-
ba tik vanduo. Ir, žiūrėk, kitą dieną
pro šalivažiuoja kokie turistai ir pa-
lieka savo maistą. Visą laiką Dievas
pasirūpina.

':Jums bepigu gyventi su
paukščiaisir saule"
Tegul tie, kurie taip sako, priima

i savo butą ar kambarį kelis narko-
manus. Pažiūrėsirn, ką tada sakys.
Siemet dar nebuvo nė dienos, kad gy-
ventume kaip lyriniai personažai kaž-
kokioje oazėje. Nuolat atsirasdavo
narkomanų arba alkoholikų, kurie
norėdavo kapstytis išsavo bėdų. Aš
kiekvieną dieną gyvenu mintimi: "Ry-
toj susikraunu daiktus ir dings tu iš
čia". Gyvenčiau pas tėvus Vilniuje, tu-
rėčiau butą, darbą, Būtų rami galva
ir sveiki nervai. 0 kas tada gyvens
čia? Kas padės tiems žmonėms? Ks
tiesiog bus su jais? Dievas vis dar lai-
ko mane čia. Gali būti, kad kai ati-
duosiu viską, ką galiu, jis man pas-
kirs kitą vietą.

Ateik ir būk su mumis
Svarbu, kad žmogus būtų su mu-

mis, kai meldžiarnės. Juk visas šitas
gyvenimas, visa mūsų būtis pagrįsta
malda. Jei nesimeldi, tave automatiš-
kai iš čia išspiria, Ne žmonės. Pati
vieta, jos dvasia. Tu tada negali čia
būti, nesitveri savy, nes visas mūsų gy-

Žmonės
dažnai neįvertina

to, ką turi. Mums nuolat kažko
trūksta ir tą kažką bandom pačiup-
ti, bet paslystam. Prasideda depresi-
jos, savižudybės. Kad ir kaip būtų,
reikia siekti, siekti ... Vieni palūžta, 0
kiti eina pirmyn. Ir išlipa. Džiaugiasi
ir vėl krenta i duobę. Kaip Sizifas -
rideni akmeni, 0 jis vėl krenta. Jei
žmonės netiki Dievu, jie neišrveria,

Ilgą laiką Pakutuvėn~ bažnyčios
apaštalai tylėjo ...

venimo ritmas eina pagal maldą. Jei-
gu nepatinka, galima važiuoti ten, kur
nereikia melstis: i poilsio namus, sana-
toriją, prie jūros.i.Juk kiekvienas žmo-
gus, atėjęs i svečius, prisitaiko prie esa-
mos tvarkos".

Raigedas:
Seniau turėjau viską: draugų, bu-

tą, pinigų. Nesiskundžiau gyvenimu.
Dabar neturiu nieko. Negaliu pasaky-
ti, kad man čia labai patinka. Sunku.
Bet ten, kur gyvenau anksčiau, dar

sunkiau. Papras-
čiausiai aš nebe-
turiu vietos. Paku-
tuvėnai buvo kaip
išsigelbėjimas. Aš
čia esu saugus.

Man atrodo,
kad žrnonės, gyve-
nantys mieste, yra
buki. Jie nejaut-
rūs, Kai gyvenau
mieste, mane
daug kas vadin-
davo nuostabiu
žmogumi. Bet kai
pabūni vienas su
savimi, pradeda
tokie kirminai lįs-
ti, kad nuo savęs
net bloga darosi.
o mieste nematai
nieko. Tik gerą-
sias savo puses.
Nesvarbu, kaip
gyventum, vis tiek
tave įvarys i kam-
pą. Ir mane įvarė,
Negaliu pasakyti
kas. Bet aš esu
čia. Atradau Die-
vą.

Daug ką
bandom
pačiupti

Jolantos KLIETKUTĖs
nuotrauka


