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Kny gos au to rė Jo lan ta 
Kliet ku tė.

J. Kliet ku tės kny gos pri sta ty me kal ba Ja ni na Da nie lie nė.  

Va sa rio 10 d. kny gos „Pa ku tu vė nai: kai mo is to ri ja“ pri sta ty mo me tu Vie šo jo je bib lio te
ko je.

Kny gos au to rę svei ki na 
Ve ro ni ka Si mu tie nė.  

Nau ja kny ga džiau gia si 
Sa vi val dy bės švie ti mo, 
kul tū ros ir spor to sky riaus 
ve dė jo pa va duo to ja Vi da 
Sau ka lie nė.

Kny gos au to rei dė ko ja bib
lio te kos di rek to rė Vio le ta 
Skie rie nė. 

Jo lan tos įra šai ir au to gra fai vi siems pir ku siems kny gą.

Žvilgs nis į kny gą „Pa ku tu
vė nai: kai mo is to ri ja“.

Kny ga: Pa ku tu vė nai: 
kai mo is to ri ja / Jo lan ta 
Kliet ku tė. – Pa ku tu vė nai : 
VšĮ Pa kū ta, 2017. – 299 p. 
: iliustr.  

Šių me tų pra džio je plun
giš kius pa sie kė svar bi ži nia 
– iš leis ta Jo lan tos Kliet ku
tės kny ga „Pa ku tu vė nai: 
kai mo is to ri ja“ (Pa ku tu vė
nai: VšĮ Pa kū ta, 2017).  

Pa ku tu vė nai – nyks tan tis 
kai mas su vis la biau Lie tu
vo je gar sė jan čia baž ny čia. 
Tai – uni ka lus Že mai ti jos 
kam pe lis. Nuo ar ti miau sios 
Alek san dra vo kai mo gy ven
vie tės nu to lu si 7 km, gam tos 
ap sup ty je, sto vi gar si vi so je 
Lie tu vo je baž ny čia. Ap link 
ją miš kas, lau kai ir, re gis, 
nie ko dau giau ne si ma to. Iš 
tie sų, ga na to li jei gu rei kė tų 
pės čio mis ar žie mą sli dė mis 
ke liau ti. Au to mo bi liu taip 
pat ne trum pas ke lio ga las 
pa va žiuo ti. Ne bent pa ty rę 
dvi ra ti nin kai ga li mėg ti to kį 
at stu mą.  Tai ko dėl į šį kam
pe lį taip no riai plūs ta žmo nės 
iš Plun gės, iš ap lin ki nių ra jo

nų ir vi sos Lie tu vos? Ką jie 
čia ran da ir vei kia? Dau gu
mai iš mū sų tai lyg kaž ko kia 
ne įmin ta mįs lė. Pa slap tis, 
ku ri ža vi ir ste bi na. 

Vi si kaž ką ži no me apie 
Pa ku tu vė nus iš pa sa ko ji
mų, iš kas met pa si ro dan čių 
straips nių ra jo no ži niask
lai do je. Da bar tu rė si me 
KNYGĄ – „Pa ku tu vė nų 
mo nog ra fi ją“. Drįs čiau ją 
taip pa va din ti, nes sun ku 
pa ti kė ti, kad ga li ma bū tų 
pa ra šy ti ge res nę ir iš sa mes
nę kny gą, ne gu tai pa da rė 
Jo lan ta Kliet ku tė. 

Prieš 20 me tų Jo lan ta, 
me tu si dar bą Vil niu je, at vy
ko į šį Že mai ti jos kam pe lį 
ir ap si sto jo ke le riems me
tams. Be gy ven da ma pa mi lo 
Pa ku tu vė nus, rū pi no si čia 
at vyks tan čiais žmo nė mis, 
pa si kly du siais gy ve ni mo 
vin giuo se, ieš kan čiais Die
vo ir sa vęs, ban dan čiais 
at si ties ti nuo dep re si jų, 
ban dan čiais iš gy ven ti šia me 
pa sau ly je. O kaip iš gy ven ti 
baž ny čio je, kur ne vi sa da 
bu vo elek tra, šil dy mas,  
kros nis mais tui ga min ti? O 
taip bu vo. Ne pai sant to kių 
są ly gų, Jo lan ta ten gy ve no 
ir su mei le bei rū pes čiu 
su ge bė da vo pri im ti nuo lat 
at klys tan čius „pus tel ni kus“, 
juos pa mai tin ti, ap nak vy
din ti ir iš gy ven ti kar tu su 
jais. At ro do ne re a lu, ta čiau, 
gal būt kaip tik bū tent tai, 
kas vyks ta Pa ku tu vė nuo se 
ir su tei kia kai ku riems žmo
nėms mo ty va ci jos gy ven ti. 
Ben dra mal da, sa vi tar pio 
pa gal ba, šil ti drau giš ki jaus
mai, iš klau sy mas ir įsi
klau sy mas į ty lą Die vo ir 
gam tos prie globs ty je. Gal 
tai ap va lo sie lą, su tei kia 
ra my bės, jė gų bei mei lės 
Die vui ir sa vo ar ti mui. 

Apie šią ma giš ką vie
to vę no ri si ži no ti dau giau. 
Ne žiū rint šios baž ny čios 
po pu lia ru mo, Pa ku tu vė nų 
kai mas yra nyks tan tis. Ko
kia kai mo is to ri ja, ko kia 
baž ny čios is to ri ja? Jo lan ta 
20 me tų rin ko me džia gą 
apie kai mą ir baž ny čią, 
apie Pa ku tu vė nų žmo nes. 
Ji vaikš čio jo pas vi sus apy
lin kių gy ven to jus, už ra ši
nė da ma pri si mi ni mus, jų šei mų is to ri jas, rin ko se nas 

nuo trau kas. Šio je kny go je 
– Pa ku tu vė nų is to ri ja nuo 
XVI a. iki da bar. Kny gos 
ga le nu ro dy ta dau gy bė įvai
riau sių šal ti nių ir ar chy vų, 
ku riais au to rė pa si nau do jo 
ra šy da ma kny gą. Jo je ap ra
šy ta pa va di ni mo kil mė, kai
mo gy ve ni mas, kas die ny bė, 
dar bai, šven tės, pi lia kal nio 
is to ri ja, baž ny čios sta ty bų 
is to ri ja, at lai dų šven ti mas, 
ka pi nė se pa lai do tų jų są
ra šas, ap žvelg ti lai do ji mo 
pa pro čiai bei kai me ir baž
ny čio je esan tis kul tū ros pa
vel das. Čia iš sa miai pri sta
ty tos kai mo šei mų is to ri jos, 
at ski rų as me nų biog ra fi jos 

bei pran ciš ko nų vie nuo ly
no Pa ku tu vė nuo se įkū ri mo 
is to ri ja. Jo lan ta ir pa ti įei na 
į šią is to ri ją, nes čia ap si gy
ve nu si ėmė si dar bų, ku rie 
at gai vin tų baž ny čią. Tei kė 
pa raiš kas įvai riems fon
dams, ga vo fi nan sa vi mą, 
dė ka ku rio bu vo už deng tas 
sto gas, su dė ti lan gai, pa da
ry tas baž ny čios re mon tas. 
Pas ku ti nį kny gos sky rių, 
pa va din tą „Vie ta, į ku rią 
no rė čiau su grįž ti“, au to rė 
pa ra šo kaip esė. Ji per tei kia 
sa vo emo ci jas ir jaus mus 
šiam kam pe liui, į ku rį vi sa
da no rė tų su grįž ti, kar tu pa
sa ko da ma apie sa vo ke le rių 
me tų gy ve ni mą ten. Taip pat 
ap ra šo sa vo ne įkai no ja mą 
pa tir tį ben drau ti ir iš gy ven ti 
ypa tin go mis są ly go mis. 

Va sa rio 10 d. Plun gės 
vie šo jo je bib lio te ko je vy ko 
kny gos pri sta ty mas. Ren gi nį 
or ga ni za vo Plun gės kraš to
ty ri nin kų klu bas „Pi lai tė“ 
kar tu su Vie šą ja bib lio te ka. 
Į pri sta ty mą at vy ko kny gos 
au to rė Jo lan ta Kliet ku tė, šiuo 
me tu dir ban ti Kre tin gos mu
zie ju je. Ji pa pa sa ko jo apie 
sa ve, apie kny gos ra šy mą ir 
lei di mą. Kaip ji at vy ko į šį 
ne pa pras tą Lie tu vos kam
pe lį – Pa ku tu vė nus ir kaip, 
vė liau su pra to, kad rei kia jo 
is to ri ją pa da ry ti pri ei na mą 
vi siems, t. y., su dė ti į kny gą. 
Pa sak Jo lan tos, sun kiau sia 
bu vo at rink ti fo to gra fi jas, 
ku rių su si kau pė la bai daug 
ir vi sos svar bios, nes vie naip 
ar ki taip pa sa ko jan čios apie 
kai mą ar baž ny čią. No rė jo si 
šias nuo trau kas į kny gą įdė ti 

di de lio for ma to, de ja, ta da jų 
bū tų bu vę dar ma žiau. Nu
ken tė jo fo to gra fi jų ko ky bė, 
bet jei gu nuo trau kos svar
bios is to ri jai, tai ge riau jau 
ma žes nio for ma to nei vi sai 
ne įdė ti. 

Au to rė džiau gia si vi sais, 
kas pa dė jo jai pa ra šy ti šią 
kny gą. Tai bu vo ne tik ge ra
no riš ki žmo nės, bet ir si tu a
ci jos, net li ki mo pirš tai, ku rių 
dė ka at si ra do lai ko kny gos 
ra šy mui. Jo lan ta dir ba mu
zie ju je iki 17 val. ir tik po 
dar bo ga li ra šy ti. Grį žus iš 
dar bo, rei kia pa si rū pin ti vai
kais ir be lie ka tik il gi va ka rai 
ar ba nak tys. Au to rė bu vo 
su sir gu si ir ke lis mė ne sius, 
tu rė da ma ne dar bin gu mo pa
žy mė ji mą, iš nau do jo tą lai ką 
kny gos ra šy mui. Ji pir miau sia 
dė ko ja Die vui už vi sus įvy
kius, ku rie pa dė jo jai lai ku 
už baig ti kny gą. Pa grin di nį 
fi nan sa vi mą ga vo iš Lie tu
vos kul tū ros ta ry bos, o ten, 
kaip ži nia, rei kia at si skai ty ti 
lai ku, už tęs ti ne ga li ma. Au
to rė at si ve žė ir kny gų, ku rios 
tuoj pat bu vo iš pirk tos. La
bai ko ky biš ka kny ga iš leis ta 
tik 600 eg zem plio rių ti ra žu. 
Ma tant da bar ti nį kny gos 
po pu lia ru mą, ti kė ti na, kad  
lei di mą teks pa kar to ti. Pri
sta ty mo me tu au to rė su lau kė 
gau sy bės klau si mų. Į ren gi nį 
at vy ku si Ja ni na Da nie lie nė 
pa pa sa ko jo apie tai, kaip ji su 
vai kais ke liau da ma pa si kly do 
Pa ku tu vė nų miš ke. Pa skam
bi no Jo lan tai ir pa pra šė tol 
skam bin ti baž ny čios var pais, 
kol pa kly dė liai su ra do ke lią 
iki baž ny čios ir kaip il gai 

jos ben dra vo po to, apie ką 
ta da kal bė jo si. Su svei ki ni
mais ir lin kė ji mais į kny gos 
pri sta ty mą iš Alek san dra vo 
at vy ko mo ky to ja, kraš to ty ri
nin kė Ve ro ni ka Si mu tie nė. Ji 
kon sul ta ta vo Jo lan tą ra šant 
kny gą. Ve ro ni ka – kraš to ty
ri nin kų klu bo „Pi lai tė“ na rė, 
taip pat pa dė jo suor ga ni zuo ti 
ir šios kny gos pri sta ty mą 
Plun gės vie šo jo je bib lio te
ko je. 

Kny ga ga lės džiaug tis vi si, 
ku riems įdo mus šis ma giš
kas Pa ku tu vė nų kam pe lis, iš 
jo ki lę žmo nės, bu vę kai mo 
gy ven to jai, ti kin tie ji, ku rie, 
ne pai sant at stu mo, mie liau 
ren ka si mi šias bū tent Pa ku
tu vė nų baž ny čio je, žmo nės 
at vyks tan tys į Pa ku tu vė nuo
se or ga ni zuo ja mas šei mų 
sto vyk las, vi si pa kly dė liai 
čia ka da nors at vy kę ieš ko ti 
Die vo, sa vęs gy dy tis nuo 
dep re si jų ar nar ko ma ni jos. 
Šis lei di nys, ma nau, ypač 
svar bus ir pran ciš ko nams, ku
rie su tin ka čia nuo lat at vyks
tan čius pa vie nius žmo nes ar 
eks kur si jas tam, kad ga lė tų 
ži no ti ir jiems pa pa sa ko ti kai
mo ir baž ny čios is to ri ją.  

Dė ko ja me Jo lan tai už 
kny gą, gar si nan čią uni ka lų 
Že mai ti jos kam pe lį, esan tį 
Plun gės ra jo ne. Dė ko ja me 
už tai, kad ši kny ga ne tik 
iš sa mi ir įdo mi, bet ir pa
lie čian ti kiek vie no ją skai
tan čio jo šir dį ir lin ki me jai 
Die vo pa lai mos už šį nuo
sta bų kū ri nį.
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