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Pakutuvėnai: kaimo istorija atgijo knygoje
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejuje pristatyta Jolantos Klietkutės knyga „Pakutuvėnai. Kaimo is-
torija“. Medžiagą leidiniui, kaip sakė jo autorė, rinko 20 metų, dešimtmečio prireikė,  
kol rado rėmėjus knygai išleisti. Knygą į jos pristatymą atėjusieji vadino šedevru, 
pačią Jolantą – Dievo dovana Kretingai.   

Jolantos Klietkutės rankose – knyga „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“, ku-
riai medžiagą rinko 20 metų.

Už sugrąžinimą į vaikystę Jolantai Klietkutei  dėkoja iš Pakutuvėnų kilusi 
ir iki šiol šiai vietai nostalgiją jaučianti irena Grigalauskaitė-Gedvilienė.
Elenos Peleckaitės nuotr.

„Kiekvieno žmogaus gyveni-
mas susideda iš datų ir įvykių, 
kurie palieka ryškius ženklus. 
Vienas tokių ženklų Jolantai bus 
ši knyga. O mes Jolantos dėka 
galėsime pavaikščioti po kaimą, 
kurį dabar žino ne tik visa Lie-
tuva. Labai tikiuosi ir linkiu pa-
rašyti knygą apie kokį išskirtinį 
Kretingos kaimą“, – pristatyda-
ma autorę, muziejaus Archeolo-
gijos ir istorijos skyriaus vedėją, 
Kretingos rajono savivaldybės 
kultūros ir meno premijos lau-
reatę, kalbėjo muziejaus direk-
torė Vida Kanapkienė.

Kančios nebereikia
Knyga „Pakutuvėnai. Kaimo 

istorija“ išleista 600 egzemplio-
rių tiražu, 66 knygos padova-
notos bibliotekoms. Knygo-
je – beveik 300 puslapių, 810 
iliustracijų, per 4 tūkstančiai 
asmenvardžių, daugiau nei 20 
skyrių: „Pakutuvėnų pavadini-
mo kilmė“, „Kaimo istorija“, „Šv. 
Antano Paduviečio bažnyčia“, 
„Dvasininkai“, „Kultūros pavel-
das“, „Susitaikinimo sodyba“, 
„Papročiai, šventės“, „Kaimo gy-
ventojai“ ir kt.  

„Ilgai galvojau, kokias temas 
per pristatymą paliesti, nes 
kalbėti apie Pakutuvėnus gali-
ma valandų valandas, – sakė J. 
Klietkutė. – Trumpai papasa-
kosiu istoriniu ekskursu – nuo 
kaimo atsiradimo pradžios iki 
dabar. O kiekvieno „dingusio 
kaimo“ istorija – tai žmonių, 
šeimų likimai, karai, tremtys... 
Visa tai taip tampriai persipynę, 
jog neįmanoma vieno pasakoti 
be kito“.

Pakutuvėnų bažnyčia 1943 m. rugpjūtį. Nuotrauka iš bažnyčios archyvų.

Knygos pratarmėje J. Klietku-
tė prisipažįsta ilgai negalėjusi 
suvokti, kas verčia ją, kilusią iš 
Vilniaus, įsimylėti šią bažnyčią, 
šį kaimą... „Supratau, kad tuo-
met, kai ėjau per namus rink-
dama pasakojimus apie Paku-
tuvėnų istoriją, jūs sėjote mano 
širdyje meilę ir pagarbą. Lenkiu 
galvą prieš jūsų tėvus ir bočius, 
kurie patys sugebėjo pastatyti 
Dievo namus, lenkiu galvą prieš 
jus, ištvėrusius tremtis, namų 
ir artimųjų netekties kančias ir 
vis dėlto nepamirštančius šios 
vietos, sugrįžtančius bent per 
šv. Antano atlaidus. Peržvelgus 
žinias, išlikusias apie Pakutu-
vėnus, supranti, kad šiai žemei 
jau nebereikia kančios. Ji jau 
nuplauta krauju, ji paženklinta 
kančia. Dabar jai reikia maldos, 
gyvybės ir meilės“, – sako kny-
gos „Pakutuvėnai. Kaimo istori-
ja“ autorė. 

Klestėjo tarpukariu
Leidinyje apžvelgtas 400 metų 

laikotarpis nuo 1615-ųjų iki 
2016 metų. Pasak J. Klietkutės, 
Pakutuvėnų kaimas žmonių 
buvo vadinamas atgailos vieta, 
nes žodis pakūta žemaitiškai 
reiškia atgailą, o vietovardis Pa-
kutuvėnai semantiškai reikštų 
atgailos vietą: Pakūta – kutavo-
ti. Tačiau kalbininkai teigia, jog 
negalima kaimo pavadinimo 
sieti su slavizmu pokūta. Pa-
kutuvėnai gali būti netiesiogiai 
susiję su netoli Viekšnių esančiu 
upėvardžiu Kutuvis. 

J. Klietkutės teigimu, sun-
kiausia buvo rasti anksčiausią 
vietovardžio paminėjimą. Jis 

rastas Plungės parapijos se-
niausios išlikusios Santuokų 
metrikų knygos pradžioje, kur 
įrašyta, jog 1615 metų Viešpa-
ties apsireiškimo (sausio 6 d.) 
dieną susituokė Mykolas Ža-
kaitis iš Pakutuvėnų su Kateri-
na Stefani iš Varkalių. 

Tikėtina, kad Pakutuvėnų te-
ritorijoje žmonės gyveno nuo 
senų laikų. Čia stūkso I tūkstan-
tmečiu datuojamas piliakalnis.

1701-1709 metais didysis 
Šiaurės karas ir 1709-1711 m. 
Žemaitijoje siautęs maras Pa-
kutuvėnuose paliko „maro ka-
pus“. 1721 m. Plungės seniūni-
jos inventoriaus duomenimis, 
Pakutuvėnų kaime savo troboje 
gyveno tik senbuvis Kazimie-
ras Virkša, daugiau nebuvo nei 
žmonių, nei pastatų. Tačiau gy-
ventojų daugėjo: 1738 m. mini-
mos jau keturios šeimos, 1775 
m. – kad Pakutuvėnų kaime 
gyveno 16 ūkininkų, 1867 m. 
– kad Kulių parapijai priklau-
siusiame Pakutuvėnų kaime pri-
skaičiuojami 22 kiemai su 264 
gyventojais. 

Tarpukario laikotarpiu kaimas 
klestėjo, gyveno apie 300 žmo-
nių. Daugiau kaip 20 hektarų 
žemės valdė 14 ūkininkų. Kaime 
buvo apie 18 turtingų ūkinin-
kų su gerom gyvulių bandom, 
derlingom žemėm. Mažažemių 
buvo labai nedaug, todėl pra-
sidėjus didiesiems trėmimams 
liko mažai gyventojų, kurių dar 
labiau sumažėjo per kolektyvi-
zaciją ir visuotinį melioracijos 
vajų. Liko tik  vieniša bažnyčia 
su koplyčia kapinaitėse bei keli 
ūkeliai.

Pranašystė pildosi
Iki XVIII a. vidurio Pakutu-

vėnai buvo Plungės parapijos 
kaimas, 1776 m. priskirtas Ku-
lių parapijai, kurį laiką viena 
Pakutuvėnų dalis priklausė Ku-
lių, kita – Kartenos parapijoms. 
1943 m. Pakutuvėnai priskirti 
prie Alsėdžių dekanato, nuo 
2009 m. priklauso Telšių vysku-
pijos Žemaičių Kalvarijos deka-
natui.

Pakutuvėnų šv. Antano Pa-
duviečio parapija kaip religinė 
bendruomenė juridiškai įregis-

truota 1999 m. spalio 19 d., Pa-
kutuvėnų parapija įkurta 2004 
m. 

Šv. Antano Paduviečio baž-
nyčia pastatyta 1943 metais. 
„Šiandien sunku suprasti, kaip 
1941-1943 metais buvo įmano-
ma pastatyti bažnyčią – vyko 
karas, Lietuvoje tuo metu jau 
buvo kilusi smarki sovietini-
mo banga, kunigai mokyklose 
negalėjo vaikų mokyti tikybos, 
1941 m. balandžio pabaigoje tai 
uždrausta daryti ir bažnyčiose. 
Tačiau dvasinis gyvenimas, nors 

(Nukelta į 6 p.)
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ir labai apmiręs, nenutrūko“, – 
pasakojo J. Klietkutė.

1935 m. Pakutuvėnų kaimo 
bevaikis Tadeušas Grigalauskas 
davė 15 ha savo žemės be trobe-
sių, kad toje vietoje būtų pastatyta 
bažnyčia. Tačiau po kelių mėne-
sių vyras savo pasiūlymą atšaukė, 
kadangi kaimynai buvo nepaten-
kinti, esą bažnyčios statyba krizės 
laikotarpiu bus dar viena našta. T. 
Grigalauskas žemę pardavė ir pi-
nigus dovanojo Kulių bažnyčiai.

Pakutuvėnai: kaimo istorija atgijo knygoje
(Atkelta iš 5 p.)

Atnaujinta Pakutuvėnų bažnyčia. Jolantos Klietkutės nuotr., 2008 m. 
birželis. Pakutuvėnus atradęs ir naujam gyvenimui prikėlęs brolis Gediminas Numgaudis. Jolantos Klietkutės nuotr.

2008 metais Šeimų stovykloje apsilankė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. 
Jolantos Klietkutės nuotr.

Šiandien Pakutuvėnai žinomi ne tik Lietuvoje. Europos skautės. Pakutuvėnų bažnyčios archy-
vas.                                                   

1939 m. rudenį Plungės kleboną 
Povilą Pukį aplankė brolis ir sesuo 
Juozapas ir Justina Stropai, apsi-
sprendę savo žemę bei trobesius 
paaukoti bažnyčiai. Gyvenamasis 
namas buvo naujas, statytas taip, 
kad tiktų klebonijai. Abu buvo 
nevedę, Juozapas sunkiai sirgo. Jis 
mirė 1939 m. gruodžio pabaigoje 
testamentu savo seseriai Justinai 
Stroputei palikęs Pakutuvėnų ūkį 
ir įpareigojęs, kad šis  būtų atiduo-
tas Dievo garbei. 

Kaimo gyventojai buvo ap-
klausti, ar reikia bažnyčios, visi 
tvirtino, jog reikia. 1942 m. gegu-
žę naujosios bažnyčios pamatus 
pašventino Telšių vyskupas Vin-
centas Borisevičius. Jis 1943 m. 
rugsėjį naująją bažnyčią konse-
kravo, suteikdamas jai Šv. Antano 
Paduviečio titulą. 

Nuo 1967 m. bažnyčia nebetu-
rėjo nuolatinio klebono, po me-
lioracijos, kai ir kaimo gyventojų 
nebeliko, šv. Mišias iš Plungės 

atvažiavę kunigai aukojo tik du 
kartus per metus. 

„Paskutinis Pakutuvėnų baž-
nyčios klebonas Jonas Lukošius 
pranašavo, kad ateis laikas ir į šią 
bažnyčią  bus nutiestas kelias, ku-
riuo žmonės plaukte plauks iš di-
dmiesčių. Pranašystės pildosi...“, 
– kalbėjo knygos „Pakutuvėnai. 
Kaimo istorija“ autorė. 

Už knygą J. Klietkutei dėkojo 
Kretingos rajono savivaldybės 
mero pavaduotoja Danutė Skrui-

bienė,  už sugrąžinimą į vaikystę  
savo ir sesers Genovaitės vardu 
– Irena Grigalauskaitė-Gedvilie-
nė, taip pat tautodailininkė Lai-
ma Grigaitienė bei Savivaldybės 
tarybos narys Jonas Drungilas, 
kuriems Pakutuvėnai irgi labai 
artimi, nes čia yra giminės šaknų. 

Už pagalbą renkant medžiagą ir 
ruošiant leidinį J. Klietkutė dėko-
jo konsultantams, ypač iš Paku-
tuvėnų kilusiam Juozui Šakiniui, 
Juliui Kanarskui. 

Pakutuvėnų parapijai skiriamų atlaidų dokumentas, 2011 m., TVKA.


