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vieta, kurioje gimsta

viltis

JOLA

TA KLlETKUTĖ-PELECKIE

Ė

NOSTALGIJA
Kur daugiau surasi tokią misteriją, kur vakare
prie žvakės skaitomos pasakos, ožkytės miega ant
kelių, 0 žmonės apsupti miškų turi savo pasaulį, turi savo rankų darbą ir begalini pasitikėjimą Viešpačiu," - šias mintis parašiau dienoraštyje, pirmą kartą apsilankiusi Pakutuvėnuose.
Čia atvykau 1995 m. žiemą, prieš pat Kalėdas.
Sniego beveik nebuvo, 0 aplink liepsnojo didžiuliai
drėgnų lapų laužai. Gal ir dėl to man Pakutuvėnai
brangiausi žiemą, 0 ypač įsimintinos Kalėdos. Prisimenu tik du kartus per metus - Kalėdoms ir Velykoms - baltutėle staltiese užtiestą stalą, dvylika patiekalų ant jo bei didelį kalną tuščių lėkščių, nes
niekuomet nežinodavome,
kiek vakarieniaus žmonių. Jie čia ateidavo netikėtai, visada linksmi, pasitempę, Žiemą pusnys dažnai siekdavo pažastis, tad
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kiekvienas atklydėlis būdavo kiaurai peršlapęs. Jo
šlapi rūbai būdavo padžiaunami, apaunamos šiltos
koj inės, 0 j is pasodinamas ant gulto, kuo arčiau krosnies. Tik tuomet paklausdavome
vardo, iškur atvyko, ko ieško. 0 dažniausiai ir klausti nereikėdavo:
atsigavęs žmogus ir pats imdavo pasakoti ...
Padengę stalą, keliaudavome į bažnyčią vakarinei maldai. Elektros neturėjome, tekdavo pasi šviesti žvakėmis. Po maldos išeidavome i naktį, 0 dangus būdavo taip arti, jog rodės žvaigždes ranka
paliestum. Po Kūčių vakarienės brisdavome per pusnis lankyti vienkiemiuose
išsimėčiusių bičiulių.
Grįždavome jau gerokai po vidurnakčio, pavargę,
bet nepaprastai laimingi. Kiekvienas nuo krosnies
pasiimdavome
įkaitintą akmenį, susivyniodavome
jį i rankšluostį ir tipendavome miegoti: merginos į
mūrinį bažnyčios bokštą, vaikinai - į medinę kapi-

nių koplyčią. Akmenį pakišdavome po patalais ir
šiltai iki ryto parpdavome. Patalpų niekas nešildydavo. Vienintelė vieta, kur buvo krosni ("buržuikė"), - konteinerių kompleksas (vėliau čia įrengė 4
vietų gyvenamąjį būstą). Jį palikdavome vėliausiai
atkakusiems ir labiausiai sužvarbusiems sveteliams.
Nežinia, iškur žmonės sužinojo apie Pakutuvėnus, bet kasdien po keletą tai tikrai užsukdavo. Ateidavo išsikalbėti, išsirėkti tyruose (aplink vien laukai!), išsilaižyti savo žaizdų. Vienas, atklydęs iš
kažin kur klajūnas, pasidalijo ir su manimi savo mintimis: "Atvykus mano vidus buvo sugriautas iki pamatų ir dar daugiau, rodės, atstatyti beviltiška. Bet
dabar, viską iškuopus, ėmė augti kažkas naujas
( ... ?). Aš tarsi vaikas matau viską pirmą kartą, matau naujai".
Ketveri metai Pakutuvėnuose pralėkė labai greitai. Pamažu mūsų idėjinis gyvenimas atsiskyrėlių bendruomenėje kito, įgavo naująspalvą, nes vis daugiau
atkakdavo žmonių, kurių problemos buvo alkoholis
ar narkotikai. Dygo nauja - reabilitacinė bendruomenė. Suvokiame, kad Pakutuvėnai - tai ne nuolatinio
gyvenimo vieta. Tai tik stotelė - startas naujam gyvenimui. 0 jį kiekvienas turi savitą ir nepakartojamą,
Seniai jau savo vietąŽemėje atrado pirmieji Pakutuvėnų "pustelnikai" (vadinamieji atsiskyrėliai, ir taip
mus pavadino aplinkinių vienkiemiųgyventojai),
senokai jau gyvuoja reabilitacinė bendruomenė. Žinoma naivu būtų manyti, kad visiems pavyksta, tačiau
kiekvienas Pakutuvėnus palieka su viltimi, kad įmanoma gyventi kitaip. Kiekvienas čia atklydęs - nepaprastai brangus. Ir kiekvieną reikia vis išnaujo ir vis
kitokiais būdais "prisijaukinti"
ir kiekvienas vis kitaip "prisijaukina" tave ...

Pakutuvėnų

bažnytėlė retai būna tuščia

EKSKURSIJA
.Dingę kaimai", "mirę kaimai", "apleistos sodybos" ... kokiais tik vardais Žemaitijoje nevadina
vietovių, kuriose kadaise virte virė gyvenimas, kuriose ore ir dabar tebepulsuoja
žmogaus gyvybės,
veiklos dvasia. Tačiau tiktai sulaukėjusios
obelys,
peraugusios tujos, serbentų krūmai ar vietomis iš
žemės kyšančios pamatų nuolaužos ženkl ina kadaise gyventą vietą. Vienas iš daugybės tokių jau seniai išnykusių kaimų ir yra Pakutuvėnai. Tai nuošaIus kaimas netoli Minijos,
11 km į rytus nuo
Kartenos II km į vakarus nuo Plungės. Kadaise jo
būta didžiulio: 1923 m. užregistruotos 47 sodybos
ir 276 gyventojai (1997 m. gyveno 16 šeimų).
Pakeleivinga mašina gan greitai gali atvykti iki
Aleksandrovo kaimo. Dabar-7
km žvyrkeliu, vin-

Ugnis pailsina ir apvalo
giuojančiu tuščiais laukais, tik kur ne kur nutūpusios pavienės sodybos bei baugūs kolhozinių formų
griuvėsiai. Pakilus ant vienos kalvos atsiveria didingas miestas: aplinkui, kiek akys aprėpia plyti laukai, tolumoje žvilga miško juosta, 0 vidury išnyra
bažnytėlės bokštas. Priartėjus pasitinka gyvenamas
konteinerių kompleksas, tolėliau čia taip ir nepritapęs uragano Anatolijus nutrauktas angaras bei senutėlės kapinės, su pajuodusia,
lietaus nuskalbta
koplytėle. Išlindus išpavėsingų kapinaičių atsiduri
priešais bažnyčią. Tikiu, kad jos niekada nerasiu tuščios. Čia nuolat kažkas meldžiasi, medituoja, ilsisi
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ar susėdę šventoriuje šnekučiuojasi. Nuo bažnyčios
per tiltelį vinguriuoja siaurutis takelis, vedantis pro
nesenai įrengtą amfiteatrą į didingai pievoje atsiveriantį naujutėlį tvarte Iį - Betliejų. Šiuo metu čia bendruomenės namai, kuriuose ir verda gyvenimas.
Šalimais įsispraudęs mažutis molinukas - išmolio
drėbta trobelė. 1991 m. jąpasistatydino šiąvietą atradę broliai pranciškonai. Tai Pakutuvėnų atgimimo simbolis. Kitoje tvartelio pusėje šviežiai iškastas tvenkinys, už jo pieva su bitynu ... Čia ir baigiasi
miestelis: prasideda miškai,apleistos, negyvenamos
sodybos.
Vasarą Pakutuvėnuose apsilanko begalė svečių.
Kartais pasijunti lyg traukinyje: vieni išlipa, kiti įlipa ... Nenustebk,jei atvykęs nesulauksi daug dėmesio. Pavedžios po apylinkes, paaiškinsgyvenimo taisykles ir paliks tave vieną akis į akį su Viešpačiu.
Nori bendrauti? Dėkis prie dirbančiųjų, tuomet ir
pabendrausi, ir kitiems darbus padėsi nudirbti.
Viskas lyg ir suminėta, tačiau kiek paslaptingų
koplytėlių dar slepiasi miškuose, kaip keistai ir paslaptingai šviečiatrys kryžiai ant plikos kalvos, kaip
dar mįslingiau atrodo Kristaus kapo koplyčios rūsys, išraustas vidury dirbamų laukų ... Visa 50 ha
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bendruomenės teritorija apjuosta Kryžiaus kelio stočių žiedu. Jau yra kelios koplytėlės, įrengtos taip,
kad atvykęs galėtum kelioms dienoms apsistoti, atrasti ramybę, savo gyvenimo prasmę.
PRADŽIŲ

PRADŽIA

II pasaulinio karo metais buvo smarkiai bombarduojama Plungė. Tuometinis klebonas kun. Povilas
Pukys davė Dievui pažadą - jei bus apsaugota nauja
Plungės bažnyčia, Pakutuvėnuose pastatys maldos namus. Į Plungės bažnyčią nepataikė nė viena bomba.
Pažadą reikėjo vykdyti. Naujai bažnyčiai 25 ha plotą
skyrė ūkininkas Juozas Stropus. Kaimo žmonės, padedami klebono, patys pasistatė 22x12 m rnūrinę bažnyčiąsu bokštu.Ją 1943 m. rugsėjo mėn. pašventino
Telšiųvyskupas V.Borisevičius, suteikdamas šv.Antano Paduviečio vardą. Tačiau karas, vėliau tremties
metai neleido ją supusiems Pakutuvėnams suklestėti. Daug sudegė trobų, daug sugriauta melioracijos
laikais. Gyventojai, daugiausia pasiturintys ūkininkai, slapstėsi ar buvo tremiami. Liko tik bažnyčia bei
kapinaitės laukuose.
Pakutuvėnų bažnyčiai naują gyvybę įkvėpė brolis pranciškonas kun. Gediminas Numgaudis. Jis

Vasaros idilė Pakutuvėnų pievose

1990 m., klebonaudamas Šventojoje, svajojo sukurti
susitaikinimo oazę, tokią kaip Tezė Prancūzijoje. Tai
būtų bendruomenė, priimanti žmones, ieškančius atsakymų į įvairius gyvenimo klausimus, tikro krikščioniško gyvenimo pavyzdy . Kretingos pranciškonų gimnazijos dailės mokytojas broliui Gediminui
daug pasakojo apie savo gimtuosius Pakutuvėnus,
nepapra tai gražią gamtą, numelioruotą kairną ir vienišą bažnyčią.
Pirmieji 1991 m. vasarą čia atvyko keli brolių
pranciškonų novicijai bei ėmė statyti molinuką. Sienas pynė išžabų vytelių, kojomis minkė molį, maišėjį su pjuvenomis bei drėbė sienas. Šio namelio
paskirtis - vieno brolio eremito (atsiskyrėlio) būstas. Dievo planai nežinomi. Vietoj atsi kyrėlių bendruomenės ėmė kurtis jaunimo bendruomenė.
1995
m. Kretingos pranciškoniškojo jaunimo taryba 50
metų išsinuomojo 50 ha žemės aplinkui Šv.Antano
Padumiečio bažnyčią ir ėmė kurti "Susitaikinirno sodybą". Vasarornis čia vyksta stovyklos Lietuvos žmonėms, Kretingos ir Lietuvos akademiniamjaunimui,
AA IR NA grupėms, aplinkinių kaimų vaikai ruošiarni Pirmosios Komunijos bei Susitaikinimo sakramentams.

DABARTIS
epaprastai pasikeitė Pakutuvėnai per tuos 10
metų: atsirado gyvenam i konteineriai, įvesta elektra, restauruotas bažnyčios vidus ir stogas, nutiesti
keliai, iškilo bendruomenės namai - tvarte Iis su Betliejaus koplyčia, tvenkinys, bitynas ... Tik laukai ir
pievo išliko tie patys, ta pati ir tyla bei ramybė juose, toks pats gaivus ir skaidus Minijos vanduo ...
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Paklaustas, ką mano apie Pakutuvėnus, brolis
Gediminas nusišypsojo: "Nors čia ir susiformavo
sveikstančių narkomanų ir alkoholikų bendruomenė,
tačiau išliekatas pats poreikis kaip ir pradžioje: nedidelė tikinčiųjų bendruomenė, kuri priima atvažiuojančius žmones, kad jie galėtųpabūti maldoje, pasidarbuoti prie žemės, gyvulių ir kartu patirtų dvasinę
atgaivą. Perspektyva - dvi šalimaisgyvuojančios bendruomenės: reabilitacijos ir evangelizacijos".
ašnorėčiau bendruomenei palinkėti kiekvieną įvykį ar žmogų priimti kaip Dievo dovaną. Kas
rytą nubudus prašyti: "nusišypsok, mums Viešpatie". Tikiu, kad ne vienam skaitytojui jau senokai
širdyje kirba: ,,0 ar ašgaliu atvykti?"
Kiekviena reabilitacinė bendruomenė turi savo
taisykles, dienotvarkę, darbus. Tad visi svečiai mielai laukiami kiekvieną sekmadienį 13 val. šv.Mišiose, kurias aukoja brolis Gediminas Pakutuvėnų
bažnyčioje. Po mišių visi susirenkame agapei-vaišėms,kurias patys sunešame, pokalbiams, diskusijoms, paprastam pabuvimui kartu.
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Čia gali veikti tai, kas tau patinka

Vienų tokių agapei metu atradome stulbinantį
dalyką - kiek daug Lietuvoje yra tokių ramybės oazių
ir dauguma jų pavadinimai prasideda raidėmis .Pa":
Pakutuvėnai (Plungės r.); Palanga, kur įkurta rekolekcinio veikimo bendruomenė; Pajūralis (Rietavo
r.), kur gyvena brolis pranciškonas,jaunimo numylėtas dvasios tėvelis Juozapas Rudžemis; Paštuva
(Kauno r.) - seserų Basųjų Karmeličių namai; Paparčiai (Kauno r.) - seserų Joničių ramybės oazė;
Palendriai - brolių benediktinų tyla; Paberžė - plačiai Lietuvoje žinomo tėvo Stanislovo buveinė ... Todėl rinktis yra kur, tik paklausk savo širdies, kur
labiausiai dabar traukia ir nedvejodamas dumk ...

