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galvoti. kad nebegaliu
Pakutuvėnai - nuošalus
daugiau melstis. nes negerai
Alina DEKONTAITĖ
tarp Plungės ir Kretingos
gali pasidaryti. Bet kitą dieną
esantis kaimas. žinomas
vėl meldžlausi. ir patirti
Lietuvos tikintiems žmonėms.
išgyvenimai nustebino mane
Bėgant metams šiskaimas
pati- Besimeldžiant staigiai
labai keitėsi. Prieškarą
dingo mano ašaros. ir aš
Pakutuvėnuose buvo daug
pajutau. kad virš manęs
sodybų. nemažai gyventojų.
kažkas yra toks stiprus ir
Po karo Pakutuvėnuose
švelnus. jaučiau. kad kažkas
Plungės klebonas kun. Povilas
žiūri i mane. ir tokia nenusakoma ramybė apgaubė mane.
Puk~ pradėjo staryti bažnyčią. Sis kunigas karo pradžioPriešsave jaučiau begalinę
je davė įžadus: jei Dievas
išmintį, buvau tarsi i Kažką
panardintas. Vėliau apie šiuos
apsaugos Plungę. nesudegs
bažnyčia ir miestas. jis
savo mistinius išgyvenimus
padėsiąs parapijos komitetui
pasakoįau pranciškonams
pastatyti bažnyčią Pakutuvėbroliams Astijui ir Gediminui.
nų kaime. Karo metu
!\š pats. kaip dabar suprantu.
Plungėje nenuaidėjo nė
buvau tuomet tikro] pūstynė],
vienas šūvis. Kunigas Povilas
kurioj žmogus atveri savo
Pukys įžadus ištesėjo - 1943
širdį, išvalaiišjos visą
metais mūrinė bažnyčia buvo
susikaupus] šlamštą.balastą.
"Staiga Viešpats praėjo. Didelė ir smarki audra, ardanti kalnus ir skeldinanti uolas, ėjo
pastatyta ir Telšių ryskupo
bįaurastį, tuo pačiu išlaisvini
Viešpaties priešakyje. Viešpaties nebuvo audroje. Po audros ėjo žemės drebėjimas.
VBorisevičiaus pašventinta.
protą. jausmus. kurie
Viešpaties nebuvo drebėjime. Po drebėjimo ėjo ugnis. 0 po ugnies atėjo ramus, tykus
Jai buvo suteiktas Antano
atsigauna. tampi atviras
šlamesys".
Paduviečio vardas. Deja.
Dievui. pradedi save Dievo
Senasis Testamentas. Karalių kn. 19; 11
lemta buvo sunykti šiam
Dvasiai atverti. Ištikrųjų
kaimui - po karo dalis
tampi vaiku. tikėdamas. kad
Eimutis Vaičiulis (Klaipėda): Pakutuvėnuose aš
gyventojų buvo išvežti i Sibirą. vėliau melioracija iškeldino
Dievas Tavo T ėvas ir i Jo rankas atsiduodi. Ir dykumoj Tu esi
buvau. būdamas paaugliu. 1976 m. Vasaros metu atvažiuodaug žmonių. griovė jų sodybas. Pakutuvėnų apylinkėse liko
be jokių savo .šarvų". nes negerai. jei nenusimeti visų savo
davau pas tetą i netoli nuo Pakutuvėnų esančius A1ksnėnus.
viena kita sodyba, 0 pati kaimą imta vadinti mirusiu. išnyku.šarvų". tuomet nebėra Dievo malonės. Gal kiek kitaip
Ieškojau vietos nusimaudyti. ir man teta pasake. kad yra gera
siu. Pakutuvėnų bažnyčia ilgus metus stovėjo vieniša tyIiuose
reikėtų sakyti. yra malonė, bet nebe tokia didelė. Ir aš.
bekraščiuose laukuose. Apie 1990 m. i Pakutuvėnus atvyksta
vieta maudytis Mlniįo]e. netoli Pakutuvėnų bažnyčios. Seniau
būdamas ten ne sykio labai aiškiai jutau. kad Pakutuvėnai ten rykę atlaidai. buvę daug sodybų. žmonės po visų darbų
pranciškonų vienuoliai. 1995 m. šios parapijos klebonu
dykumos žemė. 0 kai atvažiavo ten gyventi pirmieji vadinaėję maudytis i tą vietą. Tada per Miniją buvo tiltas. ašbuvau
paskiriamas pranciškonų kunigas brolis Gediminas
mieji pustelninkai, tai labai aiškiaisupratau. kad tai sužeisti
nuėįęs iki bažnyčios. šaliakurios stovė]o sutrešusi ir užrakinta žmonės. kad jie nemoka atvirai bendrauti. uždari. kažkodėl
Numgaudis. kurio tamystės metu atremontuojama Pakutuvėklebonija. Nuėįau prie šaltinio. iškurio tekė]o
nų bažnyčia. Po kiek laiko atsiranda įvairių pastatų. Pakutuvėupelis. aplinkui visur buvo šaltiniuotos vietos. Tiek
nų dykumoje imta kurti bendruomenę. vėliau reabilitacinius
tuomet žinojau. ir tą vietą prisiminiau I 990 m .•
centrus. 0 dabartiniu metu vasarą i Pakutuvėnuose rykstankeliaudamas su vaikų grupe po kalnus. Man
čias stovyklas. konferencijas. koncertus suplūsta daug žmonių.
nuolat prisireikdavo pabūti vienam .nuošalė]",
Pakutuvėnai visais laikais sulaukdavo prasmės ir Dievo
arba kaip rusai sako .ustrone". Toks pasitraukimas
ieškančių žmonių. Juose apsllankydavo ne tik dorie]i. teisieji.
nuo bet kokios veiklos man būdavo reikalingas
bet o/Iiai suklupdavo ir žrnonės, beslvaduoįantys išalkoholizmo. narkomanijos ir kitų priklausomybių. Pakutuvėnų o/Ioje ir tam. kad susigaudyčiau savyje. nusiraminčiau.
susitaikyčiau. kažką atrasčiau. išgirsčiau. Grįžęs iš
ramybėje neretai žmonės jausdavosi tarsi dykumoje. kurioje
kaln4pasiėmęs
.
palaplnę. Šiektiek maisto dviratiu
neegzistuoja Šiopasaulio dėsniai, Kažkada] juos galėjo
išK1aipėdos per Alksnėnus atvažiavau i Pakutuvėatvažiuoti savaitgaliui ar ilgesniam laikui kiekvienas. pavargęs
nus. Apsistojau tokioj gražioje pievelė]e. nelabai
nuo civilizacijos. nuo pasaulio triukšmo. Dabar ten dauguma
žmonių - vasaros stovyklų. konferencijŲ da[yviai. 0 tie.
toli nuo.v~ažnyčios. Visur ~~link buvo tokia didelė
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nuolat prislrelkdavo

PakutuYėnai visais laikais sulaukdavo prasmes ir Dievo

ieškančių žmonių. Juose apsilankydavo ne tik dorie]i. teisieji,
bet ~iai suklupdavo ir žmonės, besivaduojantys išalkoholizmo, narkomanijos ir kitų priklausomybių. Pakutuvėnų ~oje ir
ramybėje neretai žmonės jausdavosi tarsi dykumoje, kurioje
neegzistuoja Šiopasaulio dėsniai. Kažkada -i juos galėjo
atvažiuoti savaitgaliui ar ilgesniam laikui kiekvienas, pavargęs
nuo civilizacijos, nuo pasaulio triukšmo. Dabar ten dauguma
žmonių - vasaros stovyklų, konferencijų dalyvial. 0 tie,
kuriems sunku būti minioje. - vienadieniai svečiai. Apie tai.
kaip pasikeitė. surnodernėjo Pakutuvėnai. galima suprasti ir iš
žmonių pasakojimų. kurie vie!)u ar kitu metu lankėsi ar
gyveno šioje ramybės saloje. Slo]e Dievo globojamoje vietoje
savo nuostabias giesmes kūrė Angelė Joknytė. Jos giesmės
žodžiais ir pradėkim šipasakojimą:

Kaip elgeta ištroškussie/a,
ištroškussie/a,
nenudms, kol JaIJje neatsigaivins.
li'da ją tik troškujystik troškuĮys.
laukų elgetos širdyvientroškujys.

pabatI VIenam •.nuosare]:'.

arba kaip rusai sako ..ustrone", Toks pasitraukimas
nuo bet kokios veiklos man būdavo reikalingas
tam, kad susigaudyčiau savyįe. nusiraminčiau,
susitalkyčiau. kažką atrasčiau, išgirsčiau. Grįžęs iš
kalnų, pasiėmęs palapinę, Šiektiek maisto dviraČ'iu
išK1aipėdos per A1ksnėnus atvažiavau i Pakutuvėnus. Apsistoįau tokioj graži oje pievelė]e. nelabai
toli nuo bažnyčios. Visur aplink buvo tokia didelė
žolė, miškas, 0 ta mano aikštelė !yg koks rėžis.
apaugęs kemsynėliais. čiobreliais. augaliukais.
žolytėmls. Pasistatęs palapine ašpasidariau takelį
prie Minijos. užsikūriau laužą ir i1sėdamasis ėmiau
tą vietą atidžiau stebėti. Išpat pradžių p~jutau.
kad čia labai ramu. gera būti. Ciulbantys paukščiai. pilna visokių vabaliukų. drugelių, vakarais
stirnos, ūsuriniai šunys. šernai prabėgdavo visai netoli mano
palapinės. Aš nejutau jokios baimės. Kažkelintą dieną sielą
užlie]o begalinis gerumas - pasijutau esąs tarsi Dievo
užantyįe. Tyla ir ramybė užlle]o mano sielą. Vieną dieną man
užėįo noras pasimelsti. nors iki tol tokio poreikio nejausdavau. Iurėįau atsivežęs pravoslavų maldyną. kuriame surašytos
tam tikrų šventųjų maldos. Atsiverčiau Serafimo Serovskio
maldą. kurioje šisšventasis prašo. kad Viešpats atleistų jam.

nusldėjėllul.
nes jis esąs be
galo bjaurus,
gašlūnas.
pilnas

nuodėrnių.
Aš isijaučiau.
atvėriau savo
širdį ir
pajutau. kad
ji pilna
visokių
blogybių. ir
viskas ištos
mano
užspaustos
širdies
pradėįo lietis
ne tik
žodžiais, bet
ir upeliais
ašarosėmė
tekėti. Kitas
dienas vėl
meldžiaust, ir
vėl ašaros
plūsta. Ėmiau

Mi~los Pakutuvėnų bažnyčioje.
KULTŪROS SAVAITRA~TIS
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bandantys išsiaiškinti.ar tu krikščionis. ar meldiesl. 0 tai jau
visai kitokie santykiai. kai bijai būti atviras. nes tuomet esi
labiau pažeidžiamas. Būdamas tarp tokių žmonių. tuoj pat
užsidedi šarvus. ir žmonių santykiai tampa pasaulietiški.
Visai kitoki bendravimą pajutau pas T ėvą Stanislovą
Paberžė]e, kurioje lankiausi 1988. 1989. 1990 metais. ir
Viliaus Orvydo sodyboje. kol buvo gyvas Vilius. Visai nereikia
galvoti. kad pūstynė - tik tavo vieno teritorija. nes ir vienur. ir
kitur būdavo žmonių. bet ten būdavo kažkas. kas kiekvienam
leisdavo pasijausti. tarsi būtum išvisų kelionių namo sugrįžęs.
Tai turbūt žmonių artumas. brolystės jausmas. šiltas bendravimas. kuris tave nejučia įtraukia, ir tau yra taip gera. kad nieko
daugiau ir nebereikia. Tiek brolis Vilius. tiek Tėvas Stanislovas. būdavo. ateina prie nepažįstarno ir pradeda šnekėtis.
kalbinti taip!yg tave seniai pažinotų. Ir jie taip bendrauja be
jokio įtarlmo, be jokio noro išsiaiškinti.kas tu. kokią padėtį
užimi visuomenėj. Tai ašir pavadinčiau bendravimu Viešpatyje. Ypač daug ir įvairių žmonių suvažiuodavo pas Orvydą.
Vilius turėjo neišsenkamą gerumo dovaną. tą šilumą. kuri ii
darydavo ir broliu. ir krikščioniu. ir vaiku. Negaliu pamiršti ir
pirmo savo atvykimo i Paberžę pas T ėvą Stanislovą. Atsimenu. tada keliavom pas ii keliese. pak!ydom ir tik po vidurnakčio beatkeliavom. Tėvas Stanislovas jau miegojo. bet pabudęs
lėtai ir ramiai tarė mums: ..Ar tai Jūs. vaikeliai. atvažiavot?
Virtuvėlėje užsikaiskit arbatos. pasiimkit maisto. 0 miegoti eikit
i kitą kambariuką" . Tie pasakyti žodžiai mus labai maloniai
nustebino. nes išjų sklido šiluma. pasijutome !yg namo
sugrįžę .. 0 juk T ėvas Stanislovas mūsų nė vieno nė akyse
nebuvo matęs.
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0 Pakutuvėnuose dabar

vyksta konferencijos.
paskaitos. renginiai. Dabar
ašgalvoju. kad tai vietovei reikėtų kitą vardą duoti. nes
Pakūtos - atgailos - ten nebėra. (Pakutuvėnai kilę iš
žodžio Pakūta - ..atgaila"). Visų tų stovyklų metu žmonės
pilni veiklos. protas užimtas. žmonėms reikia tokių dalykų.
bet ašgalvoju. kad Lietuva didelė. Aš 1993 m. supratau.
kad Pakutuvėnų klebonas pranciškonas brolis Gedimlnas
..skęsta" savo paties idėjose. Visi jo planai apie Seimos
namus. ekologišką ūkio būsimas bendruomenes. atneštą i
tą vietą civilizaciją. - viskas dlsonuoįa su ta ramybės vieta.
Ten ta vieta. kur atsiverti išDievo malonės. lšpažįstl savo
n dė . . t v
enirno elias keičiasi
.y

•

matyti. Vieniša bažnytėlė buvo užrakinta. apžiūrėįome
netoli jos buvusias senas kapines. Vienoje koplytėlė]e
atradome pletą, nuostabią liaudies dievdirbio drožtą
madoną. Ji buvo šiek tiek apipuvusi. bet nepaprastai
gražių bruožų. Nė vieno žmogaus tuomet nesutikome
Pakutuvėnuose, tik begalinė ~a ir ramybė tvyrojo aplinkui. Tada mes juose ilgai neužsibuvom. 0 važiavom toliau.
Į Pakutuvėnus pradėjom važiuoti savaitgaliais. kartais po
vieną. po du ar po. tris nuvykdar-v_o_m_.~l:.:....si
.....
m_in_ė_vi_en_a_s
birželio pabaigos sekmadienis. Kai atvykom i šikaimą.
švietė ankstyva ryto saulė,
čiulbė]o paukščiai. skraidė
drugeliai. žodžiu. pilna
gyvybės ir begalinė rarnybė.
Dangus buvo giedras su
baltais debesėlials. Man tai
buvo panašu i Botičelio
paveikslus. ir grižusi aš
dienoraštyje užrašiau:
..Pakutuvėnai - tai labiau ne
žernės, 0 Dangaus vieta".
Pakutuvėnai ne tik man. bet Tvartelis.
ir daugeliui mano draugų
buvo tapę ramybės oaze. kur vis norėjosi pabūti. kad
atsigautų. apslvalytų ir nurimtų siela.
Kad čia kažkada buvo kaimas ir visą jo istoriją mes
jau žlnojome. 0 po kiek laiko sužinojome. kad apsigyveno
žmonės. kad ruošiamasi juose kažką daryti. Mes vėl
buvom nuvykę i juos. Ten gyvenantys žmonės. kaip buvo
iprasta juos vadinti - pustelninkai. sutiko mu~ nelabai
maloniai. Pasijutom kažkaip ignoruojami; nes; kai sutinkižmogų. norisi kažko paklausti. 0 kai tau neatsako. tai
pasijunti lYg trukdąs. Aš išpradžių galvojau. kad čia toks
gana nemalonus bendravimo būdas. Maloniausiai mus
sutiko tuomet toks didelis juodas šuo niufaunlendas. 0
žmonės buvo nešnekūs. Tuomet mes Pakutuvėnuose
neberadome gražiosios pletos. Ii dingo. Po kiek laiko
skaičiau spaudoje. kad vadinamosios Pakutuvėnų bend ruomenės gyvenimas yra. kad Pakutuvėnai vėl tušti. Tuomet

rnedžlais, aukštomis žolėmis. Nustebome pro ryto rūką
pamatę tolumoje bažnyčios bokštus. Išlipę i krantą ir
išvydę laukuose stovinčią vienišą bažnyčią. pasijutom
stebuklą pamatę. Tuomet mes pasivalkščioįome, pabuvome
ten kažkiek laiko. tik. prisimenu. kad sulipę i plaustą.
netardami nė žodžio. plaukėme kelias valandas. Po to mes
atvažiuodavom i Pakutuvėnus savaitgaliais. Nuvažluodavom po du. tris ir vaikščiodavom kas sau. Ten visur aplink
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nemelioruotos pievos. pilna augalų. kurių daugelyįe
Lietuvos vietovių nebėra. Tos vietos tyla. ramybė man
prlpildydavo ir atgaivindavo sielą. Pakutuvėnuose [ausdavau atsiveriančias begalines erdves. 0 pati pasijusdavau
tokia maža dulkele, visai menku vabalėliu. ir neretai
susimąstydavau. ar žmogui. mažai dulkelel, tiek visokių
turtų reikia. kad nebeturi laiko savo mintims. Turėdavau
kuprinėn [sldėjusi kažkiėk maisto.' tai pagalvodavau. kad
šito užtenka ne tik man. bet ir su kitais dar galiu pasidalinti.
Sykio kai atvažiavom i Pakutuvėnus. jame pamatėm
pastatytą nedideli rnolln] namelį, šalia kurio ganėsi dvi
ožkos. Bet žmonių tuomet matyti nebuvo.

mesnu~ę~omd~~ulia~~a~~~.~v~~~ų~n~u~d~~~s~~~ą~._~~_~~~_=~====~~~~
lėkštes. indus jame išmėtytus. Liūdnai pagalvojau.
kodėl žmogus palieka tokius
liūdnus savo buvimo
pėdsakus. Sutiko tuomet
mus katytė. šokinėjanti ant
trijų kojų. visų palikta ir
.y
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pun ve){ os: protas Užimtas. monems reiKia 0 ių a!yKų.
bet ašgalvoju. kad Lietuva didelė. Aš 1993 m. supratau.
kad Pakutuvėnų klebonas pranciškonas brolis Gedlminas
"skęsta" savo paties ldėjose. Visi jo planai apie Seimos
namus. ekologišką ūkio būsimas bendruomenes. atnešrą i
tą vietą civilizaciją. - viskas disonuo]a su ta ramybės vieta.
Ten ta vieta. kur atsiverti išDievo malonės. tšpažįsti savo
nuodėmės. ir tavo gyvenimo kelias keičiasi išesmės.
Pakutuvėnai - dykumos žemė, i kurią atvažlavęs turi
pajusti ten skambančią muziką. ir jei nori [silieti i tą žemę.
turi atitikti tos vietos kalbą. Dykumos žemė turi ir dykumos dvasią. kurią atitinka tik tikrų pūstelninkų dvasia.
Visos kitos dvasios - klaįūnų. narkomanų. alkoholikų negali prigyti toje vietoje. nes neatitinka tos žemės
dvasios. Tik tą žemę jaučiantis žmogus gali ten ką nors
daryti. nes priešingu atveju. jis negalės tos vietos grožio

Žiema prie Pakutuvėnų
atskleist.

0

molinuko.

visą laiką kažką savo

darys. Dykumoj tu esi

ištroškęs. ieškai šaltinio. 0 jei žmogus atvyksta i dykumą ir
yra neištroškęs, tai reiškia. kad jis kitu tikslu čia atvažiavo.
Kristina Paulauskaitė
(Plungė): Pirmą kartą apie
Pakutuvėnus išgirdau išklaipėdiečlo Eimučio Vaičiulio.
Kažkada mudu kalbėįomės, kad žernė]e vis mažiau tokių
vietų. kuriose žmogus gali pabūti tyloje. vienas. kur būtų
ramybė. Eimutis pasake. kad yra tokia nuostabi vieta netoli
nuo Plungės. prie Minijos esančiuose Pakutuvėnuose. Aš
jau buvau pragyvenusi nemažai metų Plungė]e, bet tų
Pakutuvėnų nežinojau. Syk] dviračiais (tai buvo 1991
metais) važiavome i Grūšlaukę ir nutarėm paieškoti šio
kaimo. Važiavom per laukus be jokio keliuko, ankstyvas
rytas buvo ūkanotas. Iynojo. visur tvyrojo rūkas. Tas
pirmas vaizdas. kai pamatėme rūke skęstančią bažnytėlę
vidury laukų. šalia miškelio. visiems mums atsivėrė kaip
koks miražas. Tokio vaizdo man niekur nebuvo tekę
KULTŪROS

SAVAITRAŠTIS

.,J:.

lėkštes. inaus jame ~mė~-~
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tus. Liūdnai pagalvojau.
kodėl žmogus palieka tokius
liūdnus savo buvimo
pėdsakus. Sutiko tuomet
mus katytė, šokinėjanti ant
trijų kojų. visų palikta ir
pamiršta. Buvo tuomet
pavasaris. švietė šilta saulė.
o neseniai pasodintos
jaunos obelaitės tebestovėjo
apmūturiuotos
šiltais
apdarais. Tai buvo panašu i
pradėtą ir likimo valiai
paliktą ~odą.
Siemet buvau
Pakutuvėnuose gal porą
kartų. ten stovyklos - tai
šeimos. tai šv.Pranciškaus
draugų. Žmonių. kaip
matėsi, stovyklų metu
netrūksta. bet. mano
manymu. jeigu ten yra
problemų turinčiųjų
reabilitacijos vieta. tai ta
daugybė stovyklautoįų gali
išcentruoti šiuos žmones.
Reabilitacinei bendruomenei. mano supratimu.
reikalinga rami ir nuošali
vieta. kur kartu su šiais
žmonėmis gyventų ir kas
nors išbrolių vienuolių.
Ką anksčiau rasdavau
Pakutuvėnuose. to aš
šiandien neberandu. Aš
galvoju. kad konferencijoms. paskaitoms. koncertams yra kitų vietų. 0 tokių
ramybes oazlų. kokie seniau
buvo Pakutuvėnal, lieka vis
mažiau ir mažiau. 0 tokių
vietų žmogaus sielai reikia.
Aš netoli savo namų šitokios
vietos nebeturiu.
Zita lonušaltė
(Plungė): 1991 m. mes.
būrelis žmonių. plaukėm
plaustu Minija. Upės
pakrantes buvo apaugusios
E M A I

ė

I

tJ

SAU

L U T

a-,

l.AlsvtS

Prie Tavo kryžiaus

AL. 18, LT-5840 PLUNG~. TEL.

ateinu.

0

Dieve ...
JOlANTOS

8-4·48 72372,

72375.

El.pdTAS:

VIRGAL@PLUNGE.RVB.lT

KLlETKUTĖS·PI::LECKIENĖS

NUOTRAUKOS

PAKUTuvĖNAI

-

tJYYl(11M5i?

IŠ~I

Kitą syk] atvykusi. kaip
visada vaikščloju atslpalaldavusi po Pakutuvėnus.
užeinu i koplyčlą, stovinčią
senose kaplnėse, pallpu jos laiptais i viršų ir labai nustembu. radusi čia kažką miegant. Tas rnlegantysls pradė]o
piktai ant manęs šaukti, kaip ašgalinti čia užeiti. kad tai
vyrų miegamasis. kur moteris nė kojos negalinti [keltl.
Vėllau sužinojau. kad Pakutuvėnuose pradėta kurti
bendruomenė ir kad kapinių koplyčioje miega bendruomenės vaikinai. Bet tąsyk pasijutau tikrai nernalonlai, ir tas
jausmas. kad i Pakutuvėnus atvažiuo]i kaip i namus. dingo.
nes mano namai jau turi šeimininkus. kuriems nelabai
malonu sutikti kitą atrykusiji. Po šio Įvykio i Pakutuvėnus
ilgą laiką nebenorėjau važiuoti. Bet vėllau vėl nuvažiavau.
Tuomet ten jau buvo pastatyti .konteineriai". gyveno
žmonės. Kažkas išten gyvenančiųjų pakvietė arbatos. bet
gerdama ją tikros šilumos nepaįutau, nes jaučiausi kaip
svečias. kurio nelabai laukta, kuris vaišinamas iškažkieno
malonės. Dar vėliau atvykusi pamačiau angarą prie miško.
nudraskytą vėjų, prikrautą gerų visaip išmėtytų indų. 0 kai
syk] atvažiavę prie molinio namelio mes pamatėm pradėtus
pilti labai didingai ir galingai atrodančius pamatus.
aplinkui visą nuostabų kraštovaizdį sudarkytą ir išdraskytą.
man buvo labai liūdna. Tokius didingų pastatų. kokių
pamatai buvo išpiIti. tikrai nemaniau būsiant Pakutuvėnuose. Man visos tos statybos Pakutuvėnų žernė]e atrodė
kaip rakštis tai žemei. nes nieko panašausten iki tol
negalėjau isivaizduoti.
.v
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.Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. 0 jis tarė
jiems: "Eikite sau vieni i negyvenamą vietą ir truputi pailsėkite".
t,
Naujasis Testasmentas, Morkaus 1, 30 - 31
Tęsiame pasakojimą
apie Pakutuvėnus. Kad ši Dievo globojama žemės vieta paliko žmonėms
neišdiIdomus prisiminimus,
tą galėjome pajusti iš jau paskelbtų
minčių. Kiekvienam žmogui. kuris
išsiilgsta ramybės, kuris jaučia ~avo sie~~!e. Dievo Ilgesį, buv~~ioje Pakutuvėnų ?lk.umoje būd.avo b~
galo gera pabūti. melstis ar, kaip žemalčlai sako, .pakutavott
, nes .pakutavonė
lr yra atgaila, kal
savo nuodėmingas širdis nuplauname ašaromis. Savo mintis apie šią pakitusią
atgailos vietą toliau
išsako ten gyvenę ar lankęsi žmonės.

Prieš Tavo veidą ateinu, 0 didis Dieve,
suklupti prieš Tavos būties šviesybę
ir gilią raudą atgailos nešu kaip giesmę.

gilią raudą atgailos nešu kaip eukq.:
(.ŠuĮiniai".eD ..Rytas". 1988)
t

kad gyventi buvo labai sudėtinga. luk i
tokias vietas neateina tie. kuriem viskas
gerai. Ateina gyvenimo ir savo pačių
sužaloti žmorrės, dažnai net nenorintys
to pripažinti. Kiekvienas su savo
I skaudullals.

noreiklals, nuomone ir t.t.

- išaugopuikus tvartelis, kuris primena pasakų namelį.
Tlkėįau. kad kada nors čia gyvenantys žmonės galės nors
kiek daržovių patys sau užsiaugtntl. 0 dabar matau
gražiausius (ir prižiūrimusl) daržus. Svajojau apie tai,
kad Pakutuvėnuose žydėtų gėlės. Ir net šigana naivi
svajonė išsipildėlll Atvykusi pamačiau puikiausius
gėlynus. kuriuose žydė]o mano mėgstamiausios gėlės.
Argi tai ne Dievo planas? Jis duoda tai, ko prašai, bet ne
visada iškarto. Pakutuvėnuose yra viskas, tik nėra
manęs.
Šiaismetais buvau Pakutuvėnuose net trijose stovyklose (šeimų,br.Pranciškausdraugų ir AA). Kiekviena jų
turė]o savit<2šarmo. Bet tai buvo stovyklautojų sukurta
atmosfera. Siernet Pakutuvėnuose koncertavo Saulius
Bulvydas (Kretinga), Angelė loknytė (Kretinga-londonas), ..Bltė", Aleksas Mažonas, Arlna, .. Pelenai", ..Next".
Man patinka Pakutuvėnuose klausytis koncerto, nes ten
nėra girtų paauglių, 0 visai kita atmosfera. Sekmadieniais
taip pat dominuoja ..svečių dienos" nuotaikos. Dabar
patirti tikro Pakutuvėnų gyvenimo kasdlenybė]e man
neteko. Tad negaliu vertinti. Paprastassekmadienis
Pakūto] man asmeniškaiyra proga pabūti kartu su savo
šeima(0 ne su televlzorlum). susitikti su draugais ir
pažįstarnals. kartu SVĘSTI šv.Mlšias (0 ne jose dalyvauti). po jų dalintis košeir arbata, bent trumpai pabūti
gamtoje, miške,prie upės (tokių vietų Pakūto]e pilna). Tai
tarsi studentui sugrįžti trumpam namo.
Manau, kad visa, kas vyksta, yra Dievo valioje. Jis
žino, kas ir kada yra reikalinga ... Negyvi darbai" ar
ldėjos greitai žlunga.
Raigedas Šulcas (Plungė):
Buvau tuomet taip
vadinamas neformalas. Pakutuvėnuose apsigyvenau
1998 m. Atsidūriau juose įvarytas į kampą ir prlėjęs
liepto galą. Atsimenu, vienas tos bendruomenės narys
išvadinomane maištininku (pats buvo ne ką geresnis).
Manęs buvo paklausta, ar noriu priimti lėzų Kristų.
Atsakiau. kad nenoriu. Bet priėmė. Tiesa yra tokia, kokia
yra. lšgyvenauten metus laiko. Tenka pripažinti, kad tai
buvo brandžiausias mano gyvenimo laikotarpis. Mačiau

(..iu/inlai".
Pabaiga.
Pradžia Nr.43
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lolanta
KlietkutėPeleckienė
(Kretinga):
Pirmą kartą atsidūriau
Pakutuvėnuose 1993
metais. kai. su Kretingos [aunlmėllu keliavome i Žemaičių
Kalvariją. Ejus visą dieną svilinančiame karšty]e per
kaimus. miškus. pamatyta bažnyčia atrodė kaip išgelbėjimas. kaip pasaka. Tuomet pasijutau. tarsi būčiau sugr]žusi namo. kur yra jauku. gera. kur esi nuolat laukiamas.
Į Pakutuvėnus sugrįžau 1995 metų rudenio kai ten
apsigyveno pirmieji pustelnlnkal, kai brolis Gediminas
perėmė klebono pareigas ir sekmadieniais ėmė aukoti
švMišias.Tuomet daug jaunimėlio iš Kretingos traukdavo i Pakutuvėnus sekmadlenlul. kartais savaitgaliui.
Gyvenimas čia man buvo tikras. Tikrumą mačiau ne
dykumoje. ne civilizacijos
nebūtyje. ne neliestuose
laukuose. 0 tame. ką darė
pustelninkai - priimdavo
žmones. čia buvo tikriausias kelias i širdžių gydymą
(patys gyvenimo sužaloti.
kaip rnokė]o. kaip galėįo,
taip prūmdavs atvykstančiuosius). Svarbi yra ne
vieta. svarbūs žmonės.
kurie joje gyvena. ir tai.
kaip jie priima ateinančiuosius.
1996 metų pavasari
palikau studijas ir likau
Pakutuvėnuose •.laikinai".
iki 1999 metų spalio.
Vėliau grįžau i institut:ą.
tačiau vasaromis. kiek leido
galimybės. visada buvau
Pakutuvėnuose. Yra juose
civilizacija ar nėra - man
jokio skirtumo.
Smagu sutikti anų
Pakūtos laikų žmones. lie
liko tikri. laiko ir nepriteklių
išbandyti draugai. Prisiminus buvusi bendruomenės
Vasara Pakutuvėnuose.
gyvenimą. galiu pasakyti.
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skauduliais. poreikiais. nuomone ir t.t.
Gyvenant kartu. kai viskas bendra. kai
valgai tai. ką tau paduoda. miegi ten.
kur parodo. dirbl. tai ką reikia. 0 ne ką
norėtum. net meldiesi su visais kartu
taip. kaip nusistovė]o iki tau ateinant. 0
ne taip. kaip tau atrodo geriau. - turi
žengti per savo ..aš". savo įpročius ir
norus kiekvieną minutę. Tai labai sunku.
Bet juk tai ir yra bendruomenės gyvenimas. Tuomet pūstynėje džiaugėmės vieni
kitais tokiais. kokie esame. Vargome.
keikėme. bet džlaugėmės.
Pirmą kartą po metų pertraukos
Šiuo metu Pakutuvėnuose
gyvenantis
kunigas Paulius lšklauso
atvykusi i Pakutuvėnus jaučiausi kaip
klekvleną.
studentas. kuris sugrįžo po studijų i
savo tėvų namus. T ėvai
daug dvasiškai ir kūniškai suluošintų žmonių. Ne be
išslkėlė gyventi kitur. 0
reikalo sakoma. kad lėzus atė]o pas ligonius. Bet buvo ir
butą išnuomojo. Studentas
labai gražių akimirkų. Lietui !'yjant išsirengdavome
parvyko tarsi i savo namus. nuogai ir prausdavomės nuo stogo tekančiu vandeniu ...
bet tarsi ir ne i savo. Taip.
Vakarais skaitydavome šventųjų gyvenimus. darydavome
jis čia pilnateisis. bet juk
abrozdėlius. rožančius. kas mokė]o, piešdavo lkonas,
negyvena. Atvyko pailsėti ir klausydavomės muzikos. virdavome gilių kavą. grodavovėl išvyks. 0 nuomininkams
me gitara. Aš eidavau i Aleksandravą parnešti laiškų.
dabar čia yra namai. jie čia Būdavo. išeidavau ir griždavau po trijų valandų. Vaikštvarkosi taip. kaip jiems
čiodavau miškais. prisirinkdavau riešutų. Manęs klausdaatrodo geriausia. Studentas vo. kur tiek ilga,i būnu. Bendruomenėje sunku gyventi.
tik gali džiaugtis. kad jo
Dažnai kildavo nesutarimų dėl smulkmenų. Ne vieną
namais kažkas rūpinasi.
išprašydavo lauk. Turėjome griežtą regulą. Alkoholio ir
kad jie prižiūrimi.
narkotinių medžiagų vartojimas buvo griežtai uždrausIštiesų išsipildė mano
tas. Kai kas ją aplenkdavo ... Pagrindinis maistas buvo
senos svajones apie
košės. Priešvalgant visi sukalbėdavome maldą. ValgydaPakutuvėnus. Pirmiausia
vome du kartus dienoj. Buvo geradarių. kurie atveždavo
rneldžlausi. kad Pakūta
mums. maisto. Taip ir gyvenome. Jei kam kiltų kokių
turėtų savo dvasios tėvą.
klausimų. paklauskite manęs.
Dabar čia gyvena net 3
broliai pranciškonai.
Stasys Veitas (Plungė): 1998 m. rugpjūčio
12 d.,
Troškau, kad per šv.Mišias OFM brolio Gedimino nukreiptas. pėsčiomis nuo
Aleksandravo atkeliavau iki Pakutuvėnų. Palipęs ant
..baž~yči?~ stog~s ki~otųsi"
nuo šlovinirno gIesmIŲ.
paskutinio kalnelio. tarp miškų, laukų ir kalnelių pamaDabar kiekvieną sekmadieni čiau vienišą bažnytėlę. Tai buvo pritrenkiantis vaizdas. Iš
i Mišias susirenka šlovlnlkur ji. kodėl ir kam ji čia. šitame užkampyje? Civilizacijos
mo grupė iš[valrlų miestų.
visiškai nesimatė. todėl čia galėjau aiškiai pajusti. kad
Svajojau apie namus.
nieko nėra amžino. išskyrus Tą. kuris yra virš visko.
kuriuose galėtų jaukiai ir
Nukelta i 5 psl. šiltai gyventi bendruomenė
E lA A I Č I Ų

SAU

L U T ~". LAls'd:s

AL. 11, LT·6840

PlUNGt.

TEL.

'-441

72372,

72315.

El.PAŠTAS:VIRGAl@PLUNGE.RVB.LT

-

AtkeIta

iš 4 psl. -.

atvykimo diena buvo spalio 4. kurią
minimas šv.Praneiškus. Visus pakutuvėnlšklus ir kelis svečius i Kretingos
vienuolyną broliai pranciškonai išsivežė
žlūrėtl spektaklio apie šv.Pranciškų.
\
likusi viena visuose Pakutuvėnuose
netoli molinio surasto]e laužavietė]e
kūrenau laužą. Vakaro rūkas. apgaubęs
medžius. bažnyčią. apylinkes. buvo
vėsus ir glostantis. Klausiausi nakties
tylos ir mano sužeista siela rimo. gijo.
Kitą dieną užėjusi i bažnyčią.
kuri visuomet buvo atraklnta. išgirdusi
barzdotą pustelninką giedant psalmes.
pasijutau lyg kokiame stebuklingame
krašte. kur negalioja pas~ulyje [slvyravusi veikla. skubėjimas. Zmonės čia
laiką leidžia melsdamiesi. mąstydami
apie Dievą. gyvena visai be civillzaciGyvuliukai taip pat nebijodavo žmonių.
jos. tokios vietos man nebuvę tekę
matyti. Nejaukiai tuomet nesljaučlau.
nes tokių atvykusių kaip ašbuvo keli žmonės. ir i mus sunku. reikalinga tam tikra vieta apmąstymams ir
nelabai kas kreipė dėrnes]. Paprasčiausiai galė]al visur
susikaupimui.
ramiai vaikščioti. jausti šiosvietos glostančią tylą.
Asta Mažonaitė (Plungė): Man patinka šv.
melstis ... Daugelis atvykuslųįų atsiveždavo maisto.
Mišios Pakutuvėnuose. Ten viskas vyksta kažkaip
kiti prisidėdavo piniginėmis aukomis. 0 grikių košėsir
gyviau negu Plungė]e. Per Mišias jaučiu ne tik savo
karštos arbatos būdavo pasiūloma kiekvienam.
gyvą širdį pulsuojant, bet ir šalia esančlo]o. Jaučiu.
Po to i Pakutuvėnus važiavau dar daug kartų.
bet jie buvo jau nebe tokie. Juose jau kūrėsi reabllitakad Dievas. Jo Dvasia. visus sujungia. suartina. 0 apie
einiai centrai. Atvažiuoti savaitgaliui kaip i savo
pačius Pakutuvėnus - aštikrai jaučiuosi svetima toj
žernė] - kažkokia bairnė. kad [žengel i svetimas valdas.
namus jau nebegalėjai. tai jau buvo kažkieno terltorlja. kurioje kažkaip nejauku buvo papraščiauslai būti.
Audrius Petrikas (Šiauliai): Norėčiau pasakyti
mąstyti. melstis. nes aplink vaikšto [vairla veikla
tik apie Pakutuvėnų gamtą. nes [spūdžlų. gyvenant
užsiimantys žmonės. Kažkur pamačiau užrašą:
Pakutuvėnuose. buvo daug. Ypač [sirnlnė vėįas. Vėjas
.Pašallnlarns vaikščioti draudžiama" ir pagalvojau.
kaip būtų gerai. jei Pakutuvėnuose nebūtų pašalinių. 0 [slmlnė labiau nei lietus. snlegal. karščiai ar uodai.
kiekvienas [austųsl tarsi i namus parvykęs. Kai atsirado Temstant kapinėse pradėdavo ūbauti pelėda. Pelėda
atskrisdavo labai arti. Netoli molinio namelio gyveno
medinis pastatas. vadinamas Tvarteliu. buvom pabalandis. kuris pamišusiai bėgdavo slėptls nuo mūsų.
kviesti sykį arbatos. Gerdami arbatą. klausėmės
buvusio Pakutuvėnų ūkvedžio Modesto planų apie
Prie Minijos rytais mus gąsdindavo gervė. Jos 3rtuma~
tolesnius darbus. ir
supratom. kad Pakutuvė-

\

lr pirmapradę Valią. kuri visa tai sukūrė ir valdo.
Nuėjau i bažnytėlę. kurią maždaug prieš IS m.
sapnavau. nors buvau tuomet visiškas ir beviltiškas
ateistas. Užėjau i ją. ir man kažkas atsitiko. Atsiklauplau ir meldžiausi.
Gyvenant Pakutuvėnų vadlnarnojo]e bendruornen,;;" C!t,,"rl"
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plau ir meldžiausi.

Gyvenant Pakutuvėnų vadinarnojo]e bendruomenė]e sk.audll buvo mąjytl. kad mažai kam reikia Dievo.
o čia gyvena tik todėl, kad vieta nuošalesnė ir nėra
žmogaus. galinčio sudrausti. Pakutuvėnų klebonas
palikdavo vyresniji. bet šisneretai iSijungdavo i kitų
visai netinkančias tai vietai pramogas. Mano supratimu. bendruomenės ten nebuvo. jeigu vienas kitą vos
pakenčiančių žmogelių ..šaikos" nelaikysime bendruomene. Nenorė]o dauguma ten gyvenančių mylėti nei
Dievo. nei žmonių. 0 Dievo meilė ten buvo. ir jos
ieškantis. kaip vienas žmogus išAnglijos. vardu Rojus.
sakė: ..gali būti Viešpaties pabučiuotas".
Taip buvo ir
su manim. taip. mačiau. buvo ir dar su kai kuriais
žmonėmis. Tikiuosi. Jie To neužmirš Niekada. Nors
daugelis tokių žmonių buvo išten išvaromi.
Dabar Pakutuvėnuose daug renginių. vasarą daug
žmonių. daug bruzdesio. 0 atvažiavęs i juos prisimenu
žodžius: ..Kai žmogus tyli. kalba Dievas". Visa ta vieta
yra pakltusl, pritaikyta labiau ..šiuolaikiniam" ir
..moderniam" žmogui.
Alina Dekontaitė (Plungė): 1998 metais spalio
pradžioje praleistas savaitgalis Pakutuvėnuose vienas ryškiausių mano gyvenimo prisiminimų. Ramumas šlrd] užlle]o jau einant per laukus vlngluojančiu
keliuku nuo Aleksandravo. Tuomet Pakutuvėnuose jau
gyveno vadinamieji pustelninkai. Jų buvo nedaug.
Apžiūrėjau
molinuką ... kontelnerlus". kapines. kapinių
koplyčią. paslklauslusl. kaip pakutuvėulškial bažnyčioje
meldžiasl. pasijutau lyg kelsto]e rarnybės šalyje. kurios
nepasiekia pasaulio triukšmas. Ta mano pirmoji
,-------------------,------
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i Pakutuvėnus.
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tolesnius darbus. ir
supratom. kad Pakutuvėnai pilni veiklos. planų. ir
jiems igyvendinti. kaip
sakė tuometinis ūkvedys.
reikalingos didžiules piniginės investicijos.
Juolab kad čia vykdavo
konferencijos. stovyklos.
kurių metu rengėjarns
reikalų netrūko. Civilizacija su visomis savo viską
niveliuojančiomis naujovėmis jau buvo [sltvirtlnusl
šioje vietoje. Paprastą
sekmadieni prie pat
bažnyčios galima pamatyti
daug mašinų. pabūni
Mišiose. sutinki pažįstamus ir važluo]i namo.
Juozas Siparis
Pakutuvėnų kapinės Vėlinių vakarą.
(Plungė): Apie PakutuJOLANTOS KUETKUTĖS·PELECKIENĖS NUOTRAUKOS
vėnus išgirdau išsavo
draugų. Jie su užsidegimu
pasakodavo apie sutiktus ten žmones. girdėtus palJ1anedžlugino. Dar pastebėdavom [kyrią griežlę.
mokslus. Ašskeptiškai verti nau visus tuos pasakojimus
Siernet bematėm tik gervę. Su vėjals pokyčiai nevyks- nueiti i bažnyčią galiu ir čia pat. Plungėje. nes juk
ta. Tai ženklas. kad gyvūnijai žmonių srautas jau per
šv.Mišiųauka vienodai svarbi visose krikščioniškose
didelis. Viskas keičiasi. ....
bažnyčiose. Turbūt netaptumėrne šventesni. jei
nuvyktumėm i Nazareta ar leruzalę.
Mano nuomone.
Ištiesų viskas keičiasi. lieka tik nenykstantis
tai labiau priklauso nuo paties žmogaus religinio
Dievo ilgesys. tik troškulys.... Visą tą p'akutuvėnuose
suvokimo. tad ir i Pakutuvėnus važiavau
buvusią harmoniją primena Angelės loknytės giesmė:
labiau smalsumo vedamas. Kai nuvykome
(tai buvo šiąvasarą) pirmiausia i akis krito
Nesapnuotum gal tu pievų miško žalių.
žalumo]e skendinti bažnyčia. senos kapinės
kur čiobre/ių kerus lanko bičių pulkai.
ir kukli kapinlų koplyčia. Mačiau gana
kur svirpliai gros ilgai
jaunus. tačiau gyvenimo kryžių pažinusius
ir nutils tik tada. kai lietus psstpils.
žmones. einančius i bažnyčią. [utau visų
Nesapnuotum gal tu arklio karčių šiurkščių.
nuoširdų dalyvavimą. Mišių metų girdėjau
ir neglostytum tu jo šėmos nugaros
gražias šlovinimo giesmes. patiko brolių
prie ssldlnės obels.
pranciškonų sakomi pamokslai. Tokioje
Sapnuoki vis taip ilgai amžinai
netradicinėje aplinkoje esi tarsi Įpareigotas
kaimo takq prie klėties,
naujai perrnąstytl iki šiol girdėtas religines
margas brydes rugiuos,
ir šernus bulvienoiuos,
tiesas. gyvenimo vertybes. I Pakutuvėnus
važiuoti slūlyčlau žmonėms [aučlantlems
bricdžto galvq mėnulio šviesoj,
dvasinę sausrą savo viduje. Aš manau. kad
Savo delne. nutūpus] drugj ant kulno ...
ne vienam. ypač jaunam. žmogui būna
dienų. kai jauti surnaišt] savo kūne ir
~
nugalėti savo juslinius poreiki us. prieštaraujančlus dorovingumui. vienam būna per
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