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Treti metai molinukėse
trobelėse gyvena atsiskyrėliai,
save vadinant s ustelnikais

Audra ZDRAMIENĖ

Jau kelintą vasarą išeilės važiuo-
jame i Pakutuvėnus, Šiame Plun-
gės rajono užkampėlyje vienuolių
pranciškonų globojami dvasinę ramy-
bę, gyvenimo pusiausvyrą mėgina at-
gauti narkomanai, chuliganai, palai-
do elgesio jaunuoliai ir šiaip tie, ku-
riems kažkas labai nepasisekė.

Prieštrejus metus čia atvykę, ply-
name lauke pamatėme ilgą, išlentų su-
kaItą stalą, už kurio sėdėjo ir braškes
su pienu valgė gal dvidešimt jaunuo-
lių. Praėjusiais metais visai atsitiktinai
patekome išeimų stovyklą. Bene sa-
vaitę apie 150 žmonių gyveno palapi-
nėse. Kol suaugusieji dalyvaudavo už-
siėmimuose ar klausydavosi paskaitų,

mažieji žaisdavo įrengtame vaikų dar-
želyje. Dideliame šurmulyje mums su-
sigaudyti padėjo tėvas Gediminas.

Šiemet važiavome aplankyti vie-
no plungiškio. Pakutuvėnų pievos tie-
siog baltavo nuo pienių parašiutų. Ta-
čiau kasmet čia vis daugiau civiliza-
cijos. Kadangi bažnyčia stovėjo labai
šlapioje vietoje, atlikti melioracijos dar-
bai. Šventorius naujai išlygintas, pa-
sodinta žolelė. Kiek tolėliau, už iškon-
teinerių sulipdytos, stogu uždengtos
gyvenamosios trobos išpo žemių ky-
šojo išpilti didelio pastato pamatai.
Už jų - brezentinis anga ras, kuriame
vokiečių atsiųsta labdara, žemės ūkio
padargai ir statybinės medžiagos.
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Už angaro -būsimojo šiltnamio pa-
matai.

Treti metai molinukėse trobelėse
gyvena atsiskyrėliai Jolanta, Laura,
Darius ir Audrius, kurie save vadina
pustelnikais. Prie jų šiemet prisidėjo
dar šešivaikinai, dauguma jų - buvę
narkomanai. Jaunuoliai sakė, kad jų
stovyklavietėje beveik kiekvieną die-
ną lankosi smalsuolių, įvairių leidinių
žurnalistų. Atvyksta net ekskursijos,
todėl trokštamos ramybės vis mažiau.
Pustelnikai trims paroms priima vi-
sus. Apnakvindina koplytėlėse, pakvie-
čia prie bendro stalo. Norint pasilikti
ilgesnį laiką, būtinas tėvo Gedimino su-
tikimas ir palaiminimas.

Cegužės menesį keturi pustelni-
kai lankėsi Italijoje. Panašių i mūsų
rajone įsikūrusią bendruomenę ten
Y;'l apie penkis šimtus, jos daug gau·
sesnės. Krikščioniškų bendruomenių
veiklą remia tenykštės valdžios at-
stovai. Už tai, kad suklupęs žmogus
nori atsi tiesti ar pakeisti įpročius,
jiems net pinigus moka. Pakutuvė-
nų atsiskyrėlius remia Kretingos

pranciškonų vienuolynas. Beje, atsi-
skyrėliai valdo 50 hektarų žemės,
tačiau šiemet sugebėjo apdirbti tik 7-
8 hektarus. Augina tai, kas reika-
lauja mažiausiai darbo, - kviečius, mie-
žius. Sakė, kad įvairiems darbams
negali skirti daug laiko, mat net ke-
turis kartus per dieną renkasi bend-
rai melstis ir brevijorių skaityti.

Vietiniai žmonės priprato prie
keistųjų kaimynų, bet, stebėdami jų
asketišką gyvenimo būdą, stengiasi
išlaikyti deramą atstumą.

Šiemet liepos mėnesį vėl organizuo-
jama stovykla šeimoms. Lektoriai mo-
kys tarpusavio supratimo, meilės savo
artimam, pakantumo. 0 gegužės 23-
24 dieną Pakutuvėnuose įvyko bend-
ruomenės narių Rimos (išUtenos) ir
Rimo (išKretingos) vestuvės. Didžiulė-
je palapinėje tilpo daug svečių: bend-
ruomenės narių, draugų ir giminių,

Mus išlydėdamas, pustelnikas Aud-
rius sakė, kad Pakutuvėnuose jis at-
rado Dievą ir nenori to ryšio prarasti.
Sakė, kad čia jam ramu. Nors molio
trobelėje nėra jokios prabangos, pato-
gumų jis ir netrokšta. Čia užsigrūdi-
no, sustiprėjo ir gyvena gamtos ritmu.

Rima. Jo lanta. Rimas. Darius ir Audrius.


