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ani ce tas stonkus

So dy bos

Stonkųsodybaapie1935m.

Pabaiga.PradžiaNr.
9 (675).

Taip1928mįvykoįkur
tuvės,įkuriaspirmasbuvo
įneštasbūsimaspaveldėto
jas (botakriokis) naujagi
misJonas.Pastatebuvo10
įvairių patalpų, trys lauko
įėjimai, po trečdaliu namo
rūsys, jame šulinys geria
mam vandeniui ir šulinys
nuotekoms.Išvirtuvėsbuvo
į šulinįvamzdžiupajungta
rankinė pompa vandeniui.
Šeimyninis gals buvo tin
kuotas, o „gerasis“ tape
tuotas.Abejuosegaluosepo
koklinių pečių komplektą.
Langai, trijų dalių. „Gera
sis“galasbuvonaudojamas
svečiams, kaliedininkams
priimti arba vestuvėms ir
krikštynoms.
Kaiašgimiau1933me

tais buvo pastatytas pa
skutinis iš naujų statinių
– kluonas.Manau, kad jis
mažiausiai pasikeitė nuo
senovės savo giminaičių.
Kaipirsenovėjelinai,kaip
technikinė kultūra, buvo
auginami ne tik savomis
reikmėms, bet ir parda
vimui. Tik vietoje talkų
mintuvais, jaumynėme su
meistroUrbonopagaminta
mašina,sukamatransmisija
nuomaniežo.Bet vis tiek
reikėdavo šiaudelius gerai
išdžiovintipirtyje.
Niekas spragilais nekū

lė javų ant grendymo, bet
reikėjosuvolunuvoliotiir
iškultilinųgalvenas.Įšali
nesvistieksuveždavojavus
kol su kuliamąja, sukama
matoru„Blaestone“,sulau
kuseilėsiškuldavo,šiaudus
išgabendavoanttvartoarba
į žardinyčią.Kiti likdavo
laisvoje šalinėje.Kluonas
buvo karkasinis, apkaltas
lentomis,bepamatų.
Tiesiog senovinis bran

gakmenis buvo 19 a. pra
džiojepastatytaklėtis.
Sienosišsenoviškųskliu

tųaptaisytųsienojų[skliutas
 senoviškas platus kirvis
rąstųšonamsnutašyti].Apa
tinisvainikaspadėtasantdi
džiuliųakmenų.Grindysir
lubosišstorųdročiųpjautų

lentų.Viduje4kamarosšei
mynai,vienamėsai,okitoje
patalpoje buvo 6mėjgos
laiptaiįviršų.Išvakarinioir
šiauriniošonopriekamarų
priegrindai.Prieįėjimų,vie
tojelaiptų,didžiuliaiplokšti
akmenys. Viena kamera
buvoištapetuota19a.rusiš
kaislaikraščiais„Niva“,ku
riuospramokęsrusųkalbos
su įdomumu skaitydavau.
Iškamarųskaičiaus,mėjgų
dydžio,matėsi, kadmūsų
seneliai nebuvo skurdžiai,
pasiturintys ūkininkai.Ant
klėtiesaukšto,vaikairasda
vomeįvairiausiųsenovinių
įrankių, skliutų, lygintuvų
šiaudiniam stogui dengti,
seneliokalviškų ir staliaus
įrankių, net jo nukaltų ant
kapopaminklo„saulučių“.
Stogas buvo iš abiejų ga
lų laužtas. Šiaurinė pusė
dengta labai storu šiaudų
(ilginių)sluoksniu,apžėlusi
ryškiaižaliomissamanomis.
Galai ir pietinis šonas jau
buvoperdengtiskiedromis.
Sodybaiįsikūrusnaujoje

vietojeklėtislikopakrašty
je, prarado savo tiesioginę
paskirtį.Grūdus laikė ant
naujostroboslubų,tenbuvo
irvalymomašina–fuktelės.
Mėsai sūdyti kubilas irgi
buvoantnamoaukšto.Rū
kytusgaminiuslaikėname
vidurinėje tamsioje kama
roje.Pagrindinėsfunkcijos
likokamarų,kaipšeimynos
miegamųjų.
Pradėjusužsiiminėtidar

žininkyste, šalia padarius
inspektus,įvienąsunešda
vo įvairų inventorių.Kaip
matome pasikeitus darbo
sąlygoms,patobulinus, so
dybojejaugalėjoužtektiir
45pastatų.Priekiekvieno
pastatobuvosavateritorija,
atskirtanuokitosvienokia
ar kitokia tvora.Tarp jau
jos ir tvarto vadinos žar
dėjna.Prie tvarto, iš kurio
pusės paleidžiami į lauką
gyvuliai vadinosi laidaris.
Didelė aptverta teritorija,
kurbuvoganomigyvuliai,
kaip mūsų paminijuose,
vadinosipastauninkas.Apie
trobąikinamoirprūdobuvo

kiemas.Jisbuvoaptvertas,
bet patvoryje pasodindavo
vyšnių,slyvų,aviečių.Tarp
žardėjnos, laidorio, numo,
prūdo buvo sodalis. Paso
dintos jamebuvodvieilės
obelų, apie 12, raudonųjų
vašoklių,agrastų.Tarpuose
buvoauginamosbraškės.
Permūsų sodybos žar

dėjną, laidarį iš pietų nuo
PakutuvėnųįNorvaišiusėjo
kelias.Ant jo buvo trejos
karklės,kuriosprivažiavus
reikėjoatkelti irvėlužkel
ti.Šaliakarklių irant takų
perlipimui per tvorą buvo
įtaisomos – lėpėnės.Tar
pas tvorospažemintas,per
plyšįprakištalentelėirpri
tvirtinta prie abiejų tvoros
pusių įkaltų kuolų.Ne tik
pastataipuošėsodybas,bet
irmedžiai,sodai,tvarkingi
keliukaiirtvoros,senoviškų
šulinių svirtys, gandraliz
džiai senuosemedžiuose,
bet ir tinkamoje vietoje į
žemę įsmeigtas ilgos kar
tys,kuriomisaukštaiužlipę
kvapiejiapyniai,šnarėdami
didžiavosisavospurgomis.
Buvoirsenoviškųsody

bų, tautosaka – folkloras,
paliečiantis kai kuriuos jų
elementus.
„Graži,gražipanelė–po

nosimburbulas(svirtis).

Buvo ireiliuotų,žemai
tiškų. Bijau, kad nebūtų
pamirštos „senmergių ga
džinkos“.Įdedu:

Sveka būkMatotienė –
pėjnakėldytuojė
Par žardėjna gyntuojė –

jaujiesogautojie.
Pėrtiepastatyta,
Kleckasapromstyta,
Smalnyčė po nuosė pa

kabina.
Užpakalis joudu luopu

ožluopytas.
Vėsas mergas biekėt

melstėsįtonjoudąluopą

Įdantvyrusgautomiet,
Ė,vakumtorietomės...
Arba: „VarėMarė į ža

gare,
Kadparneštu dūdas va

rė.
VotaMarėnalaiminga–
Parneš dūdas nabalsin

gas
Marėlepaparlėpėnė
Dūdas krėta ant sėdy

nės.

Kaimo žmonės norėjo
geriau ir gražiau gyventi,
puošėsodybas,šviestis,mo
kintivaikus.Švęstišventes
irlinksmintis.

Deja.Atėjo1940m.Bir
želio15d.komunistinėRu
sijaokupavoLietuvą.
Pasaulįsenąišardysim
Išpačiųpamatų...
(Komunistųpartijoshim

nas„Internacionalas“)

Pirmieji žingsniai buvo,
kad ūkininkus valdančius
daugiaunegu30ha,pakrikš
tijo„buožėmis“(кулаки)ir
nacionalizavolikusiąžemę.
Ją išdalinomažažemiams
irbežemiams.Kartuprasi
dėjo ir raudonasis teroras.
Persekiojami ir įkalinami
inteligentai, buvę valsty
bės tarnautojai, šauliai ir
kariškiai. Pagal sovietų ir
fašistinėsVokietijossusita
rimą,leidžiamąrepatrijuoti
vokiškoskilmėspiliečiams.
Iš Pakutuvėnų išvyksta ir
daugiaunebegrįžtamalūni
ninkaiEinsoldžiai,išAlek
sandravomokytojai Gul
binskai. 1941m. pavasarį,
po sėjos „buožėms“ įsako
pristatytididelįkiekįgrūdų.
Kas jų nebeturėjo, sodino
į kalėjimą.TaipKretingos
kalėjimeatsiduriapakutuvė
niškisMeškauskas.Birželio
mėnesį įvykdoma pirmoji
didžiulė tremtis į Sibirą. Į
gyvuliniusvagonuspirmieji

patenkamokytojai, inteli
gentai, buvę valdininkai.
Pakutuvėnųkaimas,laikinai
tolikimoišvengė.
Birželio 22 d. vokiečiai

užpuolasovietųRusiją.Iki
1944m.spalio10d.tęsiasi
vokiečių okupacija.Grįžta
sovietai,vėltęsiamasraudo
nasisteroras.Daugvyrųsu
ginklupasitraukiaįmiškus,
prasidedapartizaniniskaras.
Bolševikųvaldžiaatnaujina
trėmimusįSibirą.Ištremia
Stuopelio,Meškausko,Gri
galausko Stasio, Dobilo,
Rupeikos,Sauseriošeimas.
Kiti – Stropus Justinas,
StropienėJeruslavapalieka
sodybas, pabėga įmiestą,
kiti pasitraukia, bijodami
partizanų. Lieka laisvų,
neprižiūrimų sodybų, ku
riose valdžia apgyvendina
atsitiktiniusžmones.Betjie
nesavininkai–šeimininkai.
Pastatai dideli tušti. Taip
jie išsprendžia kūrenimo
problemą: viename namo
gale gyvena, o kitą kūre
na.Geresnius pastatus su
sveikesniaisstogaisvaldžia
panaudoja savo laikinoms
reikmėms. ĮRupeikos ūkį
įkeliamokyklą, Just. Stro
paus ūkyje įkuriamokinių
internatą.Ant. Sauserio –
medicinospunktą.Taigerai
–sodžiuireikalingostokios
įstaigos.Susikuriakolūkiai,
suvisuomeninadarlikusius
gyvulius, inventorių, pa
dargus.Reikiamedžiagos
aptvarams, kokiam laiki
nam pastatui – važiuoja į
„buožės“ūkįiržiūriką,dar
rastinkamo.Taipnuomūsų
kluonobuvonuplėštoslen
tos,orudeninisvėjaspabai
gėjuodądarbą–įsisiautėjęs
pakiloirnuvertėstogą.Pora
kolektyvinio šeimininkavi
mopavyzdžių.Vienaisme
taisįmūsųdaržinęprivežė
kolūkinio šieno. Užvežė
tiltuįviršų,nuvertėirviskas

tvarkoje.Betkaippaimtiir
išvežti?Dvejosdurysįtvar
tą.Perjasišdaržinėsreikia
tiesiog kuokštais išpešti.
Sprendimassaliamoniškas:
atplėšė nuo šono lentas ir
pasikrovėįvežimusšieną.
Kartuišvežėir„atlikusius“
lentgalius.1951m.vasarą,
susirinkę moksleiviai ir
kaimo jaunimas, paraginti
mokytojoVitės, nutarėme
Rupeikos ūkyje, kur buvo
įsikūrusimokyklasurengti
vaidinimą – kluono teat
rą.Vaidinome J.Žemaitės
„Pragertibalakonai“.Kolū
kiovadovybėpritarėmūsų
kultūrinei veiklai. Pakylai
padarytipanaudojokluono
duris. Nukėlė nuo vyrių,
betdaugiaunebepakabino.
Greitai buvo nugriautas
ir mūsų „teatras“. Tokių
pavyzdžiųbegalės.Melio
racijądargalimepateisinti,
jibuvopriverstapanaikinti
sovietiniovandalizmopėd
sakus: užkasti ir užstum
dyti likusius fundamentus
ir pastatų likučius, bet už
tai ateinančioms kartoms
palikonusausintą–nume
lioruotą žemę. Daugelis
vykdytojų, pasigailėdavo
gražiausių sodybos me
džių – palikdavo, tačiau,
dažniausiai,jiepakliūdavo
įganyklųteritoriją.Galvijai
ieškodamipojaispavėsio,
kasydamiesi, nutrindavo
žievę.Taipsodybų„pasku
tinieji“Mohikanai–mirda
vojosestovėdami.
PabaigaipadariauSton

kų sodybos istorinę kom
poziciją:

Sodybųnaikinimo
amžiusSovietinė

okupacija
“Respublikinės žemės

komisijos prie Lietuvos
TSRMinistrųTarybos ar
chyviniame fonde 1945
1948byloje.Kretingosap
skrities,Kartenosvalsčiaus
„sumažintų iki 5 ha”ūkių
sąraše (be datos) įrašytas
valdytojas StonkusAnta
nas,Antano(gimimometai
nenurodyti). Pakutuvėnų
kaimevaldęs46,14haže
mės. Į valstybinė žemės
fondąpaimta41,14haže
mės, 3Agyvenamonamo,
3A kluono, 3A svirno, 2
arkliai,kumeliukas,3kar
vės, 3 veršeliai, 3 avys, 2
kiaulės, plūgas, 3 akėčios,
3vežimai,pakinktųkomp
lektas, javams valytima
šina, akselinė, pjaunamoji
mašina.Valdytojui palikta
5hažemės.”
Pagrindas FR61 ap 2

b14L35

Sodyba galutinai nu
griauta1969metais.
...Nebier jau žardėjnas

tuos,jaujėėsuodybas
Korgondrusmanėryšo

liepadiejė.
TikOžouls,Mėnėjė,pri

simėnėmalėka
Tėjkmetų prašvėlpė so

gimtakaimaviejes
(A. Stonkus „Ryšolys“

20010608)
Marijampolė




