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anicetasstonKus

So dy bos
Įvadas

Žmogus,kaipirvisibio
loginiai objektai, kad ga
lėtų išgyventi ir pratęsti
rūšies egzistavimą, priva
lomaitintis ir prisitaikyti
prie supančios aplinkos.
Evoliucijos eigoje keitėsi
aplinka,biologinėsrūšysir
atskiri individai.Vieni ne
prisitaikęišnyko,kitikeitė
savo formą, egzistavimo
būdą–vystėsivienaarkita
kryptimi.Mūsų planetoje
ant aukščiausios pakopos
atsistojo primatų atstovas
žmogus–homosapiens.
Jis užvaldė visas žemės

klimatines lygiagretes nuo
šiaurės iki pietų ašigalio.
Skirtingaaplinka,sąlygojo
netikišvaizdą,betirbūdą,
papročius,įgūdžius.Evoliu
cijoseigojeplaukuotąkailį
pakeitė į švelnesnę odą.
Buvo priverstas išmokti
dirbtinai, įvairiose klima
tinėse sąlygose reguliuoti
kūnotemperatūrą.
Žmogusnuošalčioirdar

ganų pradėjo ieškoti prie
globsčio olose ir urvuose,
dangstytis nukautų žvėrių
kailiais,statytisprimityvias
palapinesirbūstus,naudotis
irsaugotiugnį.
Istorijosbėgyjeprisijau

kinus gyvulius ir pradėjus
verstisžemdirbystepatalpų
reikėjo ne tik patiems, bet
saugoti gyvuliams,derliui,
pašarui.Taippradėjokurtis
sodybos.
Neturiu tikslo gilintis

kaip šitas procesas vystėsi
įvairiosepasaulioplatumo
se,apsiribosiuŽemaitijair
Pakutuvėnais.

Sodybos

Pradėsiu ištraukomis iš
SimonoDaukanto „Būdas
senovėslietuvių,kalnėnųir
žemaičių“,išleisto1845m.
Petrapilyjeirnaujaiišspaus
dinto1993m.Vilniuje.
Autorius rašo: „...Tas

dar yra stebuklingesniu,
jog tose giriose ilgainiui
įsikūrė, atsikieminėdami
[išsiskirstydami atskirais
kiemais, atsidalindami]
vienkiemiuose per gerą
šaukimąnuokitskitotaip,
idantbalsągaidžioaršunies
savo Susiedo [kaimyno]
galėtų girdėti, ką darė jau
dėl išvengimo tarp savęs
barnių,kurieit[itin,labai]
veikiai galėjo keltis, tu
rint lygiai [kartu, drauge]
pievas, dirvas ir daržus,
jausaugodamiesnuogais
rų, idant, vienam trobesiui
užsidegus, negalėtų ug
nis prigauti susiedo trobe
sio, arba, nutikus viename
kiemekokiai nočiai, idant
antrasis, girdėdamas savo
susiedo šunis lojant, pats
galėtų tuo tarpu pasitiekti

ojų[pavojų]nuosavęsremti
arantrampagalbąduoti,jei
tobūtreikę.
Taip šiandien dar dau

gioj vietoj tikrieji lietuviai
tebgyvena atsikieminėję
savo vienkiemiuose Že
maičiuose,Kurše, Parusy
beiKalne.
Pirmasisjųtrobesystose

giriosevadinosnams,arba
namas, namaitis, dėl ko ir
visa tauta nuo prašaleičių
nomadžiais buvo vadina
ma,beje,žmonės,namuose
gyvenantys (1. Dziennik
Warszawski,1826r., t. IV,
s. 37; 2. Lepner, Preusch.
Littauer, VIII, S. 71; 3.
Johan. Lasicius, De diis
Samagitarumet alior. Sar
mator.,Basileae,1615,pag.
1et44.).Tastrobesys,kurį
šiandiendardaugiojvietoj
gal regėti, buvo pailguoti
nas[pailgas]ketvirtainis,be
lubų,įpietussuskliautais,
kuriuose netoli nuo čiuku
robuvotryslangeliai,rąste
išpjauti, vienas aukščiau,
o du žemiau per du rąs
tu, platumo kaip balandis
galėjo įlėkti, nuo vanago
vejamas, ir dūmai išrūkti.
Poskliautais įpietusbuvo
durys, didžiosiomis vadi
namos,prokuriasmažnesu
vežimugalėjoįvažiuoti,nuo
rytų pusės buvomažosios
durys,ošalyjųlangelisnuo
saulėtekio,taippatrąsteper
augumąnuožemėsdėlšvie
sosiškirstas;potuolangeliu
namopusėjduobėiškasta,į
kurią pylė paplavas ir kitą
įurštą[priterštą,pribjaurotą]
vandenį, iš kurios duobės
tekėjo pro namo pamatą į
griovį,kursaiišvestasbuvo
namopasieniulaukopusėj
pakalniui. Per penkis ar
šešissieksniusnuodidžio
sios angos buvo pervarinė
[skersinė] siena, kuri abi
šalini sieni jungė, kurioje
buvodvejosdurys.Vienos
ėjo į kamarą, kurioje sula
buvolaikomairkitibaldai,
nuokojausulos,jaubaldų
kamaravadinos.
Antrosiosdurystojeper

varinėj sienoj tokio pat
mažne didumo buvo kaip
didžiosios, vedė iš namo į
tvartą, arba kūtę, taip va
dinamą nuo žodžio tverti,
nuo ko paskui visą gyve
nimą tvaru, arba dvaru,
vadino, kursai pradžioj iš
virbų nutvertas buvo, vie
nasšalinessienassupačiu
namu turįs,kuriame tvarte
buvo gyvuliai pasieniais
prisieti, beje, karvės, jau
čiai.Vidurytotvartobuvo
avys, atskiestos [atskirtos]
keturiomis gardėmis, nuo
kuriųvadinosgardu;už to
tvartovėlbuvokūtė,arklių
tvartu vadinama, vis tarp
tų pačių šalinių namo sie
nųstovėjo;arkliai jauprie

užėdžio[ėdžių]pririšti,jau
palaidi, kariai [kumeliai,
kumeliukai],arbakumeliai,
nuoseniųarkliųatskiestiir
kartimis kampe užšaudyti
stovėjo;taarkliųkūtėturė
jonuosaulėtekioduris,pro
kuriasarkliusirbandąvarė
girdyti,jaukiamoruiesant,
speiguotie [speigui esant]
drungnuvandeniu išnamo
geldosegirdė.Užtosarklių
kūtėsbuvodarkiauliųkūte
lė,arbatvartelis,kartaisneb
tosepačiosenamošalinėse
sienose,betpridurtoseprie
galutinėsnamosienosypa
tiniu[atskiru]rentiniu,daug
žemesniu už namo sienas.
Žąsys, pylės [antys] ban
dos tvarte buvo laikomos.
Irtaipgaspadorius,sėdęsis
antsuolonamopasieny,visą
savopiešą[kaimenę,mantą,
turtą]galėjoregėti.
Stogas to namo pirma

buvomauknomis klotas,
idant kibirkštys, iš ugnies
lėkdamos, neįkibtų, o ant
tųmauknųviršaus—ilgi
niais.Asloje paties namo
juoįkampąkamaroslinkan
buvo kartais duobė ket
virtainiška iškasta į kelio
mierą [aukštumą] gilumo,
ugnaviete vadinama, taip
erta[erdvi],joggaspadinė,
valgįvirdama,galėjoapsu
kuivaikščioti,kadkiti,ant
krantosusėdę,kojasžemyn
nuleidę, šildės.Greta ka
marossienosperpustrečio
sieksnioėjopervarinėdrūk
ta sija, arba balkis [sija],
kuri abi šalini namo sieni
jungė;nuokamarossienos
ant tossijosbuvodvipus
kazilininki [pusės kazilo,
gegnėsstorumo]karteli,per
pusantrosieksnionuoviena
antros užšlieti [užklotos,
uždėtos]irlentomisprataši
nėmis[tašytinėmis]nuopat
sienoskamarosligpatsijos
apgrįsti,kuriosvadinosuž
lomis, nuo žodžio užleisti,
jog buvonuokamaros ant
tos pervarinės sijos, arba
balkio, užleisti. Po tomis
užlomisperuolektįdvikar
teli tvorininki [tinkančios
tvorai,tvorinės]pasietivyti
mis,vienaisgalaisįkamaros
sienąstipriaiįremtiskylėse,
tai lietai [tikslui, reikalui]
išręstose,antkuriųkartelių
krovėmedžiusarrudenįmė
są kabinėjo džiovinti, nuo
koirkriautevadinos.
Antpatviduriotosduo

bės ar ugniavietės skersai

tųdviejųkarčiųbuvoperdė
tasąžuolomietasirstipriai
tenaipririštasvytimis,prie
kuriopačiamevidurybuvo
pasietas ąžuolo ramentas,
vąšu [vąškaru] vadinamas,
žemajame gale su (kibek
liupakumpusiosšakniesit
nosia,ikipatugniesnutįsęs
taip,idantkatilas,atkabintas
[užkabintais] valgiui virti,
galėtųkaistiirvirti.Darbu
voanttomieto,arbaaksties,
ant kurio ir vąšas kybojo,
pasieti keli svarai ledinės
druskos ant šniūrelio taip,
joggaspadinė,atrišusinuo
vąšo šniūrelį, galėjo drus
koskliupurį[gabalą]įkatilą
įleistiirvėlpamirkiusiaukš
tynpatraukti,kursai,iškel
tasišviralo,lašėjotenaiiki
nudžiūnąs.Užugnėj[užži
dinio,užpelenėj]antšalinės
namosienosbuvolentyna,
ant kurios sugrįsti [sudėti,
sustatyti]mazginiai, beje:
kaušai, samčiai, druskinės,
bliūdai,menturiai,stovėjo.
Potalentynakybojokurvis,
kuriame šaukštai, taurės,
tauragės,iškuriųgėrė,buvo
sudėti. Pasieniais to namo
buvo platūs ąžuolo suolai,
ant kurių dieną sėdėjo, o
naktį, kojas sudūrę, gulė
jo.Antčiukuronamobuvo
lėkiai antkabinti, o stogo
sketeras spaliais apkrautas
ir velėnomis per dvi uo
lektį ilgomis apsluoguotas
[apslėgtas,apspaustas].
Senovėj kalnėnai ir že

maičiai tame trobesyvisus
namų darbus atliko: alų,
midų darė, žlugtį žlugino,
namoaslojdirbo ratus, te
kinius, važius, roges, šlė
des [dideles roges, šlajas],
arbašlajas,kubilusirkitus
indus,žambius[medinius
arklus], akėčias,milus ir
tūbus [veltinius] loviuose
vėlė; trumpai sakant, jų
namas buvo trobesys, ku
riame, kokiai norint esant
pagadai,žmogus,nuosaulės
irnuodarganospaglemžtas
[apgintas], galėjo brūzti,
kokįnorisišsiėmęsknebinį,
nesgi tenai visados ugnis
kūrinos,priekuriospablaka
susėdę šildės ir permerkti
nuo lytaus ar krušos džio
vinos, vasarą tenai valgė,
rudenįiržiemąstotkusarba
baldusirkitąnamųpadary
nę,beje,žambius,akėčias,
antsuloskamarossukeltus,
laikė...“
Toliau išvardijami kiti

sodybostrobesiai,jųvidaus
surėdymas. Iš viso ūkyje
galėjo būti iki 10 įvairios
paskirtiespastatų.
Kitas garsus žemaitis

gimęs Žlibinų parapijoje
Purvaičių kaime, profeso
rius Ignas Končius savo
monografijoje „Žemaičio
šnekos“,išleistoje1961m.
Londone, rašo apiemūsų
krašto pobaudžiavinįXIX
a pabaigos irXXamžiaus
pirmos pusės kaimą. Joje
nuostabiaiaprašytisodybos
irpastatai,gyventojai,kie
maijųgyvenimoeiga.Tar
pusavio santykiai, darbai,
tradicijos,papročiai,pažiūra
įgamtą,aplinką.
Skyrelyje „Sodyba“ ra

šo:
„Sodyba pareina nuo

ūkio stambio.Daugiau že
mės turi ūkininkas, jo so
dybaplatesnė:didesni tro
besiai, erdviau suskirstyti.
Juo smulkesnis žemvaldis,
juo sodybamažesnė,,ma
žiau trobesių, ir trobesiai
mažesni.
Lietuvosūkininkųvaldo

mosiosžemėsstambiNep
riklausomybėslaikaisnusa
košieskaitmenys:ūkininkų,
turėjusiųnuo1iki5.hektarų
žemės,buvo48.805,nuo5
ligi10ha74.798,nuo10li
gi20ha89.672,nuo20ligi
30ha33.125,nuo30ligi50
19.822,daugiaukaip50ha
7.653.Darbininkųįvairiose
įmonėse, neskaitant žemės
ūkio darbininkų, tebuvo
34.000.
Žmonėsžemaičiuosegy

vena sodose (kaimuose),
vienkiemiais.Kiti yra tro
belninkai  grytelninkai,
kumečiai,metininkai, šim
tadieniai(priedvarų).
Labai retai teaptiksi že

maičiuose aukštaitiškus
(lietuviškus) kaimus, kur
sodyba, prie sodybos: iš
gatvėsmatai gyvenamąjį
namą,pastatytągaluįgatvę,
dar vartai į priekiemį. Jo
kiokiemo.Siauramsklype
tepatelpa tiknamaipokits
kito ir pravažiavimas. Jau
antroje pusėje pravažiavi
mokaimynonamųnugaros
tvorosnereik.Namųeilėje
tolėliauklojimas.Sakysim,
mano gimtasis kaimas: 17
kiemų, po 20  24 ha, ei
na tris kilometrus. Jokios
„ulyčios”.Toli nuo kiemo
ikikiemo.Kiemaineeilė
je.Vienossodybosvienoje

pusėjeupelio(Sausdravo),
kitoskitoje.
Tėviškėssodybojebuvo

šeši pastatai: gyvenamasis
namasnumatroba,klėtis,
tvartai,daržinė,jaujas,rou
pė,neskaitantžardinyčios,
brago“.
NorsS.Daukantas„Bū

de“aprašosenovėsžemai
čiųgyvenamąnamą,tačiau
irpokeliųamžiųprofeso
riaustėviškėstrobadartu
rėjotamtikrąpanašumą.
„Tėviškės gyvenama

sisnamasabiemlaužtais
galaissuįėjimaisiškiemo
ir iš užduralio. Iš kiemo
įeiniįpriemenę(prisėdnį).
Priemenėje dvejos durys:
vienosįpriemenęišuždu
ralioarbaįkaminą,kitosį
gerąjąmenęgerąjątrobą.
Be šitų įeinamųjų durų ši
trobaturidardvejasduris:
vienosįprastąjątrobą,kitos
įgerąjįalkėrį.
Priemenės nuo kita ki

tosatitvertosmoline siena
 kamino siena.Kaminas
teturi apačioje dvi sienas:
sakytoji ir kita pagal pra
stąją trobą irkiek įsikiša į
gerąją trobą  įmenę.Lig
irtarppriemeniųsienanė
rapernamovidurį išvesta
užduralio pusės priemenė
platesnė, čia ugniakuras
(ugniavietė)kampetųdvie
jųmoliniųsienų,sudviem
ąšais  valgiui ir jovalams
virti; aukštaikamine pa
kriautismėsairūkyti,drus
kailaikyti,šiojepriemenėje
daryraišsikišusduonkepė
krosnis. Pati krosnis pri
šininkėje (patalpa pagal
užduralį).Ištospriemenės
yradurys į prastąjąmenę,
duralėsįužduralį.Duralės:
taiyrapusiauvėrinės.durys,
tikneišilgaidurųpusiauvė
rinės,oskersai,atsidaręs
viršutinędalįužsikvempęs
galispoksotiįužduralį,nei
kiaulėneižąsisneįeisįprie
menę.Apatiniosiostųdurų
duralės vienos pačios ne
buvoatidaromos.Paprastai
viršutinėsduralėsvisuomet
būdavoatdaroslangonėra
priemenėje josatstodavo
langą;pročialėkdavoviš
tosanttrobos,čiabuvojų
laktai:vištanutupiapirma
ant apatiniųjų duralių, pa
skuiantviršutiniųjų,toliau
antlentostarpprišininkėsir
prastosiostrobos.
Prišininkėpaprastai tai

komakaršinčiams.Karšin
čių nesant, čia sudėti kal
varatai, sugriautos staklės,
kubilaiirt.t.
Iš priemenės durys į

prastąją trobą.Tuoj netoli
durų kampe prie krosnies
„kaminas”:molio nudrėb
tas, nelyginant stalas su
tuščia, vieta apačioje (per
didelius šalčius čia vištas
laikydavo).Ant to „stalo”
ugniavietė;prie sienosant
ugniavietėsatsukamasąsas
trikojams kabinti.Ugnia
vietėsviršujemoliniskup
tūrassuskyleprolubas(pro
stogą jisnebuvo išvestas).
Skylė užkišama kamščiu:

Stonkų giminės sodybos piešinys.
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So dy bos
storokasmietas,kuriovie
nas galas apsiūtas rutulio
pavidalu skarmalais, 20
30 centimetrų skersmens,
kadkietai užkištų kuptūro
skylę. Iššiosmenėsdurys
įgerąjąmenęirkitosįpra
stąjįalkėrių.Menėsepodu
langu.Gerajame alkėriuje
vienaslangasįkiemopusę,
kitasišgalo.Prastajameal
kėriujetikišnamogalotėra
langas.
Iš kiemo pusės dar yra

durys įvadinamąjį svirna
lį.Taitaislaikaisatstodavo
klėtį,kadaatskiro„klėties”
pastatodarnebuvo,čiaįtai
sytosmiegosgrūdams,čia
vilnoslaikomos,verptipa
ruoštieji linai,čiaviduryje
priebalkiųpakabintikreti
laisudžiovinamaissūriais,
čiasampiliniopienokubila
tis,čiasūdomamėsa.Įčia
suneša ir kamine išrūkytą
mėsą, nors kamine ir per
vasarą dar tebekabodavo
lašiniųpaltys,kumpiai.
Vėliaupriegyvenamojo

namo buvo pridirbtos dar
dvi kamaros ir tvartalis. Į
vienąkamarądurysiškie
mo, į kitą iš namogalo, į
tvartalį išužduraliopusės.
Kamaraįkiemąbuvoma
no kamara. Iš galo buvo
mėsinėkamara.Otvartalis
buvo reikalingas penams
peršalčiuspasislėpti.Mat,
penams užtverdavo pagal
namoužduralio sieną (pa
galprišininkę).Jėdaląjiems
pildavo iš priemenės rine
per sieną tiesiog į geldas
penųužtvaroje.
Vėliautaibuvopanaikin

ta: iš prišininkės, tvartalio
ir svirnalio padarytos trys
patalpos;svirnalyjeiškirstas
langasįkiemą,įdirbtakros
nis“. (Straipsnis „Gyvena
masnamas“1t.6264psl.)
Kaime sodybas sudarė

ne tik pastatai, bet ir visa
infrastruktūra: kiemas, so
das, daržai, darželiai, prie
kluono – žerdėjna, prie
tvarto–laidoris,keleliai,ta
kai,tvoros,prūdai,šuliniai,
aviliai. Sodybos paprastai
būdavoaptvertosardalinai
apsodintosmedžiais.
Kadgyvuliaiirpaukščiai

nepridarytųnuostolių,vidu
jebūdavoatitveriamisodai,
uogynai,daržai.
Gatviniokaimosodybos

skyrėsinuovienkiemių.Pa
kutuvėnaibuvoviensėdžių
kaimas.
Amžių bėgyje sodybos

keitėsi.Tai įtakojo ne tik,
kaipsenoliaisakydavo„pa
vietris“ (nelaimės, gaisrai,
karas,maras,badas,bet ir
mokslo,technikos,žemdir
bystės pažanga.Vystantis
transportui (geležinkeliai,
laivininkystė) žmonės ap
lankydavo, emigruodavo į
kitasšalis.Pamatytasnau
joves pritaikydavo savo
buityje.Atsirado išsilavi

nusių žmonių – specialis
tų, kuriemokė gyvento
jus naudotis naujovėmis:
augalininkystėje, laikytis
sėjomainos,įsigytiišvestų,
naujų derlingesnių kultū
rų sėklų, pagerintų veislių
gyvulių.
Atsiradusvidausdegimo

varikliams,motoraissuka
mosmašinos kūlė javus –
išstūmęspragilus.Jiesuko
irmašinasdrožtiskiedroms,
kuriospakeitėšimtamečiais
tarnavusių šiaudinių stogų
vaizdą.Pertvarkaatėjoirį
virtuvę.Sumūrytosviryklės
su storomis ketaus plokš
tėmis ir juose įstatytomis
įvairaus kalibro rinkėmis
pagalpuodųdydį,keitėvirš
atvirosugniesprimontuotą
vašą su pakabintu katilu
arba pečių, kurio vidun,
valdomasspecialiadvinage
šake,būdavoįkišamasspe
cialusmaistuivirtipuodas.
Po 1918m. paskelbtos

nepriklausomybės, laisva
mekraštekylantgyvenimo
lygiui, žmonės stengėsi
gyventiturtingiau,gražiau.
Naujovės įtakojo irūkinių
pastatų išorinį irvidinį iš
planavimą. Jie darėsima
dingesni,praktiškesni.

Pakutuvėnai

Apie daugelio kaimų
pavadinimų kilmę būna
įvairiausiųversijų.Nuo jų
nesiskiria irmanogimtieji
Pakutuvėnai.
Gerb.J.Klietkutė„Paku

tuvėnų kaimo istorijoje“
aprašodviversijas.Ašturiu
darsavo–trečią.
Istorikai teigia, kad ant

Gondingospiliakalniobuvo
kuršių pilis.Mūsų kaimas
buvo kuršių žemių keklio
teritorijosribose.Tačiaune
manau,kadjopavadinimas
būtųkuršiškas.
Senovėjekuršiųiržemai

čiųžemėsebuvojomilžiniš
kimiškųmasyvai. Daug
aukštesnis buvo ir per jas
tekančių upių (Babrungas,
Minija)irjųintakųvandens
lygis. Prie jų kūrėsi žmo
niųbendruomenėsirpagal
tuos hidronimus vadinosi
gyventojai, nuoko gavosi
gyvenviečių, kaimų pava
dinimai.Ikišiųdienųišliko
pavadinimaiprieupių:Kal
tėsKaltinėnai,Žaros–Ža
rėnai,Luknos–Luknėnai,
Babrungo –Babrungėnai,
Karkluojos –Karklėniai,
Mišupio–Mišėnai,Juodu
pio–Juodėnaiirt.t.
Pakutuvėnųkaimoribose

įMinijąįtekėjodudidesni
upeliai.Vienasišjųgalėjo
būtiPakūtaarPakūtė.Lo
giška,kadištoradosiPaku
tuvėnaipavadinimas.
Archyvųtyrinėjimome

džiaga153738mGandin
gosvalsčiujebuvodviprie
vaizdystės(приставниства).
Vienoje JanelevaMeko

vičiaus prievaizdijoje 119
žmonių (люди), o Pacovo
Rupeikavo 103 asmenys.
Viso222gyventojai(dūmai).
Nepaminėtineikaimai,nei
miesteliai.Šaltinis:Andriaus
Marckavičiaus „Žemaitijos
valščių surašymas153738
m.“
1721m.Gondingosvals

čiausseniūnijosinventoriu
je(F211107M.A.)Paku
tuvėnų kaime gyveno tik
vienasKazimierasVirkšas.
Kaimo pavadinimas liko
žinomas,norspo17011708
m.Šiaurėskarosušvedais
ir170811m.badoirmaro
kituosekaimuosegyvento
jaibuvoišnykę.
1738 m. LDK žemės

apskaitosmokesčių kny
goje(LVJA.S.ANr.3774)
PakutuvėnuosegyvenoMy
kolasMažonis,Stanislovas
Milašius, JonasMažonis
irKondrotas (vardas neįs
kaitomas). 1775m. Plun
gėsseniūnijos inventoriuje
(LVJA F3AAp.B3921)
Pakutuvėnuosejaurandama
16pavadinimų(dūmų).
Nuo1794m.iki1915m.

Kulių, Plungės, Kartenos
parapijųmetrikos knygose
PakutuvėnųkaimeirAlek
sandravopalivarkesuradau
89skirtingaspavardes.
IšsikovojusLietuvosne

priklausomybębuvo įvyk
dytas pirmas gyventojų
surašymas.
„Taididžiuliskaimas,ku

riame1923m.buvo47sody
bosir276gyventojaipriklau
sėKartenosvalsčiui  apie
PakutuvėnusrašėBr.Kviklys
enciklopedijoje„MūsųLietu
va“IVt.338psl.(išleistaJAV
19641968m.)
Kaimevirš20hažemės

valdė 14 ūkininkų. Stam
biausiūkiaibuvoGrigalaus
koVytautoirRupeikosapie
80 ha.Virš 30 ha.Griga
lauskoStasio,StuopelioSt,
Stropų, Stonkaus,Gagilo,
Meškausko,Dobilo.
Vaikystėjetekdavopereiti

beveikvisą kaimą. Į vieną
pusęeinant įAleksandravo
pradinęmokyklą,įkitą–Pa
kutuvėnųbažnyčią.Atmin
tyje išlikodaugelio sodybų
vaizdai. Stropaus Justino
visipastataibuvonauji:tro
ba iš išorės dažyta.Tokia
patnauja,tiknedažytabuvo
irStroputės Justinos troba,
klebonijaipadovanotatroba.

Kitasišišorėsdažytasbuvo
Rupeikos, (Gedgaudo), tik
žymiaididesnisnamas.Nau
jai statyti gyvenaminamai
buvoSauserio,Brazdeikio,
Stuopelio,malūnininkoEi
solčio,Stasio irStanislovo
Grigalauskų.
B.Franklinas žaibolaidį

išradoapie175052metus.
Pakutuvėnuose jie buvo
StonkausAntano,Stropaus
irGrigalauskoStasio(Vove
rinio)sodybose.
„Pakutuvėnųkaime1940

m. gyveno apie 50 šeimų
(maždaug300žmonių)kar
tusuvietiniaisgyventojais
ir pas juos tarnaujančiais
darbininkas“ (J.Klietkutė
– Peleckienė „Pakutuvėnų
kaimoistorija“.
„Prieškario Lietuvoje

Pakutuvėnuose buvo apie
penkiasdešimtsodybų.Trė
mimai irmelioracija pra
ktiškaikaimąsunaikino.
Gyvas jis tik pakutu

vėniškių prisiminimuose.
Rytoj buvę tenykščiai gy
ventojai,jųvaikaiišįvairių
Lietuvos kampelių renkasi
įkaimosueigą13val.Pa
kutuvėnų bažnyčioje bus
aukojamos šv.Mišios už
parapijiečius. Po pamaldų
bendri pietūs.“ („Kaimas
gyvas prisiminimuose“//
„Žemaitis“2000m.birželio
10d.šeštadienis).
Savovaikystėsprisimini

muose, gamtos grožį, nos
talgiją,sielosšauksmąban
džiauįvilktiįpoezijosrūbą,
tačiaunetektiesrealybė,liko
darryškesnė.Vienintelėpa
guoda – kaimo griuvėsius
saugojantysdupatronai.

Šian die ną čia – ant kran to 
Mi ni jos
Jau ne bė ra so dy bų...
Nė ra dar že lių po lan gais ir 
gė lės ne be žy di.
O kai mo di de lio ga le – tik 
vie ni ša baž ny čia...

Ir, jei gu, vieš ke liu iš čia į 
va ka rus ke liau si
Ne ra si pa ke ly so dy bų.
Ne čiul ba so duos paukš
čiai.
Tik kai mo pa kraš ty, ki tam 
ga le
Ke li vien sė džiai li ko.

Ne gau sias Kris taus ave les, 
pa tro nai dvie se ga no 
Du už sie nie čiai:
Pran ciš kus Asy žie tis ir Pa

du vos An ta nas
(„Kai mas prie Mi ni jos“ 

2003 m. lapk ri tis)

„1997m.kovomėn.Pa
kutuvėnųkaimegyveno16
šeimų. 2001m. pabaigoje
gyventojųbuvodarmažiau,
neskelisenukaimirė,ojau
nimas išvyko įmiestus“.
(J.Klietkutė. „Pakutuvėnų
kaimoistorija“)
Kiekviena kaimo sody

ba turėjo savo gyvenimą,
istoriją. Pakutuvėnuose
daugumą jų užgimė 18 a.
pabaigojeir19a.pradžioje.
Savo šeimininkų jos buvo
puoselėjamos, prižiūrimos,
remontuojamos, perstato
mos,tobulinamos.Kartusu
pastataisstiepėsiįviršųpa
sodintimedžiai,derliųnešė
sodai. Šalia senųjų statėsi
didesnėsarmažesnėsnaujos
sodybos.Taip1940m.kai
mejaubuvoapie50sodybų
ir 300 žmonių. Tai buvo
paskutinieji taikosmetai.
Pojųsekėpirmojisovietinė
okupacija,pasauliniskaras,
irilgas,kaiprudensnaktis,
antras sovietmetis, atnešęs
tautos genocidą ir senojo
kaimo išdraskymą.Atėjo
kaimopatriarchaliniųsody
bųtragiškamirtis.
Aš noriu dar kartą pa

vaikščioti po savo senąją
tėviškę,pasidžiaugtijostar
pukarioaugimu,dinamika.
Pasiėmęs lazdą, senatvėje,
parymotijosbuveinėje,su
grįžtiten,kurkadaise,buvo
įspaustimano–kūdikiopir
miejižingsniai.

Stonkųsodyba

SenelisAntanasjąpavel
dėjoapie19amžiausvidurį,
vedęsūkininkoStonioduk
rąRozaliją.Nuotolaikoji
tapomūsųgiminėstėviške.
Sodyba buvo labai gra

žioje vietoje antMinijos
kranto. Šalia augo du ga
lingi medžiai Ąžuolas ir
Klevas,opaupiaisdaubose
alksnynai, beržynai, kark
lai, liepos, drebulės ir kita
augmenija.
Mirus seneliui, ūkis ati

tekomano tėvui.Močiutė
Emilija1886m.ištekėjouž
našlioA. Stonkaus.Bet ir
jijaunalikonašleirištekė
joužA.Norkaus.1912m.
mano tėvelis, jau pabuvęs
emigracijojeAmerikoje, ir

atitarnavęskarinėsRusijos
kariuomenėje, atsiėmėūkį
ir 1913m. vedėBražins
kaitęMarijąišBabrungėnų
kaimo. 1914m. prasidėjo
Pirmasis pasaulinis karas
laikinaijuosišskyrė.Tėve
lis buvo pašauktas į karą,
pakliuvoįvokiečiųnelaisvę
irgrįžotik1918metais.Taip
visi rūpesčiai pervokiečių
okupacijąatitekomamai.
Lietuvai,vėlatsikovojus

nepriklausomybę, visose
gyvenimo srityse reiškėsi
pakilimas. Senieji ūkiniai
pastatai nebeatitiko nau
jesnių ūkininkavimo sąly
gų.Turėjo būti erdvesni,
funkcionalesni. Didėjant
šeimynaiirsamdantdarbi
ninkus, ne tik gamybiniai,
bet ir gyvenamas namas
pasidarėankštas.Prasidėjo
didžiosiosstatybos.
Naujieji pastatai turėjo

būti didesni, erdvesni, dėl
priešgaisrinio saugumo,
didesni, tarp jų atstumai.
Taijiesenosiossodybosri
bosejienebeišsiteko.Šalia
josįpietusbuvonumatyta
nauja. Pagrindinis verslas
buvogyvulininkystė,todėl
pirmiausia reikėjo pasta
tyti tvartus. Senieji kaimo
meistrų planai nebeatitiko
laiko dvasios.Apskrityje
jau veikė specialistų kon
sultacijos,kuriepasiūlyda
vonaujoviškusprojektus.
TaipStonkų ūkyje apie

1923metusbuvopastatytas
pirmaskaimetvartassuprie
šonopriblokuotadaržineir
tiltuužvažiavimuanttvar
to lubų, kad galima būtų
iš vežimo tiesiai į daržinę
išverstišieną.Įtvartąbuvo
dvejosįvažiuojamosdurys,
kadnereikėtųmėšlonešioti.
Išdaržinėspašarasperdve
jasdurisbuvopaduodamas
įtvartą.Kadnesiklampotų
laidorisišbrukuotasiružpil
tas smėliu. Šitos naujovės
palengvino rankų darbą ir
padidinonašumą.
AnglijairVokietijabran

giai supirkdavo bekonus
AB „Maistas“ organizavo
eksportą. 1925metais pa
gal inžinierių – agronomų
projektą buvo pastatytas
„numas“. Kur po vienu
stogu tilpopašarųvirtuvė,
duonkepis,vištos,antaukš
tomėsosrūkykla.Užugniai
atsparios sienos, koridori
nio tipo kiaulidės aštuoni
gardaisusrutųnutekėjimo
grioveliais, šėrimo irmėš
lo pašalinimo taku.Gale
pastato lauke išbetonuota
mėšlideirnuotekų–srutų
šulinys.Pastatasbuvoįver
tintas1000litųpremija.
Nors sodyboje nebuvo

gandralizdžio,tačiaukaspo
rametųparskrisdamigandrai
palikdavoporyšulįsuvaike
liu.Senojitrobapasidarėper
ankšta,atsidūrėnaujaisupla
nuotos sodybospakraštyje
statyta19amžiauspirmoje
pusėje,reikalavokapitalinio
remonto.Nutarta pietinėje
naujos sodybospusėje pa
statytinaują.

Busdaugiau.
Marijampolė




