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Kaimas. KLEVĖNai

Klevėnai – vienas iš nedaugelio Anykščių rajono kaimų, kuriuos 
kruopščiai išnaršė XX a. antrosios pusės kraštotyros sąjūdžio entuzias-
tai. 1981-1982 m. Skiemonių vidurinės mokyklos ir Anykščių muziejaus 
kraštotyrininkai, vadovaujami istorijos mokytojos Janinos MASYTĖS, su-
rengė kompleksinę ekspediciją po Klevėnus, aplankė kiekvieną sodybą, 
išklausė visus senuosius kaimo gyventojus ir užrašė jų prisiminimus. 

Taip gimė „Anykščių rajono Klevėnų kaimo istorijos apybraiža“ – šal-
tinis, nepaisant tuo metu privalomojo ideologinio atspalvio, leidžiantis 
keliauti po šio kaimo praeitį, pažinti jo žmones, sekti jų likimus. Pirmiau-
sia juo remiantis, jį vis cituojant ir papildant, buvo sudarytas šis „Pasau-
lio anykštėno“ publikacijų ciklas apie Klevėnus. Tai – maža Anykščių 
krašto dalelė, kurioje it veidrodyje atsispindi visų anykštėnų viltys ir liki-
mai. Pažinsi Klevėnus – pažinsi Anykščių kraštą...

Janina MASYTĖ

Klevėnų kaimas yra tarp skiemonių ir Leliūnų. aukštaitijos plentas, nuties-
tas 1830-1835 metais, kerta Klevėnų laukus į dvi dalis.

Daug ką mena senasis plentas, nusinešęs praeitin pašto diližanus, jais va-
žiavusių keleivių mintis ir troškimus.

Didelių medžių pavėsyje buvo pats kaimas. Laukuose kalvos, kalneliai, ne-
toli lapuočių miškai.

Žilaplaukiai to kaimo gyventojai pasakoja, kad kaimas labai senas. Niekas da-
bar nepasako, kada čia pirmas valstietis išsikasė šulinį, kada išarė pirmąją vagą.

Čia buvo tvirtai suręstos gryčios, gausios šeimynos, daug smarkaus prie dar-
bo jaunimo. Čia dažnai vieni kitus patikdavo ir į poras sueidavo. Gal todėl tiek 
daug Karvelių, Gutauskų, Kisielių.

Žemė žmonių nelepino. Daug sūraus prakaito reikėjo išlieti į tuos laukus. 
Buvo laikai, kai mergaitės vertę nulemdavo kraičio skrynios sunkumas ir pa-
soga, bet per tuos rūpesčius išryškėdavo įgimtas kaimo žmonių darbštumas, 
grožio jausmas, knygos ir gamtos meilė.

Tolimų revoliucijų atgarsiai ir pažangi mintis neaplenkdavo nuošalaus kai-
mo. Tada sujusdavo klevėniškiai, pratrūkdavo dešimtmečiais jų širdyse susi-
kaupęs kartėlis...

Tada, kai visi norėjo mokytis

Klevėnų kaimas parapijos davatkų buvo pravardžiuojamas cicilikų ir bedie-
vių kaimu. skiemonių klebonas iš sakyklos dažnai apie tai primindavo. Klevė-
nų gyventojai skaitydavo „Lietuvos ūkininką“ – valstiečių liaudininkų partijos 

leidžiamą laikraštį. Kunigams ir davat-
koms tai buvo socialistiškas ir bedieviškas 
laikraštis. Klevėnams negalėjo įpiršti ku-
nigų leidžiamo „Šaltinio“. Taip jau buvo 
nuo 1905 metų.

1918 m. pabaigoje, besikuriant Tarybų 
valdžiai Lietuvoje, Klevėnuose, Šaltenių 
troboje, buvo atidaryta mokykla, mokytoju 
buvo Kazys Šaltenis. Pats revoliucinio ko-
miteto pirmininkas ignasius Rasikas iš lentų 
sukalė suolus ir stalus. Kaimo vaikai talki-
ninkavo: nešiojo plytas, rogutėmis tempė 
iš pakluonės sušalusio molio gabalus. mo-
kykla greit buvo įrengta. Tiek priėjo vaikų, 
paauglių ir suaugusių bernų bei mergų, 
kad nebuvo visiems kur susėsti. Visi norėjo 
mokytis – juk nuo 1914 m. niekas nelankė 
jokios mokyklos. Retai kas teturėjo kokią 
skaitymo knygą, sąsiuvinį ar pieštuką.

Paskui mokinių skaičius ėmė mažėti. 
Pamokų metu, būdavo, pravers kokia bo-

Ilgas ir vingiuotas kelias į šviesą

Janina MASYTĖ (g. 1926 m.) – 
pedagogė istorikė, kraštotyrininkė. 
Gimė ir augo Panevėžio rajono pakraš-
tyje, mokėsi Raguvoje, baigė Ramyga-
los gimnaziją. 1946-1949 m. studijavo 
Vilniaus pedagoginiame institute, kurį 
baigė su pagyrimu ir įgijo istorijos 
mokytojos specialybę. Keletą metų ji 
dirbo pedagoginį darbą Ukmergėje ir 
Šiauliuose, paskui tęsė studijas Vilniuje 
ir įgijo istorijos dėstytojos išsilavinimą. 

1956-1957 m. ji gyveno Šiauliuose 
ir dirbo Šiaulių Bazilionų vidurinėje 
mokykloje mokslo dalies vedėja, laiki-
nai ėjo mokyklos direktorės pareigas, 
bet, greit nusivylusi administraciniu 
darbu, perėjo į Meškuičių (Šiaulių r.) 
vidurinę mokyklą dirbti istorijos moky-
toja. 

1959-1985 m. J. Masytė gyveno 
ir dirbo Anykščių rajone. Keletą metų 
ji mokė istorijos Troškūnų ir Debeikių 
vaikus, o nuo 1963 m. buvo  Jono 

Klevėnų kaimo vaikai – Juškonių pradinės mokyklos mokiniai XX a. viduryje, 
antrasis iš kairės stovi Bronius Karvelis. Foto: Broniaus Karvelio albumas.
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bulė duris ir šaukia: „Jonuk, eik namo, padėsi ušėtkus karvėms išnešti“. Net 
visuotiniame kaimo susirinkime Kazys ir ignasius turėjo žmonėms aiškinti mo-
kyklos tvarką. Kada turėdavo laiko, ignasius pats eidavo į mokyklą mokytis.

1919 m. pavasariop kaime kilo šiltinės banga, ir mokyklą reikėjo uždaryti. 
Toji mokykla tedirbo gal vos porą mėnesių.

1919 m. skiemonių apylinkės komisaras buvo Justinas strazdas. Jo rūpesčiu 
mokyklos statybai Juškonyse iš Kurklelių miško buvo skirta 100 kelmų statybi-
nės miško medžiagos. Klevėnų ignas Gutauskas, Juozas Šiaučiulis važinėjo per 
žmones, rinko meistrams valgį, stogui kūlius, pinigus. Vienas turtingiausių Kle-
vėnų gyventojų Kazys augulis atsisakė remti mokyklos statybą, girdi, jo vaikai 
jau išmokinti, nedarinės šios mokyklos durų. 

mokyklos statyba Juškonyse buvo tęsiama ir nuslopinus Tarybų valdžią, ji 
pradėjo darbą 1921-1922 metais. Visi Klevėnų vaikai vėliau lankė šią pradinę 
mokyklą, tik ne visiems ją pavykdavo užbaigti – darbai rudenį ir pavasarį ati-
traukdavo nuo mokyklos.    

Patyrė išsilavinimo skonį ir vertę

iš Klevėnų kaimo kilo nemažai šviesių, išsimokslinusių žmonių. 
Kazimieras ir Pranas Šalteniai 1913-1914 m. mokėsi anykščių miesto dvi-

klasėje mokykloje. Kazimieras Šaltenis, nors liko ūkininkauti, daug nesimokė, 
bet buvo raštingas, daug skaitęs, protingas žmogus. Paskui jis buvo laikomas 
kaimo galva. Pranas Šaltenis vėliau mokėsi jūrininkų mokykloje ir buvo vienas 
pirmųjų Lietuvos jūrininkų. 

Petras augulis mokėsi Utenos gimnazijoje, vėliau baigė agronomijos 
mokslus, ilgai dirbo dėstytoju Buivydiškių žemės ūkio technikume, paskui 
kaip pensininkas gyveno Vilniuje. 

Rapolas Šaltenis mokėsi Utenos gimnazijoj, anykščių progimnazijoj, Kau-
no universitete. Dirbo mokytoju, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Jis – LTsR 
nusipelnęs mokytojas, Utenos miesto garbės pilietis. 

iš Klevėnų yra kilusi Utenos mokytoja Ona Rudokienė. Dar viena moky-
toja Rasikaitė iš Klevėnų, Rapolo Rasiko brolio antano duktė, jauna mirė nuo 
džiovos. 

Klevėnų grytelninkės Karvelienės sūnus Juozas 1917 m. pėsčias nuėjo į 
Uteną ir sėkmingai išlaikė egzaminus į i gimnazijos klasę, paskui buvo labai 
gabus mokinys. Juozas Karvelis mokėsi Kaune, gyvendamas prieglaudose ir 
„Žiburėlio“ bendrabutyje, o 1926 m., vos baigė gimnaziją, įstojo į universitetą 
ir netrukus mirė nuo džiovos. 

Klevėnuose dar buvo mokytas žmogus Jonas Karvelis. Kalbėjo, kad jis esąs 
komunistas, kad jis kartu su Justu Paleckiu sėdėjęs kalėjime, kad 1940 m. ėjęs 
aukštas pareigas Kaune. Nežinia, dėl ko jis liko Kaune ir prie vokiečių, o pas-
kui pabėgo į užsienį, į ameriką. 

Burbiškyje dirbo mokytoja Bronė atkočienė iš Klevėnų. Jos sesuo Ona Bi-
vainienė buvo Černiachovskio kolūkio agronomė.

O kiek dar mokytojų, agronomų, in-
žinierių ir kitokių specialybių inteligen-
tų, kilusių iš Klevėnų, baigusių mokslus 
pokario metais ir dirbančių įvairiose 
liaudies ūkio ir kultūros srityse. Tiktai 
nėra nė vieno kunigo iš Klevėnų. Ne-
mažai buvo besimokančio jaunimo ca-
rizmo, buržuazinės santvarkos metais, 
buvo pasiturinčių tėvų, galėjusių leisti 
vaikus į kunigus, bet, matyt, antiklerika-
linės tradicijos atbaidė Klevėnų jaunimą 
nuo šios profesijos.

Sotusis tarpukaris

Klevėnų kaimas skirstėsi į vienkie-
mius 1928-1931 metais. Buvo duoti 5 
metai, o išsiskirstė per 3 metus. Kaime 
buvo 23 kiemai. Dvarų apylinkėje buvo 
nedaug. artimiausi buvo Laužadiškio ir 
Burbiškio dvarai. Buržuazinės žemės re-
formos metu klevėniškiai negavo žemės 
– jie turėjo savo. skolų neturėjo, varžy-
tynės niekam negrėsė. 

1929-1933 m. pasaulinė ekonominė 

Biliūno ir Anykščių 2-osios viduri-
nių mokyklų istorijos ir visuomenės 
mokslo mokytoja. Išėjusi į pensiją, 
1981-1985 m. ji dirbo Respublikinės 
„Žinijos“ draugijos Anykščių rajono 
skyriaus atsakingąja sekretore, organi-
zavo lektorių veiklą rajone.

Teresės Mikeliūnaitės pakviesta ir 
paskatinta, 8-9 dešimtmečiais J. Masytė 
buvo A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus 
mokslinė bendradarbė, apibendrino 
ir sutvarkė  Anykščių rajono kraštoty-
rininkų sukauptą kraštotyros žinių rin-
kinį, tuomet šalia kitų darbų parengė ir 
Klevėnų kaimo istorijos apybraižą.

Nuo 1985 m. iki šiol J. Masytė 
senatvę leidžia Panevėžyje. Ji aktyviai 
dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje, 
buvo nuolatinė Sąjūdžio renginių 
Panevėžyje dalyvė.

Pagal .J. Masytės pasakojimą, 
kurį 2012 m. vasario 8 d. 

užrašė Stasė Mikeliūnienė

KLEVĖNAI – kaimas Anykščių 
ir Skiemonių seniūnijose, dalijamas 
magistralinio kelio Kaunas-Zarasai. 
Buivydų, Juškonių, Pagrįžų, Trakinių, 
Žiogų II kaimais, Starkakampio, Gin-
tviliškio ir Sirvydiškio viensėdžiais. 
Per abi seniūnijas yra 16 sodybų, iš 
kurių 10 nuolat gyvenamos, jose 2001 
m. gyventojų surašymo duomenimis 
buvo 13 gyventojų, o 2011 m. baigian-
tis nuolat gyveno 22 žmonės.  

Iki XX a. pradžios kaimas vadinosi 
Klivėnais, vietovės vardas kildinamas 
nuo būdvardžio „klyvas“, tik XX a. 
viduryje kaimo vardą pradėta tapa-
tinti su vis gausiau augusiais klevais. 
Klevėnai (Kliwiany) minimi Ukmergės 
apskrities seniūnijų 1765 m. invento-
riuose, tuo metu priklausė Lietuvos 
didžiajam kunigaikščiui. Kaimas ir XIX 
a. viduryje minimas kaip karališkasis, 

Rasikų sodybvietę žymi tik akmuo krūmuose be jokių atminimo ženklų, toliau 
matomas nykstantis Augulių klojimas. Foto: TK.
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Kaimas. KLEVĖNai

krizė skaudžiai atsiliepė ir Klevėnų ūkiui. sunku buvo parduoti bekonus, nusi-
tęsdavo ilgiausios eilės prie Utenos „maisto“ priėmimo punkto.

Klevėnų kaimas iki skirstymo į vienkiemius buvo didelis, daug jaunimo, 
didelės šeimos.  Kaimo „ulyčių“ tęsėsi visą kilometrą. abipus stovėjo sodybos, 
paskendusios soduose, su rūtų darželiais ir rymančiomis svirtimis. O žmonės 
daug ir sunkiai dirbdavo, ne tik samdiniai, bet ir patys gaspadoriai.

Turtingiausieji buvo augulis, Gutauskai, Ušackas, Tamulis, Vilkickas, Šal-
teniai, Jačys. samdiniai būdavo daugiausia iš aplinkinių kaimų mažažemių 
šeimų.

Jaunimas būrėsi į draugijas

Klevėnų jaunimas, net vaikai ieškojo būdų šviestis, kultūringai praleisti 
laisvalaikį. Dar 1918 m. rudenį Utenos gimnazistas Petras augulis pradėjo 
kalbėti, kad reikia sudaryti kaime vaikų draugijėlę, kad vaikai galėtų gražiau 
laisvą laiką praleisti – skaitytų knygas, ruoštų vakarėlius. Tuo laiku kaime mo-
kyklos dar nebuvo, ir vaikai sekmadieniais braudavosi į suaugusiųjų vakaruš-
kas, išdykaudavo: kam duris iš lauko užrišdavo, kam kaminus užkimšdavo.

Petras augulis išdėstė draugijos programą: reikia mokytis, įsigyti bibliote-
kėlę, sekmadieniais nesidaužyti vakaruškose, o sueiti į savo vakarones, kur 
būtų skaitomos knygos, ruošiamasi vakarėliams – vaidinimams. Draugijėlę 
pavadino „Vainikėliu“. išrinko valdybą. Rapolas Šaltenis buvo išrinktas būsi-
mosios bibliotekos vedėju. Knygoms nusipirkti vaikai iškaulijo iš tėvų po ke-
liolika pfenigių. Po kelių dienų Petras iš Utenos atgabeno pusmaišį nedidelių 
knygučių, išleistų dar prieš karą. skaitytojais tapo visi vaikai, net ir nemokan-
tys skaityti. Įdomu buvo vien tik išsirinkti knygą, ją pavartyti.

Klevėnų kaimas buvo didelis, daug jaunimo. Dauguma jaunimo buvo įsi-
rašę į „Jaunimo sąjungą“. Tai buvo kairiosios pakraipos jaunimo organizacija, 
globojama valstiečių liaudininkų partijos. Jai tada vadovavo Justas Paleckis. 
Organizacija buvo antiklerikalinio pobūdžio. Pavasarininkų Klevėnuose ne-
būdavo. 

Buvo ruošiami susirinkimai, gegužinės, klojimuose vykdavo vaidinimai. 
Būdavo gražios gegužinės su bromais, vainikais, vėliavėlėmis. Rapolas Šalte-
nis sakydavo prakalbas jaunimo susirinkimuose. Klevėnų „Jaunimo sąjunga“ 
turėjo antspaudų, knygynėlį, kuris buvo pas stasį Kisielių, kuris kaip kolūkio 
pirmininkas paskui buvo nužudytas. 

Kunigai tada bardavo Klevėnų jaunimą per pamokslus ir kalėdojimo metu, 
kad jie skaito bedieviškus laikraščius, klauso komunistų agitacijos, dainuoja 
netinkamas katalikams dainas. Tačiau Klevėnuose nebuvo nei komunistų, nei 
komjaunimo kuopelės. matyt, tam nebuvo socialinės bazės. Dauguma jau-
nimo buvo pasiturinčių ir vidutinių ūkininkų vaikai, o samdiniai tada buvo 
neorganizuoti, išsisklaidę po ūkius, užimti nepabaigiamais darbais.

1926 m. seimo rinkimų išvakarėse 
Klevėnų jaunimas pykdavosi su skiemo-
nių pavasarininkais. ir vieni, ir kiti skie-
monyse klijuodavo laikraščius, atsišauki-
mus. Tais metais į skiemonis buvo atvykęs 
Justas Paleckis, nakvojo Klevėnuose pas 
kalvį motiejų Karvelį.

Šviesuliai ir be išsilavinimo šviečia

Klevėnuose ir dabar (1982 m. – Red.) 
yra įdomių, šviesių žmonių, nors mažai 
tesimokiusių mokyklose. 

marija Karvelytė-Gražienė nesimokė 
jokioj mokykloj, bet pati pramoko rašyti 
ir skaityti, net pati kūrė žodžius dainoms. 
1919 m. abiems jos tėvams vienu metu 
mirus nuo šiltinės, ji parašė dainą „Naš-
laitėlė“ ir ją verkdama dainuodavo. Šią ir 
kitas m. Gražienės sukurtas dainas moka 
ir kitos Klevėnų moterys. 

antanas Pakalnis, gimęs 1892 metais, 
yra senas muziejininkas entuziastas. Jo 
namai paversti muziejumi – pilna įvairių 

nes jo valstiečiai nėjo baudžiavos, tik 
mokėjo duoklę Lenkijos karaliui. 

Prie senojo Sankt Peterburgo-Var-
šuvos trakto apie 1830-1835 m. Kle-
vėnuose buvo pastatytas kelio apeivių 
namas. Mūrinis gyvenamas pastatas 
stovėjo ir buvo naudojamas iki 1919 
m., kol jį, likusį be šeimininkų, vietiniai 
žmonės nugriovė. Iki Pirmojo pasauli-
nio karo netoli plento stovėjo Klevėnų 
kaimo magazinas – didžiulė klėtis 
kaimo gyventojų grūdų atsargoms lai-
kyti.

Dar prieš 1905 m. revoliuciją 
Klevėnų kaime veikė socialistai, ypač 
aktyvus buvo Rapolas Rasikas (1887-
1938). 1905 m. rudenį kaime buvo 
surengtas revoliucinis mitingas. 1919 
m. čia susikūrė kaimo revoliucinis 
komitetas. 

1918 m. pabaigoje Šaltenių 
namuose buvo atidaryta Klevėnų pra-
džios mokykla, vaikus mokė Kazys 
Šaltenis. 1919 m. pavasarį kilus šilti-
nės epidemijai, mokyklą teko uždaryti, 
vėliau Klevėnų vaikai mokėsi Juško-
nyse ir Skiemonyse. 

1923 m. kaime buvo 25 sodybos 
– 136 gyventojai. 1929 m. kaimas 
buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet 
477,21 ha žemės padalinta 27 savi-
ninkams.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kle-
vėnų buvo ištremti į Sibirą 8 asmenys. 
1948 m. balandžio 8 d. kaime buvo 
sukurtas „Aušros“ kolūkis – pirmasis 
Skiemonių apylinkėje, jo pirmininku 
dirbo Jonas Adomonis, paskui – Sta-
nislovas Kisielius (1905-1949), dėl šių 
pareigų nužudytas 1949 m. kovo 24 
d. 1951 m. vasario 27 d. stambinant 
ūkius jis buvo įjungtas į Lenino vardo 
kolūkį, o nuo 1976 m. vasario 18 d. 

Klevėnai nuo senų laikų turi ir savo ežerą – nors šimtą metrų Mušėjaus pa-
krantės. Foto: TK.
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senovinių padargų, buities reikmenų, knygų, laikraščių, žurnalų. Turi surin-
kęs ir supirkęs daug vertingų senų knygų, net martyno Liuterio bibliją. Tačiau 
dėl senyvo amžiaus ir dėl reakcinių jo pažiūrų a. Pakalnio muziejus nepa-
naudojamas visuomenei šviesti.

Bronius Karvelis, gimęs 1934 metais, yra baigęs tik 7 klases, gyvena vie-
nas, dirba kolūkyje paprastu lauko darbininku. Bet jis yra labai įdomus, apsi-
skaitęs, išsilavinęs žmogus. Jis turi nemažą asmeninę biblioteką, skaito knygas 
lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis. Vokiečių kalbos mokėsi savarankiškai, su 
žodynu. Prenumeruoja daug laikraščių, žurnalų, Lietuviškąją enciklopediją. 
Tai žmogus, kuris domisi viskuo, kas dedasi pasaulyje, respublikoje, rajone, 
labai myli savo tėviškę, gamtą, rašo straipsnius į laikraščius.

A. Vienuolio pėdsakai Klevėnuose

Į Klevėnus pas seserį Emiliją Šaltenienę atvažiuodavo rašytojas a. Vienuo-
lis.

Kai Emilija atitekėjo į Klevėnus, atrodė, kad jos gyvenimas labai gerai klo-
sis. Vyras – darbštus ir pasiturintis ūkininkas, turėjo 36 ha žemės. Kartu jis 
buvo gero būdo ir šviesaus proto žmogus. Jų šeimoje knyga ir laikraštis – dažni 
svečiai. Jie ne tik patys mėgdavo skaityti, bet ir vaikus skatino siekti mokslo 
žinių.

ir vis tik Emilijos gyvenimas nebuvo lengvas. Pirmojo pasaulinio karo ir 
vokiečių okupacijos metu vyras antanas Šaltenis, užsikrėtęs šiltine, mirė. Emi-
lija liko su 5 mažais vaikais, kurių tik vyriausias Kazimieras buvo pusbernėlis. 
Po karo Šaltenių šeimoje pradėjo lankytis nelemta viešnia – džiova. mirė 4 
sūnūs, tik Rapolas liko. sako, kad a. Vienuolis Rapolą išgelbėjo, pristatydamas 
geresnių vaistų. motina džiaugėsi, kad Rapolas sėkmingai baigė universitetą, 
dirbo mokytoju. su Emilija Šalteniene Klevėnuose kartu gyveno marti Paulina, 
mirusio sūnaus Kazimiero žmona.

a. Vienuolis, atvažiavęs į Klevėnus, išeidavo pasižvalgyti po kaimo laukus. 
Jis domėjosi šiuo kaimu, pažinojo daugumą jo gyventojų, todėl gal ir jo kū-
ryboje atsispindi įdomus ir prieštaringas šio kaimo gyvenimas. ir klevėniečiai 
gerbė rašytoją, laikė jį didžiai mokytu, bet paprastu, draugišku žmogumi. Tada 
dar ne kiekvienas jo raštus skaitė, bet gerai pažino kaip vaistininką, nes vaistų, 
bent jau didesnei ligai prispaudus, visiems tekdavo kreiptis.

Užkopdavo a. Vienuolis ant aukštos kalvos, iškilusios vidury kaimo. išsi-
mėtę po plačius kaimo laukus dunksojo vienkiemiai, o pievose ir dobilienose 
darbavosi žmonės, švytravo dalgiai ir grėbliai. a. Vienuolis prieina pasikalbė-
ti prie motiejaus Karvelio, kurį daug metų pažinojo kaip gerą kalvį ir didelį 
keistuolį. Jis pirmasis Klevėnuose įsitaisė radijo imtuvą, ir dabar jo galva buvo 
pilna įvairiausių naujienų. ar tik rašytojas nepalaikė jo astronomo Šmukštaro 
prototipu?.. O gal ir Klevėnai turėjo savo 
astronomą Šmukštarą... 

Rašytojas prieina prie šlapios kaimo 
pievos, vadinamos Purve. mato, kaip 
klevėnietis Vildžiūnas tempia iš balos 
viksvas. su juo irgi pasisveikina, kalbasi. 
mato, kaip tam žmogui, turinčiam pras-
tesnę žemę, daug vargo reikia padėti, kol 
duoną užaugina, kol kokį litą pasigauna.

Galbūt rašytojui kuriant apsakymus 
iš kaimo žmonių gyvenimo, stovėdavo 
gyvi prieš akis ne tik jo gimtųjų ažuože-
rių, bet ir Klevėnų kaimo žmonės. O ar 
negalėjo sutikti Klevėnuose bekylančių 
Puodžiūnų, samdinių alenų ir našlaičių 
Nastučių?

Rašytojas a. Vienuolis pas daugelį 
klevėniečių yra lankęsis namuose, mo-
kėdavęs prakalbinti kiekvieną vaiką, kie-
kvieną senelį. Kaip savas žmogus buvo 
sutiktas alfonso Karvelio namuose, ne-
pagailėjo komplimentų O. Jočienės du-
krai Palmutei ir pasakė, kad jos garbei 
tokiu vardu pavadinta „Puodžiūnkie-
mio“ herojė...

ilgas ir vingiuotas kelias į šviesą

priklausė „Anykščių šilelio“ kolūkiui, 
kol šis ūkis 1992 m. buvo likviduotas. 
Į pietus nuo magistralinio Kauno-Za-
rasų kelio buvusi kaimo dalis 1954 m. 
buvo atskirta ir prijungta prie Skiemo-
nių kolūkio, jam priklausė iki 1992 
m., kol šis irgi iširo.

Klevėnai priklauso Skiemonių 
parapijai. Senosios kaimo kapinės 
nenaudojamos nuo XX a. pradžios, 
kai jose buvo palaidotos Pirmojo 
pasaulinio karo aukos, laidojimo 
ženklų nebelikę. Apie 0,3 kilometro 
į pietryčius nuo magistralinio kelio 
Kaunas-Zarasai ties Klevėnais, pel-
kės krūmuose, yra Klevėnų akmuo 
su apskritimu ir kryžiumi – kultūros 
paminklas. 

Kaimo viduryje, prie senosios 
ulyčios, XX a. pradžioje sunykusios 
Rasikų sodybvietės vietoje, nuo XX 
a. pabaigos stovi paminklinis akmuo, 
ženklinantis Rapolo Rasiko gimtinę. 
Įrašai nuplėšti ir pavogti, paminklas 
nebeženklinamas. Nuo 1918 m. 
iki gyvenimo pabaigos Klevėnuose 
gyveno kraštotyrininkas Antanas 
Pakalnis, čia kaupęs savo biblioteką 
ir etnografinę kolekciją. Jo sodyba 
sunykusi, rinkinys pasklido po muzie-
jus ir privačias kolekcijas. 

Klevėnuose 1860 m. gimė politi-
kas ir švietėjas Rapolas Jodelis, 1887 
m. – kariškis, geografas Rapolas Rasi-
kas, 1904 m. – jūreivis Pranas Šaltenis, 
1908 m. – pedagogas, rašytojas Rapo-
las Šaltenis, 1927 m. – miškininkas 
Juozas Karvelis, 1932 m. – mokslinin-
kas gydytojas higienistas Bronislavas 
Kisielius, 1934 m. – kraštotyrininkas 
ir literatas Bronius Karvelis, 1944 m. 
– dailininkas Arvydas Šaltenis.

Jei ne kriaušė, XX a. viduryje augusi prie senosios kaimo ulyčios ir pasilikusi 
vieniša tuščiuose laukuose, atrinkti, kur Šaltenių sodybos būta, jau niekas ne-
begalėtų. Foto: TK.n
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Česlovas KUDABA

Ši sodyba Anykščių rajono Klevėnų kaimo palaukėje kažkuo skiriasi 
nuo kitų. Jau iš tolo pastebėsi jos senovišką išvaizdą, savotišką nuotaiką. 
Kieme daugybė įvairiausios formos riedulių. Senais rakandais nukrautas 
priesvirnis.

Šių namų šeimininką visad rasi kuo nors užsiėmusį: skaito, rašo, dviračiu 
kažkur ruošiasi keliauti. Eis, eis, užklius už įdomesnio akmens ir sėdi prie jo 
kone pusdienį, iki vėlumos į žvaigždėtą dangų žiūri.

aštuntą dešimtį bebaigiąs Antanas Pakalnis – šviesus žmogus. Vieną kar-
tą užėjęs, neperprasi jo. Pamatysi senoviškoje gryčioje senus baldus. stovi 
gėlėtos, nuo senatvės patamsėjusios spintos, pereito šimtmečio skaitmenimis 
paženklintos skrynios, lentynos. ir visur – knygos. Daugybė knygų. senų, labai 
senų ir pačių naujausių. aplankai laikraščių, senų dokumentų, brėžinių. Tarp 
kitų unikalių dalykų yra čia 1861 metų Klivėnų kaimo valstiečių mokesčių 
rinkimo knyga. Joje – ne rašmenys, bet sutartiniai ženklai. skaityti tada kaime 
dar beveik niekas nemokėjo. 

Turi a. Pakalnis nemaža įdomios literatūros apie skiemonių, Klivėnų apy-
linkės praeitį. Daug ką jis lyg metraštininkas pats vis rašė į sąsiuvinį. Baigęs 
vieną, imdavo kitą. iš jo archyvų galima sužinoti įdomių dalykų apie senojo 
kaimo gyvenimą, apie plentą, kuris pro Klivėnus dar 1835 metais buvo nuties-
tas. anuo metu tai buvęs didelis kelias, su arklių traukiamais diližanais, pašto 
stotimis. Vežikai, jų trimitų signalai, karčiamos. Pravažiuojame šiandien ir net 
neįtariame kadaise buvus čia ir juoko, ir dramų. Dabar, anot Pakalnio:

Kitaip žmonės rėdos,
Kitas giesmes gieda:
Nebetiesia mergos drobių
Anksti rytą ant rasos, 
Nebeieško bernai lobių
Naktymuos...
Truputį lyg su širdgėla dėl praėjusios jaunystės eiliuoja senyvas žmogus.
Žiūri į gražią a. Pakalnio rašyseną, gražius sakinius ir stebiesi.
– mokiausi, – patvirtina. – Oi, daug mokiausi – visą gyvenimą. ir pats mo-

kiausi, ir gyvenimas skaudžiai pamokydavo...
...mokytis pradėjo namie. Pirmus žodžius dėlioti teko dar spaudos draudi-

„Nebetiesia mergos drobių...“
Česlovas KUDABA (1934-1993) – 

mokslininkas geografas, gamtininkas, 
Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 
Kovo 11-osios Akto signataras. 1959 
m. Vilniaus universitete įgijęs geo-
grafo išsilavinimą, jis liko dirbti šio 
universiteto Gamtos mokslų fakultete 
ir 1960-1992 m. Vilniaus universi-
tete  skaitė net 32 disciplinų paskai-
tas. 1964-1968 m. jis buvo Gamtos 
mokslų fakulteto dekanas, 1978-1986 
m. – Hidrologijos ir klimatologijos 
katedros, 1986-1990 m. – Bendrosios 
geografijos ir kartografijos katedros 
vedėjas, 1986-1993 m. – Inžinerinės 
fotogrametrijos ir Kartografijos labo-
ratorijų mokslinis vadovas. 1964 m. 
jis apgynė geografijos mokslų kandi-
dato disertaciją, 1972 m. –  daktaro 
(dabar – habilituoto daktaro) diserta-
ciją, nuo 1974 m. buvo profesorius. 
Nuo 1986 m. Č. Kudaba vadovavo 
sudarant Lietuvos atlasą, buvo jo 
vyriausiasis mokslinis redaktorius. Jis 
paskelbė per 100 mokslo straipsnių 
ir knygų iš geomorfologijos, krašto-
tyros, gamtos apsaugos, daug mokslą 
populiarinančių straipsnių, tarp jų ir 
Anykščių krašto tematika, periodinėje 
spaudoje.

Antanas PAKALNIS (1892-1984) 
– kraštotyrininkas, tautosakininkas, 
kolekcininkas. Gimė 1892 m. birželio 
10 d. Momėnuose (Utenos r.), vaikys-
tėje savarankiškai išmoko skaityti iš 
maldaknygių ir kalendorių, nuo 1904 
m. skaitė pirmuosius lietuvių kalba 
pradėtus leisti laikraščius, paskui 
dirbo mokytoju kaimų daraktorinėse 
mokyklose ir toliau savarankiškai lavi-

Antanas Pakalnis. Foto: Aloyzas Janu-
šis.

Buvusią Antano Pakalnio sodybą dabar liudija tik žolėse ir krūmokšniuose 
skęstantys pamatų akmenys. Foto: TK.
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mo laikais. mokėsi slaptose mokyklose. O nuo 1907 iki 1910 metų jau pats 
daraktoriavo. Dar paauglys, o buvo su garsiais 1905 m. Klivėnų buntaunykais 
– Karveliais, auguliais, Rasikais. 

1914 metais išėjo į karą. 
– Liūdna prisiminti, kaip mes kariavome: atidavėme Kauną, atidavėme Vil-

nių, kitus savo miestus, o patys (mūsų būrio liko vos saujelė) pasitraukėme 
į smurgainių miškus. Po to daug kur teko būti, vis fronte, daug ką matyti ir 
pergyventi. 

ir ten, skurde, šaltyje, alkanas – nenusiminė. Dargi posmelį, kitą užrašyda-
vo. Vartai senus lapelius, kuriuos a. Pakalnis išsaugojo. Štai džiaugtasi, gavus 
laišką ir radus jame įdėtą savo laukų žiedelį. Jis „prisiminė metus, kurie yr pra-
ėję, jaunystės svajonėm raibosiom ataustus“. O štai apkasuose prie Daugpilio 
1916 metų žiemos naktį liūdėta:

Mėnuo, draugas nakties,
Su juo reikės kentėt,
Melstis, keikti, drebėt...
Būdamas vokiečių nelaisvėje Prūsuose, susitiko su a. Janulaičiu, J. indriū-

nu. Nors mažamokslis, bet prie jų pritapo, nemaža, kaip sakosi, įdomaus ir 
gero patyrė.

Grįžęs iš karo, visą laiką gyveno Klivėnuose. Kartais dviračiu pakeliaudavo 
po apylinkes, apsižvalgydavo, ką sužinojęs, užrašydavo, paeiliuodavo. Rinko 
retus žodžius, senus pinigus, archeologinius radinius, liaudies meno kūrinius. 
Domėjosi viskuo: senove, jos liudininkais, gamtos reiškiniais. apie viską kny-
gose ieškojosi aiškumo.

Knygas a. Pakalnis ne taip renka, kaip kai kurie bibliofilai, besistengian-
tys jas vien turėti. Jis skaito. Knygų paraštės pilnos pastabų, samprotavimų. 
Visokiausių savo samprotavimų, aforizmų a. Pakalnis yra išraižęs ant sienų, 
baldų. ant stalo aiškiai pasirašęs: „Nelaikyk savęs protingesniu už kitus – būsi 
išmintingas“. ant kėdės atlošo užrašas: „mažą kiti supo, senas pats linguoja“. 
Kitur perskaitysime dar taip:

Mes tik imti, o ne duoti.
Oi, reikėtų dar mums duoti
Ir skersai, ir išilgai,
Kad atmintume ilgai.
su knyga, laikraščiu a. Pakalnis nesiskiria.
– Net į lauką nešdavosi knygą. Kiek šieno supuvo dėl tų raštų, – prisimena 

dabar jau be pykčio žmona. – Būdavo, nuvažiuos turgun, parduos bekoną, 
tai knygų prisipirks kaži kiek. Druskos užmirš, degtukų, o knygos – ne. Pikta 
būdavo...

– Na, ir kas po to?.. – klausiu.
– Vis žadėjo sudegint, ale paskui priprato, – šypsosi šeimininkas.
Jis visada pilnas rūpesčių, neišspręstų problemų. Neseniai Žiogų kaimo 

laukuose aptiko didelį akmenį su keistais kristalais. išvaizda jis labai panašus 
į meteoritą. su gabalu ak-
mens a. Pakalnis greit at-
sirado Vilniaus Geologijos 
institute. Pasirodė, kad tai 
retas radinys – stavrolitas. 
Dabar jis puošia a. Paka-
lnio pasvirnę.

Nors ir nebejaunas, a. 
Pakalnis neatsilieka nuo gyve-
nimo, orientuojasi dabarties 
problemose, džiaugiasi nau-
jais gyvenimo reiškiniais ir 
mano, kad kuo didesnė pa-
žanga, tuo didesnė turi būti 
pagarba praeičiai:

Tas neišmintingas, kurs 
senovę peikia.

Jinai daugel davė, tik 
dėkoti reikia.

straipsnis publikuotas 
laikraštyje 

„Gimtasis kraštas“ 
1968 m. rugsėjo 12 d., 

laikraštyje „skiemonys“ 
1996 m.

Prie buvusios A. Pakalnio sodybvietės nebėra nė kelio per dirbamus laukus. Likęs tik 
paukščių paliktas gandralizdis. Foto: TK.

nosi. 1914 m. jis buvo mobilizuotas į 
Rusijos kariuomenę, kariavo fronte, 
buvo paimtas į vokiečių nelaisvę. Po 
karo atgavęs laisvę, jis grįžo į Lietuvą, 
sukūrė šeimą ir apsigyveno žmonos 
tėviškėje Klevėnuose, kur liko iki 
gyvenimo pabaigos. 

A. Pakalnis ūkininkavo, 1921-
1927 m. dirbo Skiemonių valsčiaus 
sekretoriumi, paskui kiek laiko 
buvo Skiemonių pašto viršininkas. 
Antrojo pasaulinio karo metais jis 
trumpai ėjo Skiemonių valsčiaus 
viršaičio pareigas, po karo dirbo 
Utenos kariniame komisariate, kol 
iš tarnybos buvo atleistas kaip nepa-
grįstai atleidinėjęs jaunus vyrus nuo 
karinės tarnybos. Sovietinės okupa-
cijos metais jis gyveno savo sody-
boje, kur kaupė asmeninę knygų ir 
periodikos biblioteką, išgarsėjo kaip 
kolekcininkas. Jis rinko etnografines 
senienas, įdomius akmenis, istori-
nes relikvijas, taip pat užrašinėjo 
liaudies išmintį, senatvėje rašė die-
noraštį. Savo elgesiu ir užrašuose 
A. Pakalnis atvirai skelbė nepalan-
kumą sovietiniam gyvenimo būdui, 
šaipėsi iš kolūkinės tvarkos.

Su žmona Teofilė Tylaite-Pakal-
niene (1902-1968) jis užaugino jau-
nystėje mirusį sūnų Vytautą ir dukterį 
Laimą. Mirė 1984 m. Klevėnuose ir 
buvo palaidotas Skiemonių bažny-
čios šventoriaus kapinėse. Ant šei-
mos kapo stovi jo paties pasigamintas 
juodo akmens paminklas su iškaltu 
užrašu: „Knygas mylėjau, senienas 
rinkau, pavargau – ilsiuos“ ir parašu, 
šalia – dukters L. Samulienės tėvams 
pastatytas akmeninis paminklas. A. 
Pakalnio sukauptas etnografines ver-
tybes po jo mirties išgraibstė kolek-
cininkai, dalis jų pateko į kraštotyros 
muziejus ir įvairias ekspozicijas. 
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Bronius KARVELIS (g. 1934 m.) – 
žemdirbys, kraštotyrininkas ir literatas. 
Gimė ir užaugo Klevėnuose ūkininkų 
šeimoje su trim seserimis, paskui liko 
iki senatvės gyventi senojoje giminės 
sodyboje. 1950 m. baigė Skiemonių 
septynmetę mokyklą ir iki senatvės 
dirbo kolūkyje laukininkystės brigados 
darbininku. 1976 m. patyręs dešinės 
rankos traumą, po nelaimės jis liko 
su negalia, tik iš dalies darbingas, bet 
dirbo fizinius darbus iki 1994 m., kol 
išėjo į pensiją.  Šeimos nesukūręs B. 
Karvelis kaupia asmeninę biblioteką 
lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis, 
renka istorinę medžiagą apie Skiemo-
nių kraštą, puoselėja retus augalus savo 
sodyboje.

Nuo mokyklinių metų B. Karvelis 
rašo eilėraščius, vaizdelius. Jo kūryba 
buvo publikuota laikraščiuose „Kolek-
tyvinis darbas“, „Ūkininko patarėjas“, 
žurnale „Ūkininkas“. Jis parašė ir 
išleido apybraižų ir eilėraščių rinkinį 
„Prie didelio kelio“ (2005 m.) apie gim-
tąjį Klevėnų kaimą, humoro ir satyros 
rinkinį „Nuodėmingoji Ožkelė“ (2006 
m.) ir eilėraščių rinkinį „Su svajonių 
burėmis“ (2008 m.).

Kasdienės mintys 
apie kaimą ir kaimynus
Bronius KARVELIS

Klevėnai – kaimas, kur klevai auga? Nesąmonė. Tik dabar, nuo praeito am-
žiaus vidurio, Klevėnuose daugiau klevų atsirado, o anksčiau, mano jaunystėj, jų 
išvis čia nebuvo, kaime daugiausia liepos augo. 

Be to, ir šito medžio klevu pas mus kaime niekas nebūtų seniau pavadinęs – 
čia gi medliepiai! 

O kaimą nuo mažens buvau įpratintas Klivėnais vadinti – kas žino, gal čia 
žmonės kreivom kojom – klyvi gyveno, o gal ir dėl to, kad čia – raistas prie 
raisto, o juose pempių tiršta, tai jos visos tik ir šaukia virš Klivėnų laukų: „Klyvi, 
klyvi!..“

Didelis kaimas buvo – po tiesumai per laukus nuo mušėjaus kranto iki Žiogų 
visi keturi kilometrai susidarys. ir pagal žemę didžiausias visam skiemonių vals-
čiuj. mat labai prasta žemė čia buvo, todėl ir mūsų valakai skiemonių apylinkėse 
– patys didžiausi.

***
Raudonieji Klevėnai! Jeigu reikėtų balsuoti, kas kaltas dėl tokio vardo, prili-

pusio kaimui XX amžiaus pradžioj, dauguma sakytų – Rasikai. Jų sūnus Rapolas 
buvo labai gabus organizatorius, turtingų ūkininkų nekentė, užtat jo pakviesti 
tūkstančiai biedniokų susirinkdavo iš aplinkinių kaimų. Bet paskui, kai jo šituos 
kraštuos nebeliko, kaime nieko panašaus ir nebebuvo. 

Klevėnuose prie smetonos vien tik stambūs ūkininkai ir vidutiniokai gyveno – 
visai nebuvo biednų, kurie maištaut būtų linkę. Bet kaimas kaip buvo, taip ir liko 
žmonių atminty „raudonas“...

***
Kas tik kojas turi – visi prie plento skuba, kai tik tenai pasimato kokia ūžiančių 

barškančių mašinų virtinė! anais laikais gi visos mašinos dar be guminių ratų 
dardėdavo, tai triukšmas toli per kaimą nuaidėdavo – galėdavai spėti nubėgt į pa-
laukę ir pamatyti, kas per kaimą tai nuo Utenos, tai nuo Ukmergės pravažiuoja. 

ir ne tik pro šalį – vis kas nors į Klevėnus užvažiuodavo pernakvoti, už tai 
kaime palikdavo papasakotų istorijų, kurios toliau iš kiemo į kiemą keliaudavo. 

Dar prie smetonos pas Vincą Karvelį ir jo tėvą, Klevėnų kaimo kalvį mo-
tiejų, pakeliui pernakvoti vis sustodavo Justas Paleckis. Girdėjau, kad jis buvo 
pažįstamas su Kaune gyvenusiu Vinco broliu Juozu, tai ir žinojo kelią nakvynei į 
tuos namus. Po tokių apsilankymų ilgai dar pasakojo visas kaimas, kaip svečias 
vakarais tiek pagerdavo, kad vis po stalu nuvirsdavo. Paskui ten ir išmiegodavo, 
o rytą toliau sau patenkintas keliaudavo...

Broniaus Karvelio sodyba Klevėnuose, statyta apie 1900 me-
tus, vienintelė išgyvenusi ir vienkiemių kūrimosi, ir melioraci-
jos laikus, mažai pakitusi sulaukė XXI amžiaus. Foto: TK.

„Kaime prisimindavo, kad prie šito ąžuolo mano kaimy-
nų Dailidžių žemėj vokiečiai 1915 metais arklius rišo“, 
– kaimo istorijos ženklus minėjo B. Karvelis. Foto: TK.
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Klevėnų kaimo vietovardžiai 

ĖGLIAKALNIS – labai aukštas 
kalnas prie plento, ant jo augo eglė. 
Tiesinant Utenos-Ukmergės kelią, 
kiaurai perkastas, dabar per jo vidurį 
plentas veda.

PUŠYNIARAISTIS – apie 15 
hektarų raistas tarp Žiogų ir Klevėnų 
kaimų, auga krūmokšniai.

LYDYNARAISTIS – apie 10 hek-
tarų raistas prie Gražių sodybos.

KAMŠA – apie 3 hektarų kalvota 
pieva prie plento, per ją tiesinamas 
kelias nusidriekė.

VANAGIŠKIAI – laukas, jo vidury 
kalnelis, buvusi Tylų žemė. 

PRŪDAI – apie 12 hektarų laukas, 
anksčiau buvęs išvagotas upelių.

LIEPKALNIS – nedidelis kalnas 
tarp Apacenkų ir Gražių sodybų.

PUKYNĖ – apie 3 hektarų pieva, 
kur augdavo daug pienių, dabar meli-
oruotas laukas.

VIDULAUKĖ – labai lygus apie 3 
hektarų laukas.

ŠIMTABAČKĖ – apie 4 hektarų 
bala.

MERGOS UPĖ – upeliukas raiste.
TRAKŲ KALNAS – kalnas netoli 

buvusio Trakinių kaimo.
SAUSĖ – apie 4 hektarų pieva prie 

Kisielių sodybos.
VAIDULA – apie 20 hektarų rais-

tas, priaugęs krūmų, po jo nusau-
sinimo – vienintelis ir didžiausias 
kaimo miškas palei plentą.

JOKONIŠKIŲ KALNAS – kalnas, 
daug smėlynų.

ŽVIRBLIŠKIAI – apie 3 hektarų 
pieva, priaugusi krūmokšnių, prie Kri-
vičių sodybos, dabar užaugusi mišku.

BUBINO KALNELIS – kalnas, 
forma panašus į būgną, prie Krivičių 
sodybos.

RASIKO KELNĖS – palei Vaidu-
los mišką išsidriekusi pieva, raisteliai, 
vidury dirva, netoliese gyveno Rasi-
kai.

Paskui tuo plentu vokiečių kariuomenės mašinos į Rytus dviem eilėm važiavo 
– taip ilgai, kad visas kaimas spėjo susirinkti, pilnos paplentės žmonių stovėjo ir 
žiūrėjo, kas čia dedasi. Kartais jos irgi sustodavo – ištisi pulkai užgriūdavo poil-
siui, dažniausiai nužiūrėję netoli nuo plento didelį augulio klojimą kaip tinkamą 
vietą.

***
Oi, kiek tas augulio klojimas visko matė!.. 
Vienas jo galas buvo statytas dar XiX amžiaus gale, kai Žvikas pardavė augu-

liams žemę su tuo nebaigtu statyti klojimu. Paskui jau jį auguliai pasistatė. O po 
karo kareiviai į šitą klojimą veždavo partizanų lavonus, laikydavo čia... Paskui 
ten pat Lenino kolūkis derliaus pabaigtuvių vakaruškas ruošdavo – vis tam pa-
čiam klojime.

O pačiam Juozui auguliui jaunystėje viena čigonė išbūrė, kad jis statysis na-
mus ir vis jų nepabaigs. atrodo, iš tokio spėjimo jaunas tvirtas ir turtingas vyras 
tik pasišaipė. Bet kaimas iki šiol atmena – taip jam ir buvo visą ilgą amžių – tai 
karas statybas nutraukia, tai kolektyvizacija, tai ligos... Bene devyniasdešimties 
sulaukęs pasimirė Juozas augulis, o jo nebaigti statyti namai, apleisti ir nyks-
tantys, iki šiol čigonės pranašystę primena. Nei dukterys, nei anūkai jų taip ir 
nepabaigė statyti.

***
Jeigu reikėtų išrinkti Klevėnų kaimo žmogų, dėl kurio daugiausiai kildavo 

ginčų, aišku, tai būtų antanas Pakalnis. Įvairiai, labai įvairiai žmonių vertinamas 
buvo Teofilės Tylaitės, mano motinos pusseserės, užkurys... man jaunystėje vis 
būdavo labai keista matyti antaną murziną, apdriskusį, nesipraususį – jis vienin-
telis toks Klevėnuose, nebijojęs būti savotiškas, kitoks, negu visi kiti. 

Užtat mokėjo žmogus gyventi – visom valdžiom tarnavo, taip ir išsaugojo 
sveiką kailį. Pasakojo žmonės, kaip per karą jis priėmė savo sodyboj ant šieno 
pamiegoti besislapstančius rusų kareivius, o pats – tyliai į skiemonis. iš ten netru-
kus pasirodė vokiečių kareiviai, kurie tuoj iš Pakalnio namų išsivarė belaisvius...

Paskui, jau po karo, kaip gerai mokantis rusų kalbą, įsidarbino jis Utenoje, 
kariniame komisariate. Dėl to jo darbo su dideliu apmaudu žmonės kalbėjo – esą 
jis visą apylinkę apšvarino, išpirkos už jaunuolius reikalaudamas, gąsdindamas, 
kad be jo valios šie garantuotai į kariuomenę bus paimti. 

Nežinau, kiek jis jaunimo iš prapulties ištraukė, kiek ir be jo žinios mobiliza-
cija nebūtų pasiekusi, bet kaimo žmonės iš paskutiniųjų pinigus krapštė, paskuti-
nius gyvulius pardavinėjo, kad tik Pakalniui sumokėtų. O kai išvis nebeapsikentė 
– ėmė ir valdžiai įskundė. Už tai antanas buvo kiek laiko už grotų uždarytas – bet 
ne už politiką, labiau už machinacijas.

atsimenu, kada antanas Pakalnis mirė, Gikonių kaimo giedoriai, kaskart 
kviečiami į Klevėnų kaimo žmonių šermenis, prie jo karsto nėjo – sakė, kad blo-
go žmogaus savo giesmėmis nelydės... 

Po jo mirties sodyba, užversta visokiais sendaikčiais, greit buvo išparceliuota, 
viskas į visas puses ištampyta, dabar tik akmenų krūvos likusios – nesinori ten nė 
kojos kelti. Taip kaimas būtų ir visai užmiršęs antaną, bet prieš keliolika metų 
išgirdo apie jo anūko Gintaro Dilio, skandalingai pagarsėjusio „sekundės“ banko 

Nykstantys Klevėnai: pusė kaimo sodybų liko negyvenamos, 
nors dauguma jų vis dar stovi. Foto: TK.

Augulių sodybvietėje – taip iki šiol ir nebaigtas statyti 
gyvenamasis namas, apleistas ir jau ėmęs irti. Foto: TK.
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Kaimas. KLEVĖNai

VARTELIAI – apie 3 hektarų 
pieva.

VERSMĖ – mažas upeliukas, jo 
vanduo labai sraunus.

PURVĖ – apie 4 hektarų siaura ir 
ilga pieva, priklausiusi Karveliams, 
Šalteniams, Dailidžiams ir Vilkic-
kams, taip pat vadinamas ir griovys, 
per kaimą apie 3 kilometrus besidrie-
kiantis, XX a. pirmoje pusėje iškastas, 
žemes melioruojant.

PAILGARAISTIS – apie 3 hektarų 
pieva, anksčiau ten raistas buvęs.

DAULIPIS – apie 10 hektarų lau-
kas, pieva ir dirva tarp Klevėnų ir Bui-
vydų.

VILKAGALIS – kalnas, aplink jį 
apie 10 hektarų pievų, šia vieta vilkai 
eidavo iš vieno miško į kitą.

PUPŲ KALNAS – molyno laukas, 
kur labai gerai derėdavo pupos.

ASIŪKLĖ – apie 3 hektarų pieva.
STADALVIETĖS – apie 3 hektarų 

pieva.
LANKELĖ – apie 2 hektarų pieva 

prie upelio.
LANKELĖS KALNAS – kalnelis 

prie Lankelės pievos.
JONAIKIŠKIS – apie 4 hektarų 

pieva, Purvės galas, priklausęs Vilkic-
kams.

NENDRYNĖ – apie 1 hektaro bala, 
po melioracijos – ariamas laukas.

VIDUMIŠKĖ – apie 4 hektarų 
pieva prie Karvelių sodybų, anks-
čiau ten buvęs miškas, bet užpelkėjo, 
negelbėjo ir melioracija. Seniau ten 
senų ąžuolų augo.

TRAINĖS – apie 4 hektarų pieva 
už Vilkickų sodybos.

TRAINIŲ KALNAS – nedidelis 
kalnelis šalia Trainių pievos.

PAEŽERĖ – apie 3 hektarų laukas.

prezidento, aferas. Tada vėl sujudo Klevėnai – ir antaną Pakalnį prisiminė, ir ėmė 
svarstyti, ar tik ne į garsųjį senelį šis jo anūkas bus atsigimęs... 

***
Kada einu po tiesumai plento linkui ta vieta, kur buvo senoji kaimo ulyčia, vis 

prisimenu, kad čia, ant kalnelio, ir Šaltenių sodybos būta. 
Nebeatrinkčiau plikam lauke, jeigu ne kriaušė – paskutinis ženklas, kur šalia 

jos Šaltenių gyventa. mano vaikystėje Paulina, Kazimiero Šaltenio, mokytojo Ra-
polo vyriausiojo brolio, našlė, stiprų ūkį valdė. Jos gryčioj Klevėnų kaimo žmo-
nės bene 1939 metais pirmą kartą kino filmą žiūrėjo – iki to laiko didžiausias 
kaime stebuklas būdavo tik Vinco Karvelio, kalvio motiejaus sūnus, radijas su 
garsiakalbiu.

atsimenu, pas Paulinos karšinamą jos uošvę Emiliją Šaltenienę vis atvažiuo-
davo iš anykščių ir jos brolis rašytojas antanas Žukauskas-Vienuolis. Jam pas gi-
mines – pakeliui per mūsų kiemą, tai porą kartų buvo sustojęs ir pas mano tėvus 
kažkokiu reikalu užėjęs. 

*** 
Kada po karo Klevėnuose valdžia kolūkį sugalvojo kurti, tai čia jai jokios bė-

dos nebuvo – patys pirmi į jį turtingiausi kaimo ūkininkai Juozas augulis, Juozas 
Jočys ir kiti pasiprašė. 

Buvo apsišvietę, suprato, kad besispyriojančius juos prievolės taip prispaus, 
kad cypdami paskui brausis... Net ir pirmininku jie išsirinko savą žmogų, stanis-
lovą Kisielių, – vieną iš stipriausių Klevėnų ūkininkų. atsimenu, jo namai buvo 
vieninteliai visam kaime, kur keturi langai per galą sutilpo... Turėjo Kisielius 17 
hektarų žemės, laikė tris arklius, kelias karves – ir dar galvą turėjo, suprato, kad 
arba visko neteks ir bus išvežtas, arba pasidalins – dalį kolūkiui, dalį savo šei-
mai. 

Tik ginkluoti kaimo bernai šito nesuprato – labai greit nušovė pirmininką, 
paliko jo sūnų ir dukteris našlaičiais... Paskui tas jo sūnus Bronislavas, prie tėvo 
peršautas, bet išgyvenęs, žinomu daktaru užaugo, kitus gydytojus mokė. 

Pirmininkas galvą padėjo, o kaimo žmonės, kolūkiečiais pasidarę, tuo metu 
išlošė: tais 1949-aisiais metais derlių galėjo patys sau nusipjauti ir prievolių už 
tuos metus išvengė. Todėl šeimos atsigavo, sodybos sustiprėjo – žmonės, ne val-
džia laimėjo!

Bet paskui ir valdžia suprato, kad ją apgaudinėja, todėl surinko į kolūkį visą 
pilką liaudį, o tokius, kaip Juozą augulį, – lauk išmetė, dar buožėm apšaukė. mat 
jis visą savo turtą kažkur paslėpė, namuose pas jį nieko nerado. O kai Juozas 
pajuto, kad ir pačiam jau padai svyla, sibiras laukia, – spruko kažkur iš šitų kraštų 
ir slapstėsi bene pas seserį Utenos krašte, kol laikai pasikeitė. 

Paskui grįžo Juozas į Klevėnus ir dar ilgą amžių čia tyliai nugyveno, senatvėj 

Prie Klevėnų-Juškonių kelio prisiglaudusi Vilkickų sodyba 
ir kryžkelę saugantis kryžius, 1982 m. Foto: J. Bielskis.

Senasis kryžius prie Vilkickų sodybos, nors jau kiaurai vėjų per-
pučiamas, vis dar liudija XX a. pradžios kaimo dvasią. Foto: TK.
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LANKA – apie 5 hektarų pieva, 
priklausiusi Karveliams. 

LANKOS KALNAS – kalnelis Lan-
kos pievoje.

KARTUVIŲ KALNAS – smailas, 
nedidelis kalnelis kaimo galulaukėje 
prie Juškonių, netoli Mušiejaus. Per 
karą ten apkasai buvo kasami, dabar 
kalnelis smarkiai nuartas.

DAGIŲ KALNAS – mažas kalnelis.
PAOBELĖLĖ – kalnelis.
KLAMPYNĖS – apie 30 hektarų 

labai šlapių pievų, priklausiusių Kisie-
liams.

PASTRAZDĖ – 27 hektarų laukas 
tarp Klevėnų ir Gintviliškio, netoliese 
gyveno Strazdai.

KLEIPĖ – apie 10 hektarų pieva, 
aplink dirbamas laukas.

OŽKANUGARĖ – apie 10 hektarų 
pieva ir dirbamas laukas, ten buvo ir 
raistelis, kur spanguolės augdavo.

AGURKYNĖ – nedidelė pieva.
KAPELIAI – nedidelė pieva, toje 

vietoje buvusios kapinės.
Vietovardžius pateikė 

Vincas Karvelis, Prano sūnus, 
gimęs 1906 m., 

Stasė Dailydienė, gimusi 1904 m., ir 
Emilė Jakučionytė, gimusi 1912 m. Juos 

1981 m. rugsėjo 16 d. užrašė 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-

kausko memorialinio muziejaus fondų 
saugotoja Vida Zasienė, vietovardžių 
komentarus 2011 m. rugpjūčio 26 d. 

pateikė Bronius Karvelis

kolūkio arklių pavalkus tvarkydamas, ratus tepdamas... Tiesa, į savo nebaigtus 
statyti namus, kuriuose jau svetimi mainėsi, jis tiktai per kelią žiūrėti galėjo. Pats 
jis tik uošvės namuose, tarnaitei pasilikusiuose, kaip kampininkas prisiglaudęs 
nukaršo.  

***
Pokarį Klevėnai buvo neįprastas kaimas: nė vieno partizano ir nė vieno skre-

bo, nė vienas jaunuolis iš Klevėnų į kariuomenę nebuvo paimtas. Šitaip iš viso 
didelio kaimo nė vienas jaunas vyras ir nepražuvo – nei miške, nei kariuomenėj. 
Buvo keli vaikinai nuėję į Burbiškio mišką pas partizanus, bet neužsilaikė – tėvų 
raginami, tuoj grįžo namo, verčiau bėgo į miestus – net į Liepoją, darėsi visokius 
suktus dokumentus... 

Tai vis dėl to, kad kaimas – ne skurdžių, čia visi pasiturinčiai gyveno: ne tik 
žinojo, kam dešrą nuvežti, ką pinigais galima patepti, bet ir turėjo iš ko tai pada-
ryti, kad visi sveiki gyvi liktų. 

matyt, dėl to, kad visą gyvenimą taupūs buvo, savo geru nesišvaistė – dar 
tada, kai 1919 metais Klevėnai sutarė kaimo mokyklą statyti, nieko iš to neišėjo, 
nes neatsirado nė vieno, kuris žemės rėžį tam šventam reikalui dovanotų... Taip 
ir pastatė tada mokyklą Juškonyse – ne Klevėnuose, tenai visi kaimo vaikai po 
kelis kilometrus eidavo mokytis.

***
Gudrūs buvo Klevėnų žmonės! Gal būtų Klevėnus ir trėmimai ratu aplenkę, 

bet vis per tą kvailą mokytojo Vinco Rakausko galvą... Jis mat sugalvojo dideliu 
patriotu pabūti ir aukų partizanams surinkti. skrebai apie tai nugirdo, jį užklupo, 
rado sąrašus geraširdžių mano kaimynų ir visus pagal tuos sąrašus į vagonus su-
sodino: jeigu turi ką banditams duoti, tai sibire tavo vieta. Taip išretėjo Vilkickų, 
Jočių kiemai...

atsimenu, prieš keliasdešimt metų, kai ir aš dar apyjaunis buvau, užėjo vajus 
medžius versti, laukus valyti. išgirdau, kad prie mano namų, ant kalnelio, tuoj 
augulio klevų neliks. 

Ką daryti – negi valdžiai sakysi, kad smetoninio ūkininko augulio sodybą rei-
kia saugoti? Parašiau į „Kolektyvinį darbą“, kad revoliucionieriaus Rapolo Rasiko 
gimtinę ruošiamasi suniokoti – tuoj visi sukruto, darbus sustabdė, medliepiai po 
senovei auga žaliuoja... ačiū Rasikams nors už tai, kad kaimo puošmeną savo 
vardu apgynė...

Kasdienės mintys apie kaimą ir kaimynus

Klevėniškių susitikimas 1996 m. vasarą. Foto: Broniaus Karvelio albumas.

n
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Kaimas. KLEVĖNai

Mečislovas KRIVIČIUS (1914-
2001) – žemdirbys. Gimė ir augo Kle-
vėnuose tik su motina, nes tėvas, pali-
kęs sūnui tik savo vardą, dar prieš jo 
gimimą pabėgo nuo karo į Ameriką ir 
nebegrįžo. 1927 m. mirus ir motinai, 
liko visiškas našlaitis, gyveno vienas, 
giminių globojamas. 1933-1934 m. 
jis tarnavo Lietuvos kariuomenėje, o 
grįžęs išsikėlė į vienkiemį. 

Vos įsikūręs, 1935 m. jis vedė 
bendraamžę Valę Bagočiūnaitę iš 
Antalgės, su kuria užaugino tris 
sūnus: Rimantą, Kęstutį ir Gediminą 
bei dukterį Rimą. 

1948 m. kaime susikūrus „Auš-
ros“ kolūkiui, ūkininkai Krivičiai tapo 
kolūkiečiais, M. Krivičius iš pradžių 
dirbo sąskaitininku, paskui 1953-
1975 m. buvo kolūkio sandėlininkas, 
kol išėjo į pensiją. Jo žmona melžė 
kolūkio karves, prižiūrėjo gyvulius, 
dirbo laukuose. M. Krivičius kas-
dien 4 kilometrus pėsčiomis eidavo į 

Mečislovas KRIVIČIUS

Rugių kirtimo įrankiai

Pjautuvais pjaudavo rugius tik dėl kūlių, o mažažemis motiejus Karvelis pjau-
tuvu pjaudavo iki pat Pirmojo pasaulinio karo.

Dar daug kas rugius kirsdavo dalgele su grėbliuku. Pėdai būna lygūs, neišsitar-
šę. Tokie pėdai tinka kūliams daryti.

ir stambūs ūkininkai, ir vidutiniokai daugiausia rugių nukirsdavo dalgiais. Dal-
gis būdavo su viena rankena. Pjaunant javus, prie dalgio būdavo pritvirtinamas 
lankelis iš dviejų šakučių. Vasarojų pjaudavo tik dalgiais, kurie būdavo su lanke-
liais, kad geriau suguldytų nupjautus javus. Dalgius pustydavo pirktiniais pustais, 
bet kartais pustus pasidarydavo iš kieto medžio – ąžuolo (per karą, kai sunku gauti 
pirkti) arba net iš pailgo, patogiai  suimamo akmens. Pjaudamas javus, galąstuvą 
arba pustą pjovėjas laikydavo rankoje prispaudęs prie dalgio koto arba kišenėje.

Dalgiui plakti buvo naudojama čečkela ir babkela. Čečkela su plačia viršuti-
ne dalimi, o babkela – su siaura. Dalgio plakimo įrankius įtaisydavo ant baslio, 
kad būtų galima kur nori nunešti, arba ant kaladės, kuri būdavo pastoviai įtaisyta 
kieme.

Grėbliai

Grėbliai daugiausia būdavo su perskeltu kotu. Kartais būdavo su lygiu, ne-
perskeltu kotu, bet tada su lankeliu nuo koto iki grėblio galvos, kad ta galva ne-
sisukiotų. Kartais darydavo grėblį iš natūraliai išaugusio dvišakio medžio, bet tai 
retai pasitaikydavo. Darydavo didelius grėblius rugienoms grėbstyti. Tie grėbliai 
būdavo su tiesiu kotu ir lanku. Tokius grėblius žmonės traukia paskui save, kai 
prisirenka daug šiaudų – pakelia, nukrečia tuos šiaudus ir vėl traukia.

Rugių gubos

Į gubą sustatydavo 10 pėdų. Vienas pėdas sulenkiamas, 8 aplink jį sustatomi 
(suremiami) ir dar vienas sulenkiamas, plačiai išskleidžiamas ir kaip kepurė užde-
damas ant gubos, kad neperlytų, kad rugiai nesudygtų, esant lietingam orui. Jeigu 
būdavo sausa ir karšta vasara – kepurių nedarydavo, pėdai greit išdžiūdavo ir juos 
suveždavo. 

Gubos būdavo statomos į eilę, nuo 6 iki 10 gubų eilėje. Jei rugiai būdavo geri, 
nereikėdavo iš toli nešti, tai eilėje būdavo daugiau gubų, o jei prasti – mažiau.

Vasarojaus džiovinimas

Vasarojaus į gubas nestatydavo – tik eilėmis po 2 pėdus, suremtus vienas į kitą. 
Jei pėdai būdavo žemi – statydavo ir po vieną pėdą eilėmis. Jei kas augino avižas, 

vadintas „lietuvėmis“, tai jas statydavo gubelėmis, nes jos auga 
aukštos. 

Į kupetas dėdavo tik žirnius, bet jau parvežtus į namus, kluo-
ne. Žirniams krauti ir džiovinti dar būdavo žardai. Žirnius dar 
sukraudavo ir kluone aplink aukštą kartį, apačioj pamesdavo 
visokių pagalių, kad nešlaptų nuo žemės. Tokia kupeta ir stovė-
davo, kol išdžiūdavo. Kitokio vasarojaus į kupetas nekraudavo. Į 
kupetas dar kraudavo šieną, bet jau tiesiog ant žemės.

Rugių kūlimas

Dar beveždami iš lauko į namus dalį rugių blokšdavo, nes ja-
vus kuldavo tik žiemą, o sėklos reikėdavo ir anksčiau pasiruošti. 
Bloškimas atrodydavo taip: paėmę pėdą, rankomis jį daužydavo 
į suolelį, kol išbyrėdavo grūdų.

iki Pirmojo pasaulinio karo visi, o po karo, Lietuvos susikūri-
mo pradžioje, vidutiniai ir smulkūs valstiečiai kuldavo tik spragi-
lais (kultuvais). Kuldavo žiemą, keldavosi kulti labai anksti – 3-4 
val. ryto. Jau vėliau, XX a. 4-ajame dešimtmetyje, kuldavo arkli-

Ūkio darbai ir įrankiai

M. Krivičiaus sodyba 1982 m. Foto: J. Bielskis, VŽM.

Klevėniškis Mečislovas Krivičius, 1982 
m. Foto: J. Bielskis, VŽM.
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nėmis kuliamosiomis, o pas stambesnius ūkininkus kuldavo „bukovikais“ – moto-
rinėmis kuliamosiomis. Bet vasarinių javų pašarui ir tada prasikuldavo spragilais, 
nes pagrindinis kūlimas būdavo žiemą, apie Kalėdas.

sėmenis iškuldavo, varinėdami arklius ratu, leisdami jiems minti paklotus ant 
grindinio linus.

iškultus grūdus vėtydavo vėtyklėmis. sėdėdamas pavėjui žmogus semia grū-
dus su medine vėtykle, panašia į didelį medinį šaukštą trumpu kotu ir beria juos 
pusračiu. Geresni, sunkesni grūdai nukrinta toliau, blogesni arčiau. Geresni bū-
davo sėklai, prastesni – pašarui. Prieš antrąjį pasaulinį karą jau daug kas turėjo 
arpus, taip pat arpus vežiodavo kartu su kuliamosiomis mašinomis ir ten pat, kū-
limo metu, grūdus arpuodavo.

Malimas

Klevėnuose visi turėdavo rankines girnas ir jomis maldavo, o sunklodas tebe-
mala ir dabar (1982 m.). Girnas laikydavo kamarose, o Pirmojo pasaulinio karo 
metais, vokiečių okupacijos laikotarpiu, – po valgomuoju stalu. Vėjo malūnų arti 
nebuvo. Tik Juškonyse Vilkickas buvo įsitaisęs vėjo malūną po Pirmojo pasaulinio 
karo. Vėliau stambesni ir vidutiniai ūkininkai veždavo malti į Kurklius, į skiemo-
nis arba į Leliūnus. 

Gyvulių šėrimas

Gyvulius šerdavo tik pats gaspadorius, paskirstydavo gyvuliams vaikų arba 
samdinių atneštą pašarą. Karves šerdavo šiaudais. Vasarą irgi būdavo blogos ga-
nyklos, ganydavo po viksvas ir pelkes. Šienas – arkliams ir avims. Žiemą šerdavo 
tris kartus per dieną. Karvėms rytą ir dieną duodavo vasarinių šiaudų, o nakčiai 
– ruginių. 

Pašarą iš klojimo ar daržinės į tvartą nešdavo rezginėmis – tai du mediniai lan-
kai, išpinti virvelėmis, tarp jų ir suspaudžia pašarą, – arba doklais – balaninėmis 
kašėmis. su rezginėm arba doklais pašaras neišsibarsto. 

Karvėms pašarą dėdavo kampe ant žemės. arkliams būdavo sukalama dėžė 
ant kojų – katukas, o avims šieną dėdavo už kopėtėlių, pritvirtintų prie sienos. 
Dažnai gyvulius šerdavo vadinamu kratiniu: sudeda į vieną vietą avižinius šiau-
dus, šieną, virkščius, sukrato juos su šakėmis ir neša gyvuliams. 

akselį (kapojus) ruošdavo rankinėmis mašinomis, kurias reikėdavo sukti 3-4 
žmonėms. Į tas mašinas dėdavo šieną, šiaudus ir kitokį pašarą, smulkiai supjau-
davo, sumaišydavo ir duodavo arkliams. akselį dar vadindavo siečka. Jau prieš 
antrąjį pasaulinį karą buvo fabrikinės akselinės mašinos. Klevėnų kaime jas turėjo 
beveik visi. akselį pjaudavo nuo Kalėdų iki pavasario. Pripjaudavo savaitei laiko, 
laikydavo klojime ant pado, į tvartą nešdavo doklais arba juos veždavo rogutė-
mis. akselį pildavo arkliams į tas pačias ėdžias, kur ir stambiuosius 
pašarus.  

Karves dar šerdavo pelais iš pelūdninko – atskirai atitvertoje 
klojimo dalyje laikydavo pelus. Į virtuvę atnešdavo ušėtką (kubilą), 
supildavo į jį pelus, užpildavo karštu vandeniu, dar įtarkuodavo 
šiek tiek burokų. 

Linų ir dobilų pelais žmonės šerdavo kiaules. Kiaulės ėsdavo 
iš medinių lovių. Žiemkentes vasarą ganydavo lauke, vieną kartą 
duodavo ėsti. Penimas kiaules šerdavo miltais, bulvėmis. Žiemken-
tes – arkliakais (arklių mėšlu), pelais. Žolę kiaulėms raudavo arba 
pjaudavo. Kai Klevėnų kaimas išsiskirstė į vienkiemius (1929-1932 
m.), kiaulių ir karvių nebeganydavo. Kiaules laikydavo tvartuose, 
karves rišdavo. Burokų mažai tesodino. Truputį jų įtarkuodavo tik 
karvėms į pelus. sodindavo griežčius (sėtiniai), kurių duodavo kar-
vėms ir kiaulėms. Vasaromis papildomai karvių nešerdavo. Karvės 
duodavo nedaug pieno. Kokių 4 karvių vieno melžimo pienas su-
tilpdavo į kibirą.

arkliams per darbymetį duodavo avižų, į geriamo vandens lovį 
pabarstydavo miltų. Druskos gyvuliams neduodavo.

Dobilų mažai sėdavo. Kiek daugiau ėmė sėti vienkiemiuose. 
Kada kur važiuodavo, arkliams įsidėdavo šieno.

avis atiduodavo ganyklon pas tuos valstiečius, kurie turėdavo 
daugiau pievų. Už ganiavą atsilygindavo pinigais arba prieaugliu. 
arklius žiemą girdydavo prie upelio arba prie šulinio iš lovio. Juos 
paleisdavo atsigerti ir vėl suvarydavo į tvartą. Karvėms nešdavo ger-
ti į tvartą.

mečislovo Krivičiaus pasakojimą 
1982 m. rugsėjo 28 d. užrašė Janina masytė

darbą Juškonyse, o kai kuldavo javus, 
darbas užsitęsdavo iki vėlumos, san-
dėlyje būdavo šalta ir drėgna, todėl 
ne kartą sirgo, senatvėje tirpo kojos, 
skaudėjo nugarą. 

Už gerą darbą iš kolūkio jis buvo 
gavęs ne vieną garbės raštą ir radijo 
aparatą dovanų, bet senatvėje be vaikų 
pagalbos iš pensijos būtų neįstengęs 
išgyventi.

Senatvėje, 1982 metais, M. Kri-
vičius pasakojo prisiminimus apie 
Antrojo pasaulinio karo metus Klevė-
nuose. 

Jis prisiminė, kad tuo metu Leliū-
nuose (Utenos r.) veikė karo belaisvių 
stovykla. Tuos belaisvius vokiečiai 
kareiviai atvarydavo iki Klevėnų ir 
versdavo dirbti tuščią darbą – nešioti 
akmenis iš vienos kelio pusės į kitą ir 
atgal. Tie belaisviai buvo labai išvargę, 
išbadėję. Tai matydami Klevėnų kaimo 
žmonės virdavo ir jiems nešdavo kibi-
rus košės, duonos. Pasak M. Krivičiaus, 
reikėdavo dar papirkti vokiečių sargy-
binius, kad leistų tą maistą perduoti, 
nes kitaip jie neleisdavo, šaudydavo. 
Belaisviai valgydavo ir žalias bulves, 
raudavo ir valgydavo kmynų šaknis.

Kai paskutinę vasarą, gal 1943 
metais, belaisvius kažkur išvežė, M. 
Krivičiaus žmona ėjusi keliu ir radusi 
nedidelį metalinį gražiai padarytą 
žaislinį tanką, o prie jo buvo ir didelis 
popieriaus lapas, prirašytas rusiškai. 
Lapą imti moteris pabijojo, o žaislą 
parsinešė namo. Krivičiai paskui gal-
vojo, kad tai buvusi belaisvių padėka 
jų kaimui už suteiktą pagalbą.

Pagal M. Krivičiaus pasakojimą, 
kurį 1981 m. rugsėjo 12 d. 

užrašė Janina Masytė

Klevėniškis ūkininkas Alfonsas Karvelis XX a. 4-ajame 
dešimtmetyje. Foto: Broniaus Karvelio albumas.
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Kaimas. KLEVĖNai

Iš Jono VILKICKO  pasakojimo

Jonas Vilkickas vedė apie 1930 m. Nuvažiavo pas nužiūrėtą merginą su piršliu ir 
dviem pajauniais, išsirinko ir vedė viduriniąją dukterį – nebuvo laikomasi griežtai nu-
statytos tvarkos, kurią vesti. Dėl pasogos nesiderėjo – kiek iš anksto žinojo esą skirta, 
tiek ir gavo. „Negi kumela, kad derėsies mergą“, – prisimindamas sakė J. Vilkickas.

Per piršlybas sutaria, kada važiuos užsakų. Tris savaites skelbiami užsakai, o juos 
šaukia dėl to, kad gal kas nors kokią klaidą ar kliūtį santuokai žino. O šiaip sužie-
duotuvių nebūdavo. Jeigu nenori, kad šauktų užsakus, reikia mokėti kunigui 25 litus 
– tada jis tyliai sutuokia. 

seniau vestuvės būdavo per abi puses. Jaunųjų tėvai sukviečia svečius, pamerges 
– jaunoji, pabrolius – jaunikis. Jaunikis atvažiuodamas pas jaunąją atveža vainiką. 
Piršlys pasako oraciją, tada jaunikis padeda vainiką ant lėkštutės, pastatytos ant stalo. 
Jaunieji ir palyda susėda apie stalą. Jaunoji rauda į savuosius, atsisveikina. Per duris 
išlydi motina, tėvas. Jaunųjų išleisti ateina ir sukviesti žmonės. 

Į bažnyčią važiuodavo vienkinkiu vežimu. arklius popierėliais, kaspinais aptaisy-
davo suėjęs jaunimas, kurie eidavęs į vestuves ir nekviestas. Tik žarždus (žvangulius) 
retai kas arkliams kabindavo. 

Užtvaros arba bromai būdavo tik važiuojant vyro pusėn. Bromą puošdavo Lietu-
vos vėliava ir eglių šakų vainiku. Pastatydavo staliuką, prie jo jaunasis vienas turėda-
vo „parodyti pasą“, tai yra, duoti pusbonkiuką.

J. Vilkickas prisiminė, kad jaunuosius tarpdury sutikdavo tik jaunojo pusėj – su 
vyno taurele, duona ir druska tai darydavo jaunikio tėvai.

anksčiau prie stalo darydavo sodus. Juos darė prašalaičiai – nekviestasis jauni-
mas ar šiaip suėję kaimo žmonės. 

Per vestuves grodavo su armonika, būgnu ir klarnetu. Grodavo parvykus iš šliū-
bo, keldavo jaunuosius ryte. Šokiams grodavo valsus, polkas, kadrilius. muzikantai 
susirinkdavo pinigų už grojimą, bet jei šeimininkai jiems užmokėdavo, tai patys ne-
berinkdavo.

„Karti, karti, degtinė karti“ dainuodavo tik vyro pusėje rytojaus dieną. merginos 
pusėj taip dainuoti nebuvo mados. Jaunosios pusėje jaunuosius dar guldydavo atski-
rai, tik jaunojo pusėj – kartu. Rytą keldavo su visokiom tarškynėm, bliūdais, grodavo 
muzikantai. Jaunasis muzikantams duodavo butelį.

Per vestuves piršlys – dešiniajame, o pabroliai – kairiajame švarko atlape turėda-
vo prisisegę rūtos šakelę ir baltą kaspiną. svočia galvą rišdavo balta skarele, padary-
davo „ragiukus“. 

Kokių valgių per vestuves būdavo, J. Vilkickas neprisiminė, o gėrimai – vynas, 
alus.

Vainiką jaunajai ir veliumą nuimdavo tik vyro pusėje. 
Per vestuves daiktus vogdavo, jeigu atsirasdavo kokių „šulerių“. Bet jeigu jaunasis 

prašydavo, tai daiktų ir neliesdavo. Tik lopšį jeigu rasdavo, tai vis tiek jį pavogdavo: 
„Rokuoja, kad čia būtinas daiktas“, – sakė J. Vilkickas. 

Jaunesniąją nuotakos seserį traukdavo iš pasuolės. ištraukę iškeldavo ant rankų – 
už tai ši turėdavo atsimokėti, kuo nors pavaišinti. O jaunikio brolio nekeldavo. Piršlį 
karti seniau nebuvo mados. 

Po pirmos vestuvių dienos jaunieji išvykdavo 
pas jaunikį kartu su pulku ir svočia. Kartu su nuota-
ka veždavo ir jos kraitį. Jauniesiems pinigų nerink-
davo, dovanų atnešdavo tik vestuvių pradžioj. at-
važiavusi vyro pusėn, nuotaka dovanodavo šešurui 
marškinius, anytai – suknelę.

Jono VILKICKO naminio salyklinio alaus 
receptas

sumaišo kviečių, žirnių ir didesniąją dalį šešia-
eilių miežių. Kviečiai suteikia alui smarkumo, gerą 
spalvą. Viską sumaišęs, išmirko. Tada sudaigina, 
paskui karštai pečiuj išdžiovina. Toks salyklas sau-
sai ir vėsiai laikomas gana ilgai gali stovėti. 

Grūdus reikia rupiai sumalti. salyklinius miltus 
užmaišo duonkepėj, palaiko gerą pusdienį. Tada 
padaro kepalus ir pašauna krosnin. Kepa labai ilgai 

Mano kaimo vestuviniai papročiai

Jonas VILKICKAS (1902-1991) – 
žemdirbys. Gimė ir augo, paskui visą 
gyvenimą praleido Klevėnuose, moky-
tis negalėjo, nes nuo mažens dirbo 
šeimos ūkyje, tik daraktoriaus buvo 
pamokytas skaityti. Kaimą skirstant į 
vienkiemius, įsikūrė naujoje sodyboje, 
kurioje praleido visą gyvenimą, ten 
kaip naujakurys apie 1930 m. vedė. 
Su žmona Natalija Maželyte-Vilkic-
kiene (1898-1961) iš Alantos (Molėtų 
r.) užaugino sūnų Juozą Vilkicką, daug 
metų dirbusį energetiku, dabar pensi-
ninką, sukūrusį šeimą ir likusį gyventi 
tėviškės sodyboje. 

J. Vilkickas, pasakodamas apie savo 
gyvenimą, gyrėsi išvengęs kariuome-
nės patirties: Pirmojo pasaulinio karo 
metais buvo dar per jaunas kariauti, 
paskui jam teko karšinti seną tėvą, o 
Antrojo pasaulinio karo metais jis ir 
pats jau buvo per senas kariauti. Visą 
gyvenimą jis dirbo žemės ūkio darbus: 
jaunystėje ūkininkavo, turėjo tris arklius 
ir penkias melžiamas karves, naudojo 
arklinę kuliamąją mašiną, bet samdinių 
nelaikė – visus darbus pats nudirbdavo. 
Vyresniame amžiuje jis buvo Lenino 
kolūkio lauko darbininkas. J. Vilkic-
kas nepriklausė jokiai organizacijai, 
aiškino, kad nebuvo laiko, nes reikėjo 
daug dirbti. Užtat jis neturėjo skolų, 
niekada negrėsė varžytynės, jo turtas 
nenukentėjo ir per karą.

Pagal J. Vilkicko pasakojimą, 
kurį 1981 m. spalio 2 d. 

užrašė Janina Masytė

O. Jočienės sodyba, 1982 m. Foto: J. Bielskis.

Jonas Vilkickas, 1982 m. Foto: J. Bielskis.
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– iki raudonumo. Tada išima ir trupina kubilan. Kubilo dugnas būna išklotas vir-
žiais, po kubilu pastatyti kryžokai – taip sukalti pagaliukai. Tada miltus kubile užpila 
vandeniu ir kiek palaiko – nuo laikymo ilgumo priklauso alaus stiprumas. Paskui 
išleidžia tą sunką pro kubilo apačią ir supila į ąžuolines bačkas. Pirmas vanduo – sti-
priausias, antri užpilai – jau silpnesni. 

Rūgsta alus bačkose vieną parą – kad būtų nei šilta, nei šalta. Cukraus niekas 
nedėdavo – ir be jo alus būna skanus, stiprus.

Iš Onos Paškevičiūtės-JOČIENĖS pasakojimo
ištekėjo 1925 metų vasario 16 dieną. iki tol pas ją buvo atvažiavę net aštuoni pirš-

liai. Vienas piršlys net du atsivedė – Zlatkų ir Trumpą antaną. Nėjo už pirmo, o antras 
– būt gerai, mat jisai irgi, kaip ir ji, choristas. Bet teta perkalbėjo, sakė: „Tu raudosi, 
žydo sąsparą apsikabinus, kai anas gers“. ir seniau vyrai gerdavo pas žydus aludėse. 
Dar buvo Vengrys iš Klykūnų su piršliu atvažiavęs bet tada neleido tėveliukas. Pas jį 
ant pusvalakio – 3 broliai, o dar pasogos 3000 litų užsiprašė. 

Kai piršliai atvažiuoja, reikia babkas kepti, lašinius čirškinti, kilbasas virti. mat, 
jei nenori valgyt duot, reikia buteliuką statyti. Kai atvažiuodavo piršliai, tėveliukas 
neduoda išgerti, tai pati Ona atnešdavo buteliuką.

O. Jočienė atsiminė, kad buvo toks Zabiela piršlys. Tas labai interesnai šnekėjo, 
kad pas juos katės bulves graužia, šunys agurkus ėda, mat jiems verkiant reikia gas-
padinės.

Paskui ir Jočys atvažiavo. Buvo jį mačiusi vienam vakarėly, tai ir sutarė. O jei 
sutinki, tai piršlys klausia: „ar atvažiuot penktadienį kiaulių skaityti?“ Piršliai būna 
subatoj, o pražvalgų – „kiaulių skaityt“ – kitą penktadienį ar ketvirtadienį atvažiuoja. 
Po pražvalgų šeštadienį važiuoja pas kleboną užsakų. Tada sekmadienį po pamokslo 
kunigas skelbia: „Toks ir toks eina stonan moterystės su tokia ir tokia mergaite“. Daug 
tų užsakų būdavo – net du kartus per pirštus pereini, kol suskaitai. Tris nedėlias taip 
skelbdavo. Jei kieno vestuvės iširdavo, tai sakydavo, kad „katės sulakė“.

seniau jei išgali, vestuves keldavo per abi puses. Kad ir menkas vestuvėles, bet 
reikia per abi puses išruošti. Tėvai kviečia visus gimines, pamerges susikviečia jauno-
ji. Tėvai tris kartus per savaitę turgun važinėdavo – pirkt, mainyt. apylinkėje turgūs 
būdavo tris kartus per savaitę (Utenoj, skiemonyse ir anykščiuose), tai ir sukviesdavo 
visus svečius.

Taip sulaukdavo mergvakario. iš vakaro jaunieji prieina išpažinties ir užperka mi-
šias. Pulkas pas jaunąją suvažiuoja iš vakaro. Daug dainuoja, mergos pina vainiką. 
Dainuoja dainas: „ateidamas bernužėlis“, „Papūtė vėjelis“, „Kieno ten sode darže-
lis“, „močiute širdele, tai tau, tai tau“, „ausk, močiute, drobeles“, „augino močiutė“. 
ir pašoka – jaunikis iš vakaro muzikantus užprašo.

Vestuvių dieną išvažiuoja jaunikis pas jaunąją su savo pulku, svotu ir muzikan-
tais.

svočia uždeda jaunajai veliumą, pamergės, jaunoji ir svočia sėda už stalo. 
Laukdamos jaunikio dainuoja „Rymok, sesute“. Jaunikį su pulku pasitinka svečiai, 
o jaunoji sėdi už stalo. Tada jaunikis užsidaro su jaunosios tėvais – skirsto dalias, 
išduoda vekselius. muzikantai pradeda groti, o jaunoji – verkti, mat pabaiga gy-
venimo.

svotas atneša gardžiausio vyno butelį, o pamergės pastato didelę babką. Kas 
nors iš jaunikio pusės – piršlys, svotas ar pajaunys uždeda ant lėkštutės vainikėlį ir 
įteikia svočiai. Tada muzika nustoja, tylu, visos šniukši. Tas, kuris duoda vainikėlį, 
sako oraciją. Vis apie vainikėlį, apie jaunas dienas. Parinkdavo posmelių iš mairo-
nio kūrybos. sako, džiaugtis reikia, kad žalias rūtas išnešiojo, o kita būna iš viržių 
nusipynus. Pasakotoja prisimena, kaip svotas sakė: „Šitas vainikėlis skirtas tokiai ir 
tokiai mergaitei nuo tokio ir tokio berniuko – jauno žalio diemedėlio. Jai įteikiam 
– prašom pasiimti. Šitas vainikėlis daug kelio vežtas. O kaip nupintas, kur laikytas? 
aukso krūme laikytas, žaliam vyne mirkytas, daug mylių vežtas ir čia paskirtas“.

O kodėl merginos pina vainiką dar iš vakaro? Toks tas vyrų darbas – atveža 
kišenėj kokį suniurkytą, iš šakotų rūtų, – kur tokį segsi? Pačios merginos iš garbi-
niuotų rūtų, gražų nusipina, atsargoj laiko, jei jaunikio vainikas nepatiks.

Už stalo sėda dar ne porom. Pabūna kiek, tada jaunoji atsistoja, nuo stalo pa-
siima kryžių, viena atsiklaupia prieš savo tėvus ir sako sudie. Bučiuoja juos, tėvai 
kryžium palaimina. Groja muzika, jaunoji eina su visais atsisveikinti, atsibučiuo-
ja. Vedusius vyrus galima į lūpas bučiuoti, o bernelius – tik į kaktą.

Tada visi važiuoja į bažnyčią šliūbo. arklius kaimo jaunimas aptaiso kaspinais, 
popierinėm gėlėm. Važiuoja susėdę su savom porom.

Užtvaros, sodas būna tik vyro pusėje. Grįžę už stalo sėda visi porom. Jaunoji 
sėda su veliumu. svočia po šliūbo vainikėlį persega dešinėn pusėn. Visi kartu 
dainuoja. muzikantai groja, kol svečiai valgo. 

Jaunosios pusėje jaunuosius guldo atskirai: kad jau gražiai rūtas išnešiojo, tegu 
ir pabaigia nešioti. Jaunimas dainuoja „Pasėjau žalią rūtą“ – jaunosios pusė pra-
deda, jaunojo pusė atitaria.

Ona Jočienė, 1982 m. Foto: J. Bielskis.

Ona Paškevičiūtė-JOČIENĖ (1902-
1999) – žemdirbė, dainininkė ir giedo-
toja, tremtinė, kilusi iš Pečiulių kaimo 
netoli Anykščių. Vaikystėje dirbo Bur-
biškio dvaro laukuose. Mirus motinai, 
dešimties metų liko našlaitė, augo su 
tėvu ir 4 broliais. Mokėsi tik 15 dienų 
pas daraktorių, daugiau mokytis tėvas 
neleido. Nuo penkiolikos metų O. Paš-
kevičiūtė buvo namų šeimininkė, tvarkė 
ūkio reikalus, o talkinama tarnaitės susi-
krovė sau kraitį. Nuo jaunystės ji buvo 
dainininkė ir giedotoja, eidavo giedoti 
ir į Anykščių bažnyčią ar į pamaldas 
Burbiškio dvare.

1926 m. ištekėjo už Juozo Jočio 
(1884-1970), kuriam tada  buvo 42 
metai. 1912 m. grįžęs iš Amerikos, J. 
Jočys gyveno Pašiliuose, o Klevėnuose 
kartu su savo broliu ir tėvu iš Rasikų 
buvo nusipirkę didelį valaką žemės. 

1929 m. Klevėnų kaimui besiskirs-
tant į vienkiemius, nuo 1931 m. šeima 
įsikūrė Klevėnuose. Ten Juozas ir Ona 
Jočiai tada ėmė 28 hektarus blogesnės 
smėlingos žemės, ten pasistatė sodybą 
ir apsigyveno – taip ir įsikūrė Pakapės 
vienkiemis, kuriame tėvai augino ketu-
rias dukteris. 

1951 m. Jočiai buvo išvežti į Sibirą: 
abu tėvai ir dukterys Palmutė ir Birutė. 
Kitų dviejų dukterų tada nebuvo namie, 
jos tremties išvengė. Šeimą išvežė už 
tai, kad ji turėjo 28 ha smėlio, už kar-
ves, arklius ir už tai, kad samdė darbo 
jėgą, turėjo arklinę kuliamąją. Šeima 
gyveno tremtyje Krasnojarsko krašto 
Novosiolovo rajone, kur buvo per 20 
dienų nuplukdyti laivu Jenisiejaus upe. 
J. Jočys naktimis ten dirbdavo sargu. 
Išvežamai šeimai beveik nieko neleido 
pasiimti, bet rusai buvę geri žmonės – 
padėjo įsikurti, davė metalinę krosnelę, 
sunešė maisto. Paskui Jočiai gaudavo 
siuntinių iš Lietuvos, laikraščių, knygų. 
O. Jočienė nuo jaunystės iki gilios sena-
tvės labai mėgo skaityti. 
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Vyro pusėj, kai suguldo kartu, ryte eina visi kelti – kas su kuo išmano barškina. 
Jaunojo pusėj atsikėlus jaunoji iškart apsirišdavo skarele. Kartais atsikėlus prie sta-
lo nusiimdavo vainikėlį – graban įsidėti. 

Kai atvažiuoja kraičvežiai, tai būtinai turi ką nors iš gyvų daiktų pavogti. mat, 
jei gyvą daiktą pavogsi, tai laimė niekada neaplenks. Per O. Jočienės vestuves 
pavogė šešias vištas, maišan sukišo ir išsivežė, be to, dar du šventus paveikslus iš 
gryčios nukabino.

Kai jaunieji išvažiuoja vyro pusėn, jaunosios jaunėlė sesuo ar brolis traukiami 
„iš pasuolės“. išpina gražiai kėdę, pasodina seserį ar brolį ir kilnoja. Tada kilnoto-
jams reikia atsilygint – duoti butelį ar saldainių.

Piršlį karia vyro pusėje. Teisėjai skaito pasmerkimo oraciją. Būna budeliai, bet 
jaunoji atlekia, užriša piršliui rankšluostį ir išvaduoja iš budelių.

Vestuvės tęsdavosi visą savaitę. Kaimo, kuriam vyksta vestuvės, žmonės ves-
davosi padieniui dar svečius – tai vadinamas „kieminėjimas“. Šiaip tai tikrosios 
vestuvės būna nuo sekmadienio šliūbo pirmadienį pas jaunąją ir antradienį pas 
jaunikį. antradienio vakare svečiai ima skirstytis, „kieminėti“. Jaunojo pusėj būna 
apsitaisiusios „meškos“, senąją močią pjauna. Paduoda jaunai gaspadinei bliū-
dus, puodus, puodšakes, o senąją su gelda veža miškan. Reikia ją išsipirkti iš tų 
„meškų“. Jaunoji, kai atvažiuoja pirmadienį pas jaunąjį, tai taip ir lieka. 

Kraičių turėjo, kiek kuri galėjo, kaip mokėjo, taip ir prisiaudė. Drobės, stuome-
nys, rūbai, pagalvės, duknos, juostos, rankšluosčiai – tai vis kraitis. Kraičio išvežti 
pas jaunąją pirmadienį apie pietus atvažiuoja kraičvežiai. Jie dar ant arklio raitą 
pritaiso tokį „senį“ – apvelka kareiviškais rūbais, įkiša kišenėn butelį ir dokumen-
tus. Šitą senį net už svečių stalo įvelka. Reikia kam nors iš jaunosios pusės pasirašyti 
„leidimą“ – jeigu tas senis neparveš leidimo, jaunojo pusėj nepriims kraičių.

Jaunosios pamergės ir svečiai ištisai gieda „Ko liūdi, sesele“, „sesute mūsų, ką 
tu ten rasi“, „Ruoškis, sesute“. Kai kraičius išveža, iš paskos važiuoja jaunieji su 
palyda. Likę svečiai tėvams dainuoja „Pirmadienio jau rytelį“.

Į vestuves svečiai nešdavosi valgių, nebrangias dovanas. atiduodavo jas jau-
nosios pusėj pirmą vakarą po šliūbo. Jaunoji atsistodavo gale stalo. svotas duoda 
alaus, svočia atriekia iš babkos po riekę. Jaunoji kiekvienam ją apdovanojusiam 
paspaudžia ranką, pabučiuoja. svečiai dovanoja stuomenis, drobes, pinigų kas 
kiek išgali. Tas dovanų teikimas vadinosi „mezliava“. Kai kviečia „mezliavon“, 
vienas iš svečių atsistoja, duoda su pliauske durų stakton ir šaukia: „Eikit visi ka-
pon, kapon, kapon“. 

Nuvažiavus vyro pusėn, jaunoji duoda dovanas vyro giminėm – anytai sukne-
lę, šešurui marškinius, vyro seserims skareles, broliams juostas, pirštines.

Vyro pusėj būna persirengėliai, užsėdę stalą. Koks senis apsirengia jaunąja: au-
sys iš svogūnų, veliumas iš užuolaidos. Jaunikiu apsirengia kokia nors moteriškė, 
ūsus išsipaišo anglim. Būna ir „sodas“. ant stalo giedotojos turi pasidėjusios lėkštę 
su vandeniu ir gyvu lydžiu, sode „agradnykas“ (daržininkas) pakabintas. Dainuoja 
„atvažiuoja Rygos kupčiai“. Užsėstą stalą reikia išsipirkti pajauniams ir svotui. 

išpirkimo tokie matai: pūras –mažytė stiklinėlė, 
kur tik du saldainiai telpa, bačka – stiklinė saldai-
nių ir gorčius – dvi stiklinės. ir kiek gorčių, pūrų 
užsiprašo, tiek turi atseikėti. skaičiuoja ilgiausiai, 
giedotojos „Rygos kupčius“ išjuokia visaip.

Per vestuves pajauniams prie kaspino segė rū-
tos šakelę, stalą puošdavo per mergvakarį. Valgiai 
būdavo paprasti, iš gėrimų – alus, vynas. svočia 
kepdavo didelį pyragą „babką“, visus juo vaišin-
davo per „mezliavą“.

muzikantus kviečia jaunikis. Būna dažniausiai 
trys muzikantai – armonika, būgnas ir klarnetas 
arba smuikas. muzikantai  neturėjo teisės kartu su 
svečiais prie stalo sėdėti – nuošaly grodavo. Kai 
visi dainuoja – dainas groja, kai šokti užsimano 
– šokius. Tik kai svečiai pasivaikščiot išeina, prisė-
da pavalgyt. Nebuvo mados, kad muzikantai sau 
pinigus rinktų. seniau ir nesikišdavo muzikantai į 
vestuves – tam piršlys, svotas, pajauniai yra.
senųjų klevėniškių pasakojimus 1982 m. užrašė a. 

Baranausko ir a. Vienuolio-Žukausko memoriali-
nio muziejaus vyresnioji mokslinė 

bendradarbė Violeta Gailevičiūtė-Juciuvienė

Jočiai iš Sibiro grįžo 1958 metais, 
bet neturėjo kur gyventi – reikėjo 
nebent atpirkti iš kolūkio savo namus. 
Kurį laiką jie buvo apsistoję pas dukterį 
Mildą Šiauliuose. Paskui atpirko savo 
namus, nusipirko naujus baldus. Buvęs 
Lenino kolūkio pirmininkas Kavolis už 
puslitrį jų baldus buvo pardavęs kažko-
kiam Grigaičiui, J. Jočys ėjo pas jį pra-
šyti savo kėdžių, bet tas nebeatidavė. 
Tik Jočių stalas ir komoda buvo likę 
bibliotekai, kuri buvo įrengta jų name, 
tai tik tuos baldus šeimai grąžino. Žmo-
nės padėjo padaryti Jočiams namų 
remontą, įvedė dujas, elektrą. 

1970 m. O. Jočienė liko našlė. Po 
vyro mirties dukterys norėjo išsivežti 
motiną į miestus, bet ji nenorėjo „ant 
akmens“ gyventi. Ne kartą buvo Vil-
niuje, gulėjo ligoninėje, gydėsi kojas. 
Senatvėje su motina gyveno jos duktė 
Birutė Jočytė.  Jos duktė Palmira Jočytė-
Kibildienė gyveno Šiauliuose, buvo 
mokytoja, buhalterė, išėjusi į pensiją, 
persikėlė į Anykščius. Motina vis prisi-
mindavo, kad jos Palmutė labai patiko 
rašytojui A. Vienuoliui. Senatvėje P. 
Kibildienė parašė ir 2003 m. išleido 
atsiminimų knygą „Beteisė : iš tremties 
archyvų“, kurioje išsamiai papasakojo 
savo šeimos istoriją.

Kita O. Jočienės duktė Milda 
Jočytė-Šileikienė, baigusi Veterinarijos 
akademiją, dirbo muziejuje Šiauliuose. 
Jos duktė Gintarė Šileikaitė buvo 
žinoma sportininkė irkluotoja.

Aldona Jočytė-Jagminienė, bai-
gusi Žemės ūkio akademiją, dirbo 
Buivydiškių žemės ūkio technikume 
bendrabučio auklėtoja ir dėstytoja, jos 
vyras irgi ten pat dėstytojas. 

Pagal O. Jočienės pasakojimą, 
kurį 1981 m. spalio 4 d. 

užrašė Janina Masytė

Tuokiasi Marijona Kisieliūtė (1902-1965) ir Alfonsas Karvelis (1898-
1981), klevėniškio Broniaus Karvelio tėvai, apie 1925 m. Foto: Broniaus 
Karvelio albumas.
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Vytautas APACENKA (g. 1959 
m.) – jūrininkas, literatas. Gimė ir 
augo Klevėnuose, 1966-1970 m. 
mokėsi Juškonių pradinėje moky-
kloje, 1970-1977 m. baigė Skie-
monių vidurinę mokyklą. Nuo 
1977 m. iki šiol V. Apacenka yra 
jūrininkas, tarnavo sovietiniame 
kariniame laivyne Užpoliarėj, pas-
kui dirbo žvejybiniuose laivuose. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
ir nelikus žvejybinio laivyno, jis 
dirba akcinės bendrovės Lietuvos 
jūrų laivininkystės krovininiuose 
laivuose, pastaruoju metu – di-
džiausiame šios įmonės laivyne 
bendrų krovinių laive-balkeryje 
„Venta“.

Vytautas APACENKA

Gimiau Klevėnuose, sodžiuj po dideliu grublėtu žilvičiu, šalia kažin kur nu-
vingiuojančio kelio. Keista, bet arti sodybos nebuvo klevų – tik didelis tėvo ir bro-
lio sodintas sodas. mokslai prasidėjo, kai įveikęs du kilometrus dulkėto vieškelio, 
pravėriau Juškonių pradinės mokyklos duris. Po ketverių metų tęsiau pasaulio 
pažinimą, kaip tada atrodė, tolimam skiemonių miestelyje. iš didelio, daugiau 
kaip 30-ies klasiokų būrio brandos atestatą gavom tik vienuolika. Kiti ištrūko į 
gyvenimo kelius klystkelius daug anksčiau.

O aš pakėliau sparnus iš gimtinės 1977-aisiais. atsidūręs tada dar tokioj sveti-
moj Klaipėdoj, tiesą pasakius, tada pirmąkart pamačiau jūrą. Dar nė neįtardamas, 
jog ji ilgam taps ne tik kvapą gniaužiančiu vandens plotu, bet ir antrais mano 
namais. 

iš pradžių kliuvo išbandymai sovietiniam kariniam laivyne Užpoliarėj, prie 
murmansko. Va, tada ir paragavau vandenyno druska mirkytos jūreivio duonos. 
Bet turbūt jos skonis ir patiko, nes jūra manęs iš savo glėbio jau nebepaleido. 

iš pradžių gan ilgai dirbau žvejų laivuose, gainiodamasis paskui žuvų uodegas 
atlanto ir Ramiojo vandenynų platumose. Visko patyriau, kaip sakoma, ir šilto, ir 
šalto. Paskui, jau Nepriklausomybės metais, nelikus žvejybos laivyno, teko šiek 
tiek pakeisti darbą – todėl ir dirbu Lietuvos jūrų laivininkystėj: gabenam krovinius 
tarp šalių ir žemynų. Laivagaly išdidžiai plazda Trispalvė. Per pusės metų reisą 
bent po keletą kartų keičiasi metų laikai, laiko juostos, religijos ir rasės. Įpratau, 
kitokio gyvenimo jau ir nebeįsivaizduoju.

O vis tik, kokioj svečioj šaly sutikčiau dieną, atminty dažnai matau Klevėnų 
iškirstus klevus, vienišus ir apleistus vaikystės takus. Veidus tų, kurių jau niekad 
nesutiksiu...

Kad ir kur nutrenktų gyvenimo vėjai, giliai širdy aš buvau ir būsiu visų pirma 
klevėnietis...

siunčiu pluoštą eilių. Jos labai liūdnos, kiek naivokos, primityvios. Bet gal nors 
kas tiks. 

Rašau daugiau dėl savęs. Kai atsibosta svetimi nesvetingi krantai. Kai tampa 
nežmoniškai ilgu gimtinės, savo kranto, paprasto pilko takelio... Taip būna, pati-
kėk. 

Bet jau tokia dalia visų jūreivių. išorėj galbūt per grubus, atšiaurus, o širdy kie-
kvienas jūreivis truputį poetas. Kitaip negalima, neištversi ilgo išsiskyrimo, žiaurių 
audrų, visiškai kitokios kultūros svečiuos kraštuos. 

aš ir vėl nežinau, ar pavyks ištrūkt į gimtinę. Planų yra, bet viską lemia aplin-
kybės. Ne visada vien sau priklausau.

Sūrios tėviškės ilgesio eilės

Klevėnietis Vytautas Apacenka, gyvenimą atidavęs jūrai, stabtelėjęs kažkur Afrikos uoste. Foto: V. Apacenkos albumas.



42 4342 43

Kaimas. KLEVĖNai

...senas atvirukas
Nučiupinėtą 
Seną atviruką
Pageltusiais, suplyšusiais kraštais
Kasdien žiūriu – ir kaip pro rūką
Regiu metus, būtus kadais.

Tą mažą pirkią 
Prie pat kelio,
Užgožtą sodo žaluma.
Save mažytį dar, vaikelį,
Čia mano tėtis, ten – mama.

Žilvitį kreivą 
Ir suolelį,
Ant jo, pražilusį visai,
Pintines pinantį senelį.
Čia mano tėviškė, namai.

Per kiemą 
Dardantį vežimą,
Prikrautą šieno lig viršaus.
Čia paplentės šnekus kaimynas
Sustos, vardu mane pašauks.

Čia viskas sava, 
Net nekyla
Mintis, jog tai kažkas pakeis.
Deja, ir nuotraukos sudyla,
Išeinam vieškeliais savais.

Ir, braukdami nuo skruosto gėlą,
Atminsim augę čia kadais.
Pasaulis mažas buvo, mielas,
Troboj sutilpęs po KLEVAIS...

2005.11.20, 
„Erelis“

Paplentės vaikeliai
Mes išaugom prie kelio,
Bronius, Alyzas ir aš.
Paplentės vaikeliai
Ir draugai – nieks tokių nesuras.

Vakarais grojo „VEF“-as –
„ABBA“ ir „BONEY“-em.
Ir nutildavo sodžiuj šunėkai,
Kai užtraukdavom: „Vėl, švieski vėl!“

Vinguriavo kartus „Primos“ dūmas,
Ir „Agdamo“ stiklinė pilna...
Degė laužas „kašarkos“ krūmuos...
Pirmas šokis su pirma pana.

Gegužinės viliojo ir kvietė
Mint pedalus dviračių draugų.
Paryčiais kas į trobą, į klėtį
Tesugrįždavom, pilni svajų.

Bet atėjo diena, mes išaugom,
Ir išėjom į kelią plentu.
Pažadėjom: draugystę išsaugom,
Kad ir kaip ją išsaugot sunku.

Mes išėjom į šiaurę, į pietus
Jau kas sau, su savąja dalia.
Nežinojom, kad viską paliekam,
Ir sugrįžt atgalios nevalia.

Nuvingiavo, nusinešė kelias
Kaip vanduo mūs jaunystės metus.
Paplentėj nebeliko vaikelių,
Žarsto laikas draugystės pelus...

2005.02.07, 
mauritanija, „Erelis“

Klevėnų kaimo jaunimas 1978 metais (iš kairės): Zita Katinaitė, Vita Apacenkaitė 
ir Nijolė Karvelytė, Bronius Katinas, Aloyzas Gutauskas ir Vytautas Apacenka. 
Foto: V. Apacenkos albumas.

Pirmas bučinys
Pirmą bučinį ant liepto per upelį,
Tyliai virpant mėnesienai naktyje,
Dovanojo ne miela mergelė –
Pabučiavo ta, kurios širdy nėra.

Pirmas kartas, nedrąsus ir trumpas,
Gal ir lauktas, gal svajotas paslapčia.
Kas, kad meilės nėr, – jisai užklumpa
Svaigulio apakinta jėga.

Netikra draugystė, melas šaltas
Ir jausmai rytoj visai išnyks.
Pirmas bučinys, saldžiai apkartęs,
Amžinai pirmu visvien paliks.

Nesutiksiu jos daugiau nė karto,
Veidą laikas atminty ištrins.
Tik upelio prisiminsiu vardą,
Tik ant liepto kažkas eiti gins...

Ir kada mėnuo parodys kelią
Per rasotas pievas, per varsas,
Vėl ant liepto per upelį,
Pirmo bučinio ilgesiuos aš...

2005.10.08, 
mauritanija, 

„Erelis“

Klevėnų klevai
Kas Klevėnuos iškirto klevus,
Kas išdraskė senąsias sodybas?
Plieno plūgais užvartė takus?
Buvo kaimas – ir kaimas negyvas...

Nebeliko, ką mažas mačiau,
Vien dykynėse švilpauja vėjas.
Tuščias laukas, ir nieko daugiau,
Dar negrįžtamai laikas praėjęs...

Per tylu, per gūdu vakarais,
Nėr šviesos iš kaimynų langų.
Tiktai paukštė, paklydus aukštai,
Suvaitos negirdėtu balsu.

Užpilti šulinių rentiniai,
Nebegirgžda nugriauta svirtis.
Ir upelio nebėra seniai,
Tik apžėlęs didžiulis griovys...

Kiemo vartų nevarsto draugai,
Ir veidai, ir vardai pamiršti.
Gal ir tu savo vietą radai,
Tik nuo čia neregėtai toli.

Sugraudintas gimtinės kvapų,
Pastovėsiu laukuos vakare.
Nepriglusiu tiktai prie klevų,
Klevo kaimo daugiau nebėra...

2007.04.26, 
„Erelis“
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Brydė tarp sapnų
Gandrai išskrido 
Iš lizdų,
Paliko gelstančius laukus.
Išminsiu brydę tarp sapnų
Į pamirštus namus savus.

Pabodo svetimas 
Dangus,
Jūreiviška pluta sprangi.
Kada mes matėmės?
Metus vien fotografijoj regi.

Nenoriu nieko,
Tik praeit,
Sulytas rudenio lietaus.
Išseko jėgos, dar negreit
Mani delnai tave priglaus.

Į laivo bortą
Sudaužys
Karūną mėlyna banga.
Manoji korta neiškris,
Ir vėl šturvalą spaus ranka.

2008.08.30, Indijos vandenynas, 
į vakarus nuo Sumatros salos, 

„Venta“

Apie 1970 m., kai šeima neturėjo arklio, į šieno vežimą įsi-
kinkydavo tėvas Leonas Apacenka. Foto: V. Apacenkos albu-
mas.

Klevėnų Apacenkų šeima apie 1961 m. Ant mamos kelių – dvejų 
metukų mažėlis Vytautas. Foto: V. Apacenkos albumas.

Juškonių pradinės mokyklos „gimnazistai“ apie 1969 me-
tus, Vytautas Apacenka stovi priekyje dešinėje. Foto: V. 
Apacenkos albumas.

„1946 m. manęs dar nebuvo, prie plento tiesimo technikos 
– tėvas ir broliai“. Foto: V. Apacenkos albumas.

Takas mintyse
Jau penktas mėnuo reisas nesibaigia,
Vis ta pati, be permainų diena,
Kada žinai kiekvieną žodį, raidę
Draugų kalboj: apkartusi šneka.

Kai mintyse namo pramynęs taką,
Kasvakar praveriu duris...
Tai kas, kad mėnuo jūroj teka,
Kad Pietų Kryžius jūroj vis,

Kad Mauritanijos smėlynai,
Su vėju veliasi plaukuos,
O sūrios bangos vandenyno
Ir bars, ir glostys, ir vaitos.

O laivo kursas – ne į krantą,
Nors išsiilgus jo širdis.
Ir vėl tralai į jūrą brenda,
Ant denio spurda vėl žuvis.

Ir vėl sunkus, vienodas darbas
Be švenčių, poilsio dienų.
Ir ilgesys – kaip juodas varnas,
Kartėlis metų prarastų...

2004.04.29, mauritanija, 
„Erelis“

Prarandu... 
Neprašyk, negailėk ir neklausk –
Išeinu iš Tavųjų svajų.
Nelydėk ir daugiau nebelauk –
Vien tik melas ir jokių jausmų.

Sieloj gėla, kaip niekad nyku,
Užgesinta artumo ugnis.
Išeinu, išeinu, išeinu –
Ten, kur žodžių nebus, vien naktis.

Tyliai verkia iš skausmo širdis,
Sutrypta nuoširdumo gija.
Jau vieša mudviejų paslaptis –
Svetima, svetima, svetima.

Akys žvelgs, tiktai meilė akla,
Uždarysiu rytojui duris.
Peržengta paskutinė riba –
Praeitis, praeitis, praeitis.

Ilgesys ir karti vienuma,
Tuščias kelias ir nėra namų.
Amžinai ir Tave, ir save –
Prarandu, prarandu, prarandu.....

2005.03.02, 
„Erelis“
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Pasimetę metai

Kai vėjas braidžioja užkimęs
Tarp šėlstančių piktų bangų, –
Laukimas, toks skaudus laukimas
Savųjų paliktų krantų.

Ir ilgesys, sušalęs žvilgsnis,
Ir neviltis, gelmė juoda.
Tik žingsnis, tiktai vienas žingsnis,
Dar išbraukta viena diena

Iš kalendoriaus ilgo reiso
Ir iš gyvenimo datų.
Parplauksiu, kažkada pareisiu,
Jau neberasiu metų šių,

Kurie pasimetė bekraštėj
Kerštingoj jūroj, tarp audrų.
Supraski tu mane, supraski –
Čia taip nelengva, taip sunku!..

Čia visko daug ir visko maža,
Nes niekada Tavęs nebus.
Ir vėl į tolį laivas neša,
Ir vėl laukimas vien žvarbus...

2005.03.11, 
mauritanijos zona, 

Centrinis Rytų atlantas, 
„Erelis“

Kasdienybė tarp bangų kažkuriame vandenyne. Foto: V. Apacenkos albumas.

Metai pavėjui
Turtingas vargeta esu,
Barstau dienas kaip smėlį.
Be gailesčio braukiu
Ir džiaugsmą, ir kartėlį.

Nebūna niekieno dienų
Ir išskirtų nebūna.
Prarastų jūroj valandų
Likimas negražina.

Kai kalendoriuje regiu
Tik reiso dienas,
Kai skaudžią tiesą pamirštu –
Gyvenimas juk vienas.

Ir tenka ilgesį namų
Savy paslėpti.
Neprisiminti – negaliu,
Pamiršti ar pabėgti.

Iš jūros tolių mėlynų
Svaigaus supimo –
Krante ramu, per daug ramu,
Tiktai jūreiviai žino.

Ir vėl į jūrą išeinu,
Barstau metus pavėjui.
Į nežinią brendu,
Kitaip nepanorėjęs...

2005.11.06, „Erelis“

Viltis nakty... 
Dar viena rudenio
Naktis,
Svečioj šaly, ne savo uoste.
Čia bangos gludina
Smiltis,
Sūria banga pakrantę glosto.

Tik kranto takas
Neatves
Į ošiantį pušyno gojų.
Vien palmių žvakės
švelniai ges
Saulėlydžio šventam altoriuj.

Triukšminga gatvė
Upeliu
Pagundų sūkuriuos skandina.
Tiktai vienatvę
Teturiu,
O visa kita – praradimai.

Dar viena geidžiama
Viltis
Kitam krante nakty suskyla.
Ilgam sužeidžiama
Širdis
Į svetimą ir šaltą tylą...

2008.09.19, 
Japonija, 

ičichara, „Venta“

Klevėnų paplentė, prie jos prigludusi Apacenkų sodyba ir XX a. viduryje ką tik 
pasodintas sodas. Foto: V. Apacenkos albumas.

Turiu tikėti
Plaštakės naktyje
Sudegs kaip žvakės.
Brūkšnys, palikęs danguje, –
Išburtas takas

Žvaigždės, ištiškusios vilny,
Tik neatspėtas.
Viltis sugriaunantis many,
Tas laikas lėtas.

Ir vėjas, taršantis mintis
It lapo skiautę,
Nedrąsų ryžtą uždarys,
Į ankštą kiautą,

Kur nieko artimo nėra.
Turiu tikėti
Tabu supančiota dora,
Tiesiog tylėti.

Ir aklas braidžioti jausmų
Maištingoj jūroj.
Šalia dar laukiančių namų
Atvertų durų.

Naktis gyvenime užpūs
Dar vieną žvakę.
Žiedų jau niekada nebus –
Nukirstos šakos...

2009.05.08, indijos vandenynas, 
ties pusiauju
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Trupiniai 
Kaip išgyvent,
Surast ramybę,
Aistrų verpetuos nepaslyst?
Bėdų išvengt ir tiesią brydę,
Savam gyvenime nubrist?

Kad niekada
Nebūtų gėda
Už silpnas valandas širdy.
Jau negana, įmynus pėdą,
Sustot nenueitam kely.

Jau ne vis tiek –
Soti tuštybė
Nebus atokvėpio sala.
Palaužti sieks audros galybė,
Paskirtą riekę tiesdama.

Tiktai dabar
Jūreivio duoną
Priimt turiu be skrupulų.
Prašysiu dar, perdaug nebūna,
Nebersiu veltui trupinių...

2010.03.30, 
indijos vandenynas tarp afrikos 

ir madagaskaro salos

Klevėnų Apacenkų šeima prie tėviškės namų 2010-aisiais, Vytautas stovi pirmas 
iš dešinės. Foto: V. Apacenkos albumas.

Laimikis, kuris nebestebina. Foto: V. Apacenkos albumas.

Išsiilgau namų...
Sutema be krantų
Skraiste laivą užklos.
Vėl į tolį plaukiu
Ant likimo bangos.

Ir visai nesvarbu,
Kad gegužė žieduos
Nubyrės po šalnų,
Nei nuvils, nei paguos.

Tarp naktų ir dienų,
Nuožmios audros putos.
Man nereik trupinių,
Laimės nėra mažos.

Po tiek žodžių grubių,
Neužteks šilumos.
Viskas, ką beturiu,
Tilps žuvėdros sparnuos.

Iš kraštų svetimų
Godos paukštė plasnos.
Išsiilgau namų,
Mylimos Lietuvos...

2010.04.27, 
indijos vandenynas tarp Rejunjono 

ir mauricijaus salų, „Venta“

Maldoje
Kai naktinė banga
Sužibės sidabru
Ir žuvėdros užkims tamsoje,
Nevilties aimana, išvarginta jausmų,
Vėl ramybę suras maldoje.

Tyliai lūpos šnabždės,
Skruostu ašara kris,
Atminties takeliu pamirštu.
Nieks manęs negirdės, neieškos, nematys,
Nepašauks tuo tikruoju vardu.

Vienas būsiu savy
Po kurčiu dangumi
Ties juoda praradimų riba.
Vos tik žingsniai keli tarp buvau, tarp esi,
Tik sulaiko likimo ranka.

Vėjas kaukę nuplėš,
Nuogas liksiu visai,
Gal pažeidžiamas, bet nuoširdus.
Tiesoje diena brėkš, apgavystės kerai
Maldoje suaižės ir pražus.

2005.10.25, „Erelis“

Tik apgaulė...
Užversiu rudeniui duris,
Pakviesiu žiemą
Čia, kur Atlanto vidurys,
Kur nėra sniego.
Kur karštas vėjas, o danguj
Padūkus saulė.
Pakviesiu žiemą – ir tegul
Tai tik apgaulė!

O kalendoriuje matau –
Jau gruodžio dienos.
Kai šalį savo palikau –
Žaliavo pievos.
Kai tau tariau: „Sudie, miela!“ –
Krantinėj uosto
Gal tik lietus, gal ašara
Riedėjo skruostu.

Kam tas ruduo ir lapkritys,
Belapis miškas?
Sachara smėlį čia pustys,
Pamiršus viską,
Kad laikas žiemai į duris
Pabelsti švelniai,
Tai kas, kad jūros vidurys,
Atlanto gelmės.

Tik nepamiršiu niekada
Tavęs, mieloji.
Ar vasara, ar jau žiema,
Bekraščiai toliai.
Ne tiek svarbu čia, patikėk,
Koks metų laikas.
Palauk manęs, dar palūkėk,
Parplaukia laivas...

2004.11.21, mauritanija, „Erelis“


