
Chodakauskų pėdsakai Biržų žemėje 

 

Prieš mėnesį, spalio 16 d., spaudoje pasirodė žinutė, kad Kauno Panemunės kapinėse buvo 

palaidoti Lietuvos išeivijos Jungtinėse Amerikos Valstijose kultūros veikėjos, ilgamečio tarpukario 

Lietuvos ministro pirmininko Juozo Tūbelio dukros Marijos Tūbelytės – Kuhlmann palaikai. 90-ties 

metų amžiaus sulaukusi lietuvių išeivė mirė JAV šių metų gegužės 3 dieną, o jos vienintelis sūnus 

Peter Kuhlmann, pildydamas priešmirtinį mamos prašymą, parvežė rudenį motinos palaikus į Lie-

tuvą. Urna su Marijos Tūbelytės palaikais buvo palaidota šalia jos tėvo Juozo Tūbelio, laidojimo 

ceremonijoje dalyvaujant sūnui su žmona, kitiems giminėms, draugams, Lietuvos prezidento Anta-

no Smetonos šeimos palikuonims, Kauno miesto savivaldybės atstovams, Kauno dailės ir Rokiškio 

Juozo Tūbelio gimnazijų mokiniams bei mokytojams. 

Dailininkės, poetės, Marijos Tūbelytės-Kuhlmann, po tėvo mirties 1940 m. kartu su motina 

priverstos pasitraukti į JAV, pėdsakai atveda ir į Biržų kraštą, Sebentiškio dvarelį, kurį prieš I pa-

saulinį karą buvo įsigiję jos senelis Antanas Chodakauskas. Netoli Sebentiškio, Suosto bažnyčios 

šventoriuje, Amžinojo poilsio ir atgulė močiutės vardu pakrikštytos Marijos Tūbelytės – Kuhlmann 

seneliai Antanas ir Marija Joana Ckodakauskai. 
 

 
 

Antanas ir Marija Chodakauskai 

 

Antano ir Marijos šeimoje užaugo du sūnūs ir dvi dukterys: gražuolė Jadvyga Chodakauskai-

tė-Tūbelienė ir būsima prezidentienė Sofija – nei grožiu, nei šaunumu nenusileidusi jaunesniajai 

seseriai. Antanui Chodakauskui dar gyvenant Gavenonių dvare, jo vyriausiojo sūnaus Romano lie-

tuvių kalbos mokyti atvažiuodavęs būsimasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona negalėjo likti 

abejingas vyresniosios Chodakauskaitės Sofijos žavesiui. Tad, nors būsimasis prezidentas buvo 11 

metų vyresnis, Sofija už jo 1905 m. ištekėjo būdama vos 19-os... 

Pavaikščioti Chodakauskų giminės įmintais pėdsakais Biržų žemėje paragino ne tik naujiena 

apie Marijos Tūbelytės palaikų pargrįžimą į Lietuvą, bet ir aistringo šios giminės genealogijos tyri-

nėtojo, vieno iš šios giminės palikuonių, Sauliaus Žaldoko (S. Žaldoko ir V. Siudiko straipsnis 2011 

m. „Šiaurietiškuose atsivėrimuose“ – „Vitartų dvaro Chodakauskų šeimos kilmė“) žinia, kad po 

Marijos Tūbelytės laidotuvių Lietuvoje ilgesniam laikui apsistojo dar vienas Chodakauskų giminės 

palikuonis – Kent Alexander Robertson Chodakowski, kuris bent porai savaičių atvažiuojąs į Bir-

žus. Deja, bandymai susisiekti su neva Biržuose viešinčiu Kentu buvo nesėkmingi: bandant jam 



priskambinti telefono atsakiklio mergaitė vis kartojo tą pačią frazę, kad adresatas nepasiekiamas, o į 

viename populiariausių socialinių tinklų „Facebook“ parašytą žinutę, p. Kentas taip ir neatsiliepė... 

Tačiau nežiūrint to, kad nepavyko pašnekinti paslaptingojo Chodakauskų palikuonio, mano-

me, kad priminti biržiečiams apie šią giminę vertėtų. Juolab, kad ne vieną biržietį, besidomintį isto-

rija, turėjo suintriguoti praeitą savaitę TV laidoje „Istorijos detektyvai“ transliuotas interviu su Ak-

toriumi Kostu Smoryginu – Chodakauskų giminės palikuoniu... 

Jeigu sakytume, kad seserų Jadvygos ir Sofijos didžiausias nuopelnas buvo sėkmingai ištekėti 

ir tokiu būdu tapti gerbiamomis visuomenėje poniomis, tikrai būtų netiesa. Sofija Smetonienė buvo 

aktyvi lietuvybės propaguotoja, pati dainuodavusi lietuvių choruose, operetėse, vaidindavusi mėgė-

jiškuose spektakliuose, aktyviai organizuodavusi labdaros veiklą, rėmusi nukentėjusiuosius nuo 1-

ojo pasaulinio karo. 

Smetonų šeima XX a. pradžioje buvo vienu svarbiausių Vilniaus lietuvybės židinių, čia rink-

davosi ir dažnai užeidavo Antano mokslo draugas Juozas Tūbelis, kunigas Vladas Mironas, rašyto-

jas Kazys Puida ir jo žmona Ona Pleirytė Puidienė, Liudas Gira, Mikas ir Kipras Petrauskai, daili-

ninkas Antanas Žmuidzinavičius, kartais Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Petras Klimas. Sofija 

puikiai išmanė vyro politikos reikalus, o tuo pačiu būdavo ir nepakeičiama salono šeimininkė. Savo 

atsiminimuose Sofija Čiurlionienė savo bendravardę, draugių meiliai vadinamą Murzyte, aprašo 

kaip labai energingą, gyvybingą, vietoje nenustygstančią, užburiančią puikia iškalba ir erudicija ne 

tik draugus, bet ir užsienio valstybių diplomatus (gerai mokėjo ne tik lenkų, bet ir vokiečių kalbą).  

Puikiai išsilavinusi Sofijos sesuo Jadvyga Chodakauskaitė (Sankt Peterburgo Bestuževo mo-

terų aukštųjų kursų istorijos-filologijos fakultetas, vėliau – Sankt Peterburgo universitetas) 1915–

1918 metais dirbo laikraščio „Lietuvos balsas“ redakcijoje, o Lietuvos nepriklausomybės metais 

įsteigė Lietuvos informacijos centrus Berne ir Paryžiuje, jiems vadovavo, vėliau – dirbo Lietuvos 

užsienio reikalų ministerijos Informacijos departamento direktore, buvo aktyvi ne vienos visuome-

ninės organizacijos narė. 

Tačiau kalbant apie Chodakauskų giminės santykį su Biržų kraštu, ne seserys Sofija ir Jadvy-

ga turėtų sulaukti daugiausiai dėmesio, reikėtų sugrįžti atgal į jųdviejų tėvų laiką... Suoste palaidoti 

Antanas ir Marija Joana Chodakauskai buvo brolių Kazimiero (1814-1905) ir Aleksandro (1815-

1871) vaikai, tai yra – pirmosios eilės pusbrolis ir pusseserė. Antano sesuo Chodakauskaitė Malvina 

ištekėjo už gydytojo Jono Leono Petkevičiaus (jų dukra Gabrielė Bitė Petkevičaitė), o iš Vitartų 

dvare, Aleksandro Chodakausko šeimoje, užaugusios Marijos Joanos brolių ir seserų labiausiai Bir-

žams nusipelnė gydytojas, medicinos mokslų daktaras Liudvikas Mečislovas Chodakauskas. 
 

Liudvikas Chodakauskas 

 

Liudvikas Chodakauskas 1863–1864 m. Dorpato 

universitete studijavo zoologiją, 1865–1871 m. – medi-

ciną, 1871 m. jam suteiktas medicinos daktaro laipsnis. 

L.Chodakauskas 40 metų (1872–1912 m.) dirbo gydy-

toju Biržuose, vertėsi privačia praktika. Ypatingo gydy-

tojo dėmesio susilaukė Likėnuose esančio Smardonės 

šaltinio vanduo, apie kurio galimai gydomąsias savybes 

jau buvo žinoma (1816 m. šaltinio vandens cheminę 

sudėtį ištyrė Teodoras Grotuzas). 1890 m., L. Choda-

kausko iniciatyva, Smardonės vanduo buvo ištirtas Ry-

gos politechnikos instituto laboratorijoje ir nustatyta, 

kad jis turi daug gydomųjų savybių, tad buvo įkurtas 

Likėnų kurortas: dvaro teritorijoje įrengtas viešbutis, 

gydykla. Taigi Liudviką Chodakauską pelnytai galime 

vadinti Likėnų kurorto įkūrėju, nors, 1891 m. sudegus 

vonios pastatui, kurorto veikla nutrūko. 

Kita daktaro L. Chodakausko dovana Biržams, 

anot Akiro Biržio, 1876 m. gydytojo pastangomis įs-



teigta Biržuose ugniagesių komanda, kuriai pats ir vadovavo iki 1912 m. (komanda 30 metų veikė 

nelegaliai, nes carinės Rusijos valdžia nenorėjo jos registruoti, legalizuoti pavyko tik 1906 m.).  
 

 
 

Biržų gaisrininkai. 1939 m. 

 

Nemažai savęs išdalinęs žmonėms daktaras L. Chodakauskas šeimynine laime ilgai nesi-

džiaugė, 1877 m. vedė Juzefą Mariją Dalėnaitę, tačiau nepraėjus net dvejiems metams jo jauna 22-ų 

metų žmona mirė nuo džiovos, palikusi auginti vos trijų mėnesių sūnelį Aleksandrą Antaną, būsi-

mąjį aktoriaus Kosto Smorygino senelį. Apie savo senelį aktorius TV laidoje „Istorijos detektyvai“ 

pasakojo su šypsena, sakydamas, kad senelis buvęs pašėlęs, kad minėdavęs, jog jo tėvas neteisingai 

padalinęs turtą, jį nuskriaudęs... Toks atviras aktoriaus pasisakymas ne visiems giminaičiams pati-

ko, tačiau jis nebuvo iš piršto laužtas. 

Liudviko Chodakausko testamente, rašytame 1912 m., atsispindi ne patys geriausi santykiai 

su vieninteliu sūnumi. Paskirdamas testamento vykdytojus (provizorių Joną Rimkevičių, dvarininką 

Liudviką Cemnolonską, gydytoją Leoną Petkevičių ir dvarininką Nemezijų Anusavičių) L. Choda-

kauskas išsako pageidavimą būti palaidotam Vitartų dvare ir griežtai reikalauja neleisti į paveldėji-

mo reikalus kištis jo sūnui Aleksandrui, kuris gerų jo patarimų neklausęs ir visada elgęsis su savo 

tėvu įžūliai... 

Testamentu daktaras savo sesers Cecilijos sūnui, Ksaverui, matyt, pasirinkusiam gydytojo 

profesiją (kaip ir jo tėvas Stanislovas Dokalskis), paliko savo medicinos kabinetą su visais instru-

mentais, knygomis, baldais ir kitu turtu, išskyrus telefono aparatą ir įvairius su procentų mokėjimu 

ir skolų įsipareigojimais susijusius dokumentus. Broliui Jonui atiteko uosinė knygų spinta su viso-

mis knygomis ir sodininkystės reikmenys, o šeimos fotografijų, atvirukų albumai testamentu buvo 

perduoti netekėjusiai seseriai Teofilei, kuriai atiteko ir visi auksiniai žiedai. Sesers Marijos sūnui (S. 

Smetonienės broliui) Tadui liko dėdės žvejybos reikmenys, o sesers Malvinos vyrui gydytojui Pet-

kevičiui – sidabrinė taurė, žymėjusi L. Chodakausko gydytojavimo 20-etį, broliams Antanui ir Jo-

nui buvo palikti pasidalinti visi medžioklei skirti šautuvai ir revolveriai. 

Į paveldėtojų sąrašą pateko ir seserų vyrai, provizorius, ištikimas vežikas, net Biržų savano-

riškoji ugniagesių draugija (jai liko šalmas, munduras, vėliava su dovanojimo įrašu, žibalinis žibin-

tas, nuotraukos, dokumentai), o keisčiausiai atrodo palikimas, skirtas generaliniam superinten-

dentui, pastoriui Vilhelmui Meškovskiui – metalinė alaus pompa... 

 



Liudvikas Chodakauskas su sūnumi Aleksandru, ak-

toriaus K.Smorygino seneliu 

 

Kilnojamojo turto dalybose vienintelis 

sūnus neminimas. Kada testamente pereina-

ma prie sukaupto kapitalo, pirmiausiai L. 

Chodakauskas stengiasi nuimti finansinių 

įsipareigojimų naštą nuo brolio Jono pečių 

(jam testamentu valdyti Vitartų dvarą buvo 

palikusi motina Natalija Šarlota Osten Sa-

ken-Chodakauskienė), kad dvaras neišslystų 

iš Chodakauskų giminės rankų, taip pat pasi-

rūpina, kad dalis palikimo tektų jo netekėju-

siai seseriai Teofilei. Iš likusios pinigų su-

mos procentų dalį skiria anūko (sūnaus A-

leksandro ir jo žmonos, Antaninos Osetro-

vos) išlaikymui ir išmokslinimui, po šimtą 

dvidešimt rublių kas pusę metų testamentu 

įpareigoja pasirašytinai išduoti ir sūnui A-

leksandrui bei jo žmonai Antaninai, kiekvie-

nam atskirai. Kad sūnaus Aleksandro šeimoje santykiai nebuvo labai geri, galima suprasti iš to, jog 

anūkui skirtus pinigus iki jo pilnametystės nurodoma atiduoti tam iš tėvų, su kuriuo vaikas bus... 

Visi piniginiai įsipareigojimai marčiai turi būti nutraukiami skyrybų atveju, arba, jeigu ji, mirus A-

leksandrui, ištekėtų antrąsyk. 

Kas žino, kiek ilgai truko ši santuoka ir koks testamente minimo anūko likimas, nes Choda-

kauskų geneologiniame medyje nėra nei Antaninos Osetrovos, nei jos sūnaus, o V. Siudiko, ir S. 

Žaldoko straipsnyje apie Vitartų Chodakovskius apie tai nė vienu žodžiu apie juos neužsimenama, 

tik rašoma, jog Aleksandras vedė antrąkart, o jo žmona tapo Anisija Loskutova, aktoriaus K. Smo-

rygino močiutė, Aleksandrui pagimdžiusi net šešetą vaikų: Galiną (K. Smorygino mama), Alek-

sandrą (dukrą), Viktorą, Liudmilą, Nataliją ir Jurgį. 

Ir visai nenuostabu, kad Aleksandras Chodakovskis jautė nuoskaudą dėl, jo manymu, netei-

singų turto dalybų, nes jo tėvas Liudvikas testamente nepamiršta savo brolių, seserų ir netgi jų vai-

kų, padalindamas savo kapitalą broliui Antanui, seseriai Elenai Giedraitienei, visiems gyviems be-

santiems sesers Joanos Marijos vaikams (sesuo jau buvo mirusi), taip pat brolio Stepono vaikams. 

Testamente minima, kad, jei iki Liudviko valios išpildymo numirtų brolis Antanas ar sesuo Elena, 

tai jiems skirta dalis turi būti išdalinta jų gyviems vaikams po lygiai.  

Labai panašiai giminaičiams testamentu padalinami ir pinigai, kurie turėtų būti gauti pardavus 

Liudviko nuosavybę, nurodant, kad, jei jo testamente minimi brolis ir sesuo numirtų anksčiau už jį, 

jiems skirti pinigai vėlgi turėtų būti lygiomis dalimis padalinti jų vaikams. Ir labai griežtai nuskam-

ba, kad, jei sūnus Aleksandras, jo žmona ar jų vaiko globėjai bandytų ginčyti šį dokumentą, tai jie 

praranda bet kokias teises į paveldėjimą, o jų dalis paskirstoma velionio brolių ir seserų šeimoms. 

Šiandien jau nėra prasmės bandyti atsekti, kokia juoda katė buvo perbėgusi tarp sūnaus ir tė-

vo, tačiau K. Smorigino minimo pašėlimo jo senelio Aleksandro charakteryje, matyt, tikrai būta, bet 

jei jo nebūtų buvę, gal šiandien neturėtume ir gerokai pašėlusio, vieno talentingiausių Lietuvos ak-

torių... 

 

Edita Lansbergienė 

2014 m. lapkritis 


