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Genė Juodytė
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ryšiai su Pakruojo kraštu

Taip jau išsidėstė jubiliejinės datos, kad pastaruoju metu prisimename lietuviško sąjūdžio veikėjus. Praėjusiais metais pagerbėme kalbininką Joną
Jablonskį, šįmet – rašytoją, publicistę, visuomenės veikėją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Moterį, kuri tarnavo Lietuvai ir paprastam žmogui; kuri su
begaliniu atsidavimu švietė ir lavino žmones, ugdė jų tautinę savimonę.
Moterį, kuri, nepaisydama fizinės negalios, padarė daugiau nei keli šimtai
stipriausiųjų. „Atrodo – mąstyta ir permąstyta. Rūpestingai į raštus sudėta
kūryba, raštai, spaudos darbai, dienoraščiai, įvairūs „krislai“. Ir vis lieka
kažkas dar nepasakyta. Eina metai, ir veriasi naujos Bitės gyvenimo, kūrybos, asmenybės reikšmės. Versmė, kuri yra gilesnė, negu atrodo“, – rašė
Viktorija Daujotytė knygoje „Parašyta moterų“.
Rašytojos 150-asis jubiliejus yra tinkama proga pasakyti, kas dar nepasakyta. Taigi bandysiu paieškoti G. Petkevičaitės-Bitės ir jos artimųjų sąsajų
su Pakruojo kraštu.
G. Petkevičaitė-Bitė gimė ir didžiąją gyvenimo dalį praleido Puziniškyje
(dab. Panevėžio r.) ir Joniškėlyje (dab. Pasvalio r.). Petkevičiai nebuvo
seni šių vietų gyventojai. Pirmieji Puziniškyje apsigyveno rašytojos seneliai: Felicijonas Petkevičius (1788–1863) ir Justina Janulevičiūtė (Janulytė)
(1798–1854). Tai buvo XIX a. pirmoje pusėje. Senesni ryšiai Petkevičius
sieja su Rozalimu ir jo apylinkėmis. Nuo senelių (Bitės tėvo tėvų) ir pradėsiu narplioti rašytojos ryšius su Pakruojo kraštu.
Felicijonas Petkevičius buvo dvaro prievaizdas, dirbo Stanislavo Bialozaro
Padubysio dvare (dab. Rozalimo seniūnija, Pakruojo r.). Iš to paties dvaro
baudžiauninkų buvo kilusi ir Justina Janulevičiūtė. Reikia manyti, kad Justinos
būta gražuolės, jei pavyko galvą susukti dvaro prievaizdui ir bajorų luomo
atstovui ir už jo ištekėti. G. Petkevičaitė-Bitė apie ją trumpai užsimena: „Kokiu
būdu ir kodėl senelis, o lenkuojantis bajoras, buvo vedęs anais laikais valstietę lietuvę, niekuomet man nepaaiškėjo. Bobutė man gimus, jau seniai buvo
mirusi, o kiek sykių savo tėvelio dėl to klausiau, jis man atsakydavo visuomet
neigiamai: „Nežinau.“ Tik tiek težinau, kad motutė buvo visų apylinkės gyventojų gerbiama ir visos apylinkės ponios lankėsi pas ją ir ji pas jas.“
Jaunoji Petkevičių šeima kurį laiką gyveno Padubysio (Rozalimo) dvare.
Čia gimė vyriausi vaikai: G. Petkevičaitės-Bitės tėvas Jonas Leonas (1828–
1909), Karolina Eleonora (1830–?) ir Juozas Vladislovas (1833–1852).
1835 m. Petkevičiai iš dvarininko Bialozaro įsigijo Puziniškio vienkiemį.
Kai Petkevičiai išsikėlė iš Rozalimo, pastarojo apylinkėse maždaug po
dviejų dešimtmečių apsigyveno G. Petkevičaitės-Bitės seneliai iš motinos
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pusės: Marija Namarauskaitė-Chodakauskienė (1815–1902) ir Kazimieras
Chodakauskas (1814–1905). Apie 1853 m. jie iš dvarininko Karpio išsinuomojo Čelkių dvarą.
Iš kokios vietos į Čelkius atsikėlė Chodakauskai, išsiaiškinti nepavyko.
Žinoma, kad kartu su tėvais atvykusi jų paauglė dukra Malvina Ona Chodakauskaitė (1839–1870), būsimoji Jono Leono Petkevičiaus žmona ir
rašytojos motina, buvo gimusi Kazliškių dvare (dab. Molėtų r.). 1854 m.
gruodžio 8 d. Čelkiuose gimė jauniausias Malvinos brolis Pranciškus Chodakauskas (mirė 1883 m.), o 1864 m. gegužės 16 d. – jos sūnus Jonas
Tadas Petkevičius (mirė 1893 m.). Chodakauskai gyveno Čelkių dvare tol,
kol vaikai lankė gimnaziją. Vėliau iš dvarininko Karpio išsinuomojo Smilgių
dvarą (dab. Panevėžio r.), o Čelkių dvaro nuomą perėmė jų sūnus Zbignevas Chodakauskas (1847–1930).
Čelkių dvare ne kartą viešėjo G. Petkevičaitė-Bitė, o 1865 m. čia praleido
ir vasarą. Apie vaikystę, praleistą pas senelius, G. Petkevičaitė-Bitė rašė:
„Bobutė (motinos motina) <...> buvo aukštos dvasios kultūros žmogus,
lygaus būdo ir su visais lygaus apsiėjimo. Mėgdavome mes, vaikai, vasarą pas ją viešėti. Niekuomet ji mūsų nebardavo. Be to, jos dvariukas
(nuomoj laikė Čelkius, Smilgių par.) stovėjo sodžiaus viduryje, kame nuolat pro tvoras galėjome šnekėtis su sodžiaus vaikais, su kuriais labai
mėgdavome draugautis...
<...> Eidavau daržan drauge su samdininkėmis daržovių ravėti, su bobute
naminių paukščių lesinti, kiaušinių rinkti; mažieji povukai būdavo visai mano
globai pavedami, rudenį dėdės pasiimdavo mane miškan ir, pasisodinę
sau ant peties, leisdavo riešutauti. Gaudavau iš bernų tyčia man pataisytą
grėbliuką, kai pievos buvo šienaujamos, ir grėbdavau, kad leistų man drauge su kiaulių piemenimis gryčios slenksty susėsti ir iš vieno bliūdo su jais
mediniu šaukštu kleckus valgyti. Kiek menu, tie piemenų kleckai buvo man
visuomet daug gardesni už visas vakarienes, mums, ponams, verdamas.“
G. Petkevičaitei-Bitei, nors ir trumpai, teko mokslus eiti ir mūsų krašte. Tai
buvo 1869 m. rugsėjo 2 d. – 1870 m. gegužės mėn. Mokėsi ji Didžiojo Pamūšio dvare (dab. Linkuvos seniūnija), priklausiusiame Liudvikui Smogorževskiui (Smogoževskiui), pas jo žmoną Oną Smogorževskienę. Ar siejo
bajorus Smogorževskius ir Petkevičius giminystės ryšiai – neaišku. Kad tai
buvo gerbiami Joniškėlio gydytojo šeimos žmonės, byloja faktas, kad Oną
Smogorževskienę Petkevičiai pasirinko jauniausiojo sūnaus Leono Aleksandro, gimusio 1869 m. gruodžio 31 d., krikštamote.
Dabartiniame Pakruojo krašte gyveno ne tik rašytojos seneliai, bet ir jos
dėdės, motinos broliai. Du iš jų kurį laiką iš dvarininko Karpio nuomojosi
Pakruojo rajone buvusius dvarus: Gavenonių – Antanas Chodakauskas
(1850–1925), Rimkūnų – Steponas Jonas Chodakauskas (1843–1915).
Pavėzgių dvarą valdė Zbignevas Chodakauskas. Du G. Petkevičaitės-Bitės dėdės buvo vedę Landsbergytes: Steponas Jonas Chodakauskas –
Adolfiną Karoliną, Zbignevas Chodakauskas – Elviną Feliciją. Pastaroji ir
buvo paveldėjusi Pavėzgių dvarą. Su Landsbergių gimine susijusi ir Petkevičių šeima. Vienturtė Bitės tėvo sesers Karolinos Eleonoros dukra Marija
buvo ištekėjusi už dramaturgo Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio. Deja,
ji jauna mirė, ir Landsbergis vėliau vedė antrąkart.
Artimiausias dvasia Gabrielei buvo dėdė Antanas Chodakauskas, 1884–
1906 m. gyvenęs Pakruojo rajone esančiame Gavenonių (dab. Šiaudinių
kaimas) dvare. Nežiūrint to, kad buvo lenkas, save laikė lietuviu ir visa
širdimi pritarė lietuviškam sąjūdžiui, bendravo su jo veikėjais: Povilu Višinskiu, Adomu Sketeriu, Motiejumi Čepu ir kt. Bičiuliavosi su kalbininku Jonu
Jablonskiu, kuris ne vieną vasarą viešėjo Gavenoniuose. Rekomenduotas
Jablonskio, Mintaujos gimnazijos septintokas, būsimasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, 1895 m. vasarą atvyko pas Antaną Chodakauską mokyti jo sūnaus Romano. Čia susipažino su vienuolikmete Romano seserimi Sofija. Pažintis peraugo į draugystę, vėliau – meilę. 1904 m. A. Smetona vedė Sofiją. Beje, G. Petkevičaitė-Bitė buvo Sofijos krikštamotė.
Pakruojo krašte ne tik gyveno Bitės artimieji, bet dauguma jų atgulė amžinojo poilsio. Rozalimo miestelio senosiose kapinėse palaidota rašytojos
motina, seneliai Chodakauskai bei jų vaikai Vanda ir Aleksandras, anūkas,
Zbignevo Chodakausko sūnus Aleksandras. Laimučių kapinėse (Klovainių
seniūnija) palaidotas G. Petkevičaitės-Bitės tėvas, jo sūnus Leonas, marti
Magdalena ir sesuo Karolina Eleonora su vyru. Pašakių (Klovainių seniūnija) kapinėse – rašytojos seneliai Felicijonas ir Justina Petkevičiai bei jų

vaikai Juozas Vladislovas ir Florijonas Felicijonas. Stačiūnų (Lygumų seniūnija) kapinėse – rašytojos dėdės Zbignevo Chodakausko šeima.
Pakruojo krašte G. Petkevičaitė-Bitė turėjo ne tik giminių, bet ir artimų bičiulių. Viena iš jų – Rozalimo (Padubysio) dvaro savininkė Konstancija
Bagdonavičienė (Bogdanavičienė). Minimą dvarą valdė iki 1914-ųjų. Vėliau atidavė podukrai, o pati Rozalimo miestelyje, prie pat pušyno, pasistatė įdomios architektūrinės formos medinį namą.
K. Bagdonavičienė išsiskyrė tvirtu charakteriu, griežta, savita nuomone,
kur kas platesniu akiračiu nei kiti provincijos dvarininkai. Ji buvo tas žmogus, su kuriuo G. Petkevičaitei-Bitei buvo malonu bendrauti. Jos dažni
apsilankymai Puziniškyje minimi rašytojos „Karo meto“ dienoraštyje: „Buvo
šiandien apsilankiusi dvarininkė B[ogdanavičienė] iš P. prie pat Rozalimo.
Neapsakomai apsidžiaugiau tos ponios apsilankymu. Ji vienintelė tarp
visų šios apylinkės dvarininkų, kuri orientuojasi politikoje.
Atitekėjusi iš Poznanės, nors ir aristokratų kilmės (giminiuojasi su mūsų kunigaikštienėmis Oginskienėmis), pakrikusi kaip ir visas tas luomas, tačiau
protauja sveikai ir turi nemažą bagažą žinių iš istorijos ir literatūros.
<...> Pasistengė ji ir mūsų kalbos pramokti, nors jos lūpose skamba neįpratusiems jos klausytis kaip nelyginant kiniška... Tačiau, atsižvelgiant į gerus
moters norus, reikia ją už tai pagerbti. Auklėdama ir augindama 20 metų
atgal savo podukras, į jų mokslo planą buvo įtraukusi ir lietuvių kalbą, ką gal
vienas iš tūkstančio (gal ir to ne) mūsų dvarininkų yra daręs. Tos podukros
užtai ir išmoko. Kitų mokytojų nesant, anais laikais vietos gydytojai buvo
kviečiami dėstyti (d-rai Polujanskas ir Antanas Vileišis) lietuvių kalbos.“6
Pas K. Bagdonavičienę lankydavosi ir G. Petkevičaitė-Bitė. Pirmojo pasaulinio karo metais kurį laiką net gyveno.
K. Bagdonavičienė Lenkijoje turėjo įtakingų giminių. Vienas iš jų – užsienio
reikalų ministras J. Bekas. Šiam mirus, išvyko į Lenkiją perimti jo palikimo.
Čia neilgai pagyvenusi mirė.
Tarp pažįstamų Pakruojo krašto žmonių buvo ir G. Petkevičaitės-Bitės idėjų draugai – lietuviško sąjūdžio veikėjai, varpininkai: Žeimelio gydytojas
Adomas Sketeris, teisininkas Motiejus Čepas iš Diržių kaimo, lietuviškam
sąjūdžiui prijaučiantis Jonas Siabas iš Krimlių dvaro. Beje, G. Petkevičaitės-Bitės dėka šiandien žinome ne tik Jono Siabo vardą ir pavardę, bet ir
daugiau jo gyvenimo faktų. Savo atsiminimuose rašytoja pateikė apie jį
porą straipsnių.
Su G. Petkevičaite-Bite buvo pažįstamas ir Linkuvos apylinkių knygnešys
Jonas Žąsinas. Spaudos draudimo metais jis į Joniškėlį Petkevičiams pristatydavo lietuviškos spaudos. Jei tikėtume knygnešių artimaisiais, gražioje Žąsinų sodyboje, įsikūrusioje netoli Linkuvos miestelio, Mūrdvaryje
lankėsi ir pati Bitė.
Pateikiau tai, ką pavyko išsiaiškinti per kelis mėnesius. Vargu ar tai būčiau
galėjusi padaryti, jei vertingų žinių apie G. Petkevičaitės-Bitės motinos giminę nebūtų pateikęs bajorų Chodakauskų giminės atstovas – kaunietis
Saulius Žaldokas. Už tą pagalbą esu jam nuoširdžiai dėkinga.
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ers with the links of Gabrielė Petkevičaitė-Bitė with Pakruojis Region, and
sienos. Čia, kultūros centre, gerai žinoma rašytoja, poetė ir menotyrininkė
journalist Jolanta Sereikaitė – with the latest novel “Sado sindromas” (De
J. Skablauskaitė atšventė savo šešiasdešimties metų jubiliejų ir pristatė
Sade’s Syndrome) by writer, poet and art critic Jolita Skablauskaitė who
naujausią romaną „Sado sindromas“. Jos jubiliejui skirta šventė buvo pahas just celebrated her sixty-year anniversary.
vadinta „Persefonės kūrinija“. Šios požemių deivės įvaizdis autorei nesvetimas: Persefonė, prieš sugrįždama pas savo motiną Demetrą, paragauja
savo vyro, požemių ir mirties karalijos dievo Hado, pasiūlytų granato grūdelių ir nebeužmiršta kartu praleisto laiko. Galbūt kūryba ir jos požemiai,
atveriantys neregėtus pasaulius, prisodrintus mistinių potyrių, ir yra tie granato vaisiaus grūdeliai, kurių ši talentinga, nepaprasta vaizduotės galia
išsiskirianti rašytoja negali užmiršti? Kūrybinis įkvėpimas kaskart masina
sugrįžti į Joniškio kraštą. Kuisių kaime gimtoji sodyba bei ją supanti gamta,
laukai ir žolynai įkvepia autorę naujoms literatūrinėms vizijoms, kurios čia,
regis, tarsi aromatas tvyro ore. Jautriai į gamtos atspalvius ir šnaresius
reaguojančiai rašytojai belieka savo įspūdžius įamžinti tekste, kuris primena laukinės gamtos kvapų puokštę. Čia, gimtojoje tėvų sodyboje, veriasi
pagoniškos žiemgališkos erdvės su „dar snūduriuojančiais senaisiais mi-

tais“, palėpėse ir po šeivamedžio krūmu – labai mylimu autorės ir dažnai
jos kūryboje virstančiu svarbia metafora – „šnara kaukai“ – antgamtinės
būtybės, o vakare ar ryte, pakilus rūkui, „plazda ištįsusių baltų veidų švelniakailės laumės“. Gamta rašytojai yra tarsi neribotų galimybių šaltinis; ji –
neišsemiama, nesuvokiama ir paslaptinga. Ne veltui rašytoja kartą man
prasitarė, kad tik gamtos prieglobstyje, tik vaikščiojant po laukus, pamiškėmis, „pasineriant į žolynų žydėjimą“, jai gimsta kūrybinės idėjos.
Tik čia, Joniškio krašte, rašytoja galėjo subręsti meniškai. Visoje J. Skab
lauskaitės kūrybos popietėje buvo juntamas rudeniškų nuotaikų alsavimas.
Salė buvo išpuošta kaip niekad gausiai šį rudenį nuraudusiomis šermukšnių
kekėmis, o pati rašytoja buvo apdovanota įspūdingu skėčiu, nupintu iš šakų
ir šermukšnių. Jai, kaip ir Persefonei, buvo įteiktas granato vaisius. Renginio
metu Joniškio kultūros centro suaugusiųjų teatro „Žiburys“ aktorės skaitė jos
poeziją ir prozos ištraukas, o Joniškio meras Romaldas Gadeikis už kūrybą
ir nuopelnus kultūrai apdovanojo rašytoją Garbės ženkleliu. Reikia paminėti,
kad J. Skablauskaitė yra išleidusi dešimt knygų, tarp jų – šešis romanus.
1987 m. jai paskirta Antano A. Jonyno premija, o 1998 m. už romaną „Mėnesienos skalikas“ – Žemaitės literatūrinė premija.
Literatūrinėje popietėje buvo pristatyta J. Skablauskaitės piešinių paroda
„Kitabūčio miražai“. Siurrealistiniai piešiniai, pilni keistų būtybių – raganų
laumių, nykštukų ir kitų jos kūrybai būdingų personažų, kartais nupiešti
visai paprastai – juodu tušinuku ar spalvotais pieštukais ant popieriaus.
Piešiniuose rašytoja įkūnija įsivaizduojamus romanų personažus ir aplinką, ir toks vizualizavimas tampa atspirties tašku būsimam romanui. Panašiu principu savo kūryboje rėmėsi ir Federico Fellini, kuris piešdavo
savo personažus ir jų prototipų ieškodavo tikrovėje. Vizualus matymas ir
vaizdinė estetika, išsiugdyta Dailės akademijoje, padėjo J. Skablauskaitei
sukurti artimą magiškajam realizmui stilių, įmantrius fantastinių, mitologinių detalių pripildytus siužetus.
Kalbant apie vaizduotės galią, reikia pastebėti, kad J. Skablauskaitės proza stebina savo begaliniu užmoju, neįprastais įvaizdžiais ir subtiliu poetiniu
pasakojimu, kuris atidumu detalėms prilygsta subtiliai filigraniškai juvelyrikai. Kiekvienu rašytojos prozos sakiniu galime mėgautis kaip gryniausia
poezija. Nepaprastai platus diapazonas vaizdingų apibūdinimų ir palyginimų, kalbos turtingumas ir jautrumas žodžiui, jausenai ir subtiliems išgyvenimams žavi skaitytoją. J. Skablauskaitė yra prasitarusi, esą ji visuomet
norėjusi tapyti, todėl savo romanuose kurianti literatūrinius paveikslus, kuriuose gausu spalvų pustonių ir išgraviruotų įmantrių formų štrichų. Skaitant
knygą susidaro įspūdis, kad kiekvienas jos sukurtas veikėjas ar detalė – tai
kažkoks užkoduotas simbolis su jame slypinčiomis, kartais vien autorei težinomomis, prasmėmis. Tačiau sodrus ir tapybiškas pasakojimo koloritas
neužgožia personažų. Jų vardai autorei yra ne mažiau svarbūs.
J. Skablauskaitei būdingas postmodernistinis mąstymas, tikrovės ir sufantazuoto, mitologinio, pasaulio sugretinimas. P. Venclovas, aptardamas
„Nemuno“ žurnale jos romaną „Septyniadangė erdvė“, rašė: „Vėliau liaujiesi
stebėtis begaline menine autorės išmone, nebekraipai galvos, nebegūžčioji
pečiais. Norom nenorom turi priimti autorės žaidimo taisykles: matyt, ne veltui Jolita savo romanui pasirinko lotynišką epigrafą ,,Orbis terrarum est speculum ludi / Pasaulis yra žaidimų veidrodis“\ ir toliau „skaitydamas romaną
palengva pasijunti atsidūręs ne Vilniuje ir net ne Lietuvoje, o mitiniame, mistiniame pasaulyje, kuriame galioja visiškai nežemiška ir nežmogiška logika“.
Pritariu ne tik šiam literatūros kritikui, bet ir jau mirusiam mitologijos žinovui
G. Beresnevičiui, kuris teigė, kad J. Skablauskaitės literatūra iš esmės yra
paremta baltiškąja pasaulėjauta ir mitologija. Nors rašytojos kūriniuose atrasime egzotiškų vardų ir būtybių, net kinų ar kitų kultūros mitologijos pavyzdžių, tačiau visas tautas jungia panašus mitinis mąstymas. Toks neįprastas
rašytojos sukurtas mitologinis laukas, kuriame persipynę įvairios mitologinės
sistemos, galėtų būti lyginamas su K. G. Jungo kolektyvine pasąmone, iškelta psichoanalitinėje lieratūroje, kuri teigia, kad, nepaisant tautų skirtumų,
nemažai simbolių skirtingose kultūrose turi panašias reikšmes.
J. Skablauskaitės romanuose nuolat vyksta pavidalų metamorfozės. Ir augalas, ir žvėris, ir medis, ir akmuo, net atmosferos reiškiniai – rūkas, vėjas,
lietus, primena gyvas būtybes, kurių egzistencija prilygsta žmogiškajai.
Galbūt todėl kai kurie skaitytojai ne visai teisingai J. Skablauskaitės prozą
priskiria fantasy arba siaubo žanrui. Prisiminkime mūsų lietuviškas pasakas ir mitus – jie ne visuomet baigdavosi gerai, ir tos antgamtinės jėgos
kartais būdavo galingesnės už patį žmogų, todėl ir J. Skablauskaitės proza negali būti lyginama su siaubą keliančiu gotikiniu romanu. Ji labiau primena mitologinę fantaziją, persmelktą intelektualiosios prozos elementų,
o ne vampyrinį „Saulėlydžio“ tipo trilerį. Rašytojos kūryboje galime atrasti
minties ir jausmo jungtį bei gilesnes intencijas, kurios neapsiriboja vien
šiurpiais turinį persmelkiančiais siužetais. Savo pasakojimais ji įtraukia
skaitytojo sąmonę į kažkokį literatūrinį virsmą, kuriame įžvalgos, nutylėjimai ir vaizdų aprašymai yra tolygūs pasakojimo vystymuisi.
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