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MARTA RAIŠUKYTĖ IR JOS DVASIOS ŠVIESA

Ši knyga skirta Martos Raišukytės (1874–1933) 140-os-
ioms gimimo metinėms. Pirmąkart Vydūno „Rožės ir lelijos“ 
išleista 1933 metais. Dauguma tekstų – juos autorius pavadi-
no raudomis – skirta M. Raišukytės išėjimui Anapilin, laido-
tuvių temoms. Taip pat pateikiami svarbiausi M. Raišukytės 
biografijos faktai, išryškinami jos asmenybės bruožai.

Marta Raišukytė buvo aktyvi Mažosios Lietuvos kultū-
ros veikėja. 1895 metais ji įstojo į Birutės draugiją, o tų pačių 
metų pabaigoje – į Vydūno įsteigtą Tilžės giedotojų draugi-
ją. Vėliau ji dalyvavo turbūt visų Tilžėje veikusių draugijų, 
siekusių gaivinti tautinę lietuvių dvasią bei kultūrą, veikloje. 
Tai Tėvynės mylėtojų draugija (buvo jos sekretorė), Spaudos 
draugija (buvo valdybos narė, draugijos kasininkė, spaus-
tuvei pirkti suteikusi 5000 markių paskolą), Prūsų lietuvių 
draugijų taryba Tilžėje (buvo jos kasininkė), Lietuvininkų 
susivienijimo Prūsuose Literatūros komitetas, Prūsų lietuvių 
kultūros draugija (buvo jos valdybos narė). „Per lietuviškos 
spaudos draudimą globojo knygnešius, savo namuose pri-
globdavo žandarų persekiojamus Lietuvos veikėjus.“1

1913–1914 metais M. Raišukytė buvo „Prūsų Lietuvos 
savaitraščio“ atsakingoji redaktorė bei leidėja, o 1920 me-
tais įkūrė Prūsų lietuvių moterų draugiją ir jai vadovavo iki 
pat savo mirties. 1921 metais publikacijoje „Prūsų lietuvių 
balsas“ paskelbti draugijos siekiai „žmoniškumą tautos gy-
venime auginti, lietuvių raštiją pažinti, žinojimą apie tautos 
gyvenimą ir svarbius klausimus tarp lietuvių (lietuvaičių) 
skleisti, – lietuvių namų išdirbinius naujai įgyvendinti, gra-
žius senovės būdus gyvenime ir apsitaisyme auginti, aplamai 
tautybę platinti šeimoj ir visuomenėj.“2 Draugija neapsiribo-
jo švietėjiška veikla, bet organizavo labdarą ir praktinius 
mokymus: „ruošdavo kalėdines dovanėles lietuvių vaikų 
1 Raišukytė Marta. Visuotinė lietuvių enciklopedija, XIX t. – 2011, 
Vilnius, p. 488. 
2 B. Baltrušaitytė. Mažosios Lietuvos moterys. – 1998, Vilnius, p. 
38. 
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darželiams, rengdavo vaišes. Padėdavo savo narėms įsigyti 
naujausias siuvimo, audimo, mezgimo mašinas, mokė jomis 
dirbti.“3 M. Raišukytė įsteigė lietuviškų audinių ir rankdar-
bių mokyklą Tilžėje, rengė audėjų kursus, organizavo įvairių 
lietuviškų rankdarbių (netgi medžio, popieriaus) parodas, 
bendradarbiavo su įvairiomis kultūrinėmis draugijomis bei 
Raudonojo Kryžiaus organizacijos filialu Tilžėje. Marta 
buvo žinoma kaip tautinių juostų audėja, o Vydūno ir jos 
sukurti lietuviški istoriniai kostiumai buvo demonstruojami 
lietuvių šventėse, koncertų ir vaidinimų metu, taip puoselė-
jant lietuvių tautodailę ir tautiškumą. 

Marta Raišukytė savo straipsnius ir vertimus publikavo 
Mažojoje Lietuvoje leistuose laikraščiuose „Aušra“, „Lie-
tuviškas laiškas“, „Nauja lietuviška ceitunga“, „Kaimynas“, 
„Tilžės keleivis“, „Rytojus“, „Jaunimas“ bei Didžiojoje Lie-
tuvoje leistame laikraštyje „Viltis“, Vydūno sudarytoje kny-
gelėje „Bendraitė“ ir keliuose leidiniuose vokiečių kalba. 
Pasirašydavo slapyvardžiu Rūta. Vienas didžiausių jos darbų 
– J. H. Pestalocio romano „Lynardas ir Gertrūda“ vertimas, 
kurį 1898 metais išleido Enzys Jogamastas. Kitas didesnės 
apimties M. Raišukytės darbas – iš anglų kalbos proza iš-
versta A. Tennysono poema „Enokas Ardenas“. Eiliuotai iš-
vertė ir šį vertimą publikavo Vydūnas. 

Lietuvių literatūros draugijos mokslo darbuose „Mittei-
lungen der litauischen gesellschaft“ M. Raišukytė rašė apie 
Levą Tolstojų, o Mažosios Lietuvos spaudoje publikavo 
savo vertimus – Tolstojaus apsakymus „Kuomi žmonės gy-
vena“ (1898), „Kiek žmogui žemės reikia“ (1899), „Liucer-
nas“, „Surato kavinė“ (1900)4. M. Raišukytė išvertė ne vieną 
religinio turinio tekstą, vertė ir poeziją. Pasak Domo Kau-
no, Mažojoje Lietuvoje „J. W. Goethe‘s poezijos fragmen-
tą bene pirmoji 1899 m. paskelbė Enzio Jagomasto Tilžėje 
leista „Aušra“. Eiles į lietuvių kalbą vertė Vydūno idėjinio 
3 V. Ašmys. Prūsų lietuvių moterų draugija // Mažosios Lietuvos 
enciklopedija, 3 t. – 2006, Vilnius, p. 794. 
4 B. Masionienė. Levas Tolstojus ir Lietuva. – 1978, Vilnius, 
p. 241. 
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sambūrio dalyvė Marta Raišukytė.“5 
M. Raišukytė aktyviai bendradarbiavo Tilžės spaudoje, 

rašė apie jos organizuojamus renginius bei parodas, o taip 
pat ir apie lietuvių šventes. Parašė ne vieną straipsnį apie ap-
rangą bei kitus moterims aktualius klausimus. Pasak B. Bal-
trušaitytės, straipsnį „Kaip juostos ir pakelės audžiamos“ 
(lietuvių ir vokiečių kalbomis) ji parašė Hamburgo dailės ir 
verslų muziejui paprašius; šiame straipsnyje ji aprašo ne tik 
audimo, bet ir juostų nešiojimo bei dovanojimo papročius.

Vydūno vadovaujamoje Tilžės giedotojų draugijoje Mar-
ta buvo valdybos narė ir aktyviausia pagalbininkė. Pasak 
tilžiškės Onos Jagomastaitės-Vilimienės, ji visą gyvenimą 
pašventė kilniai veiklai, puoselėdama lietuviškumą, o tuo 
pačiu skatindama kitų, ypač moterų, taurėjimą, ir garbingu-
mą – pirmiausia savo pavyzdžiu. O. Vilimienė įvardijo daug 
šios itin aktyvios Giedotojų draugijos narės darbų, pabrėž-
dama, kad ji „kilniais savo ypatumais, savo širdingumu ir 
visiems apreikštu draugiškumu laimėjo širdis visų, kurie ją 
pažino“6. Prūsų lietuvių kultūros draugija paskutiniuose žo-
džiuose M. Raišukytei išryškina tarsi jos gyvenimo esmę – 
žmoniškumo puoselėjimą: „Tavo supratimu, tikroji kultūra 
yra žmoniškosios dvasios-sielos augąs apsireiškimas gyve-
nime. Tuo tu pavyzdingai ir rūpinaisi.“7

Apie Martą Raišukytę rašiusieji – netgi negatyvius po-
tėpius mėgęs Jurgis Zauerveinas – pirmiausia kalba apie jos 
asmenybės šviesumą, idealizmą, taurumą ir nuoširdumą. 
Albinas Kenešis savo straipsnyje cituoja klaipėdietės, ilga-
metės „Aido“ choro dalyvės Emos Buksnovičiūtės žodžius: 
„Tai buvusi nepaprasta moteris, švelni, taktiška ir visuomet 
maloni, spindinti gėrio ir švelnumo šviesa. Rodėsi, kad Vy-
dūnas iš jos sėmėsi kūrybinės energijos, ir daugelis mūsų 

5 D. Kaunas. Vokiečių literatūros kūrinių vertimai į lietuvių kalbą 
Mažosios Lietuvos spaudoje // Knygotyra, 2004, nr. 43, p. 180. 
6 O. Vilimienė. P. Martai Raišukytei mirus // Naujasis Tilžės 
keleivis, 1933, nr. 57, p. 1. 
7 Martos Raišukytės laidotuvės // Naujasis Tilžės keleivis, 1933, 
nr. 59, p. 2. 
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mergaičių svajodavome turėti tokią motiną.“8 
„Raišukytės asmenybė yra toli įsipynusi į mūsų tautos 

bundančią istoriją. Tačiau jos vienos pavardė tik smulkiai ži-
nantiems gali kiek daugiau pasakyti. Šiaip, kalbant apie Rai-
šukytę, kaip lietuvių veikėją Mažojoj Lietuvoj, tektų kalbėti 
ir apie dr. Vydūną, kurio dešinioji ranka ji buvo.“9

Marta Raišukytė buvo pirmoji Vydūno raštų skaityto-
ja, o netrukus – ir leidėja. Iniciatyvos leisti Vydūno raštus 
1901 metais ėmėsi keli Tilžės giedotojų draugijos nariai (Ly-
dia Smalakytė, Martynas Ašmutaitis), vadovaujami M. Rai-
šukytės. 1904 metais jie išleido pirmąją Vydūno knygą, o 
maždaug po dešimtmečio (mirus minėtiems asmenims) lei-
dybos reikalais teko rūpintis beveik vien M. Raišukytei ir 
pačiam Vydūnui. Leidykla „Rūtos“ vardu buvo pavadinta 
neatsitiktinai. Pasak Vydūno, „netrukus tam buvo pasirink-
tas vardas Rūta.“10 Juk Rūtos slapyvardžiu straipsnius bei 
vertimus publikavo pati M. Raišukytė. Vydūno straipsnis 
apie „Rūtos“ leidyklą iliustruotas nuotrauka, prie kurios yra 
įrašas: „Prūsų lietuvaitės giedotojos. Prie kanklių – įžymioji 
Tilžės lietuvaitė Morta Raišiukytė (Rūta)“. 

M. Raišukytė leido beveik vien paties Vydūno prirašy-
tus žurnalus „Jaunimas“ (1911–1914), „Naujovė“ (1915) 
ir „Darbymetis“ (1921–1925), išleido didžiąją dalį Vydūno 
knygų ir keletą kitų. Ji ne tik perrašydavo Vydūno rankraš-
čius ir skaitydavo iš spaustuvės gautą korektūrą, bet iki Pir-
mojo pasaulinio karo leidybai naudojo savo tėvų palikimo 
lėšas, taigi rėmė šių knygų leidybą ir finansiškai. 

M. Raišukytės įtaka Vydūno kūrybai yra itin reikšminga. 
„Probočių šešėlių“ pratarmėje akcentuojamas jos vaidmuo 
ne tik šio veikalo sukūrimui, bet visai rašytojo kūrybai: 

8 A. Kenešis. Mažosios Lietuvos moterys: Morta Raišukytė // 
Gimtasis kraštas, 1989, nr. 11, p. 8. 
9 Morta Raišukytė // Kovų keliais: Klaipėdos krašto prisijungimui 
prie Lietuvos 15-os metų sukakčiai paminėti almanachas. – 1938, 
Klaipėda: redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis, p. 135. 
10 Vdn [Vydūnas]. Raštų leidykla Rūta // Keleivis, 1951, nr. 10, 
p. 11. 
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„Man rašant dramatiškus veikalus, kurie toliau ir buvo vai-
dinami, ji visai viena tiktai su pilna lūkestimi tikėjo mano 
darbą vaisių tėvynei nešant. Su ypatingu pritarimu ji žvelgė 
ir į šį veikalą ir jį savo širdingumu augino. Teregie ji jame ir 
mano sielos gelmes.“11

M. Raišukytės indėlis į Tilžės giedotojų draugijos vei-
klą, o ypač į Vydūno raštų leidybą, išties svarus. Netrukus 
po M. Raišukytės mirties Vydūnas išspausdino jos atminimui 
skirtą straipsnį, o po kurio laiko išleido ir knygą. 

M. Raišukytės laidotuvės, apie kurias rašoma šioje kny-
goje, – išties ypatingos. Jau 1932 metais buvo prasidėję 
vokiečių nacionalistų siautėjimai, lietuviškos veiklos drau-
dimai, tad, pasak „Keleivio“ redakcijos (perteikiančios Vy-
dūno pasakojimą apie Tilžės giedotojų draugiją), „kai 1933 
metais mirė Marta Raišukytė, kuri Giedotojų draugijoje da-
lyvavo nuo jos įsikūrimo, giedotojai prie jos kapo giedojo 
lyg pačios draugijos laidotuvėse.“12 

Prūsų kultūros draugijos organizuotoje Martos Raišuky-
tės atminimui skirtoje valandoje Vydūnas sakė kalbą „Žmo-
gaus amžiaus turinys ir reikšmė“, kurią vėliau paskelbė 
spaudoje. Straipsnyje teigiama, kad M. Raišukytė į Prūsijos 
lietuvių draugijų gyvenimą įnešusi daug šviesos, ypač gerai 
ji mokėjusi vienyti. Rašoma ir apie jos įtaką Vydūno kūrybai: 
„Marta Raišukytė su pasišventimu rūpinosi Vydūno raštais. 
Iš pat pradžios ji juos labai vertino ir tuo lyg žadino tokių 
veikalų kūrimą. [...] Pagaliau dvasinis Martos Raišukytės 
vertingumas atsispindėjo visuose kilnesniuose moteriškųjų 
pavyzdžiuose, kurie randasi Vydūno veikaluose. Daug čia 
yra stačiai jos nuomonių apie moters reikšmę tautoje. Daž-
nai ji sakydavo, kad moteriškosios vien turinčios mylėti tatai 
ir tam pasišvęsti, kas yra išmintinga, gražu, gera ir šventa.“13 

Vydūnas ir Marta Raišukytė buvo dvasiškai itin artimos, 
11 Vydūnas. Probočių šešėliai: dramatiška aidija trijose dalyse. – 
1908, Tilžė: Rūta, p. 6. 
12 Tilžės giedotojai. Keleivis, 1955, nr. 4, p. 8.
13 Vydūnas. Žmoniškojo amžiaus turinys, reikšmė ir vertingumas // 
Jaunoji karta, 1933, nr. 30, p. 500.
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viena kitai labai daug reiškusios sielos. Tačiau apie judvie-
jų bičiulystę yra parašytas ne vienas tikrovės neatitinkantis 
tekstas – jiems pradžią davė Salio Šemerio publikuota Vy-
dūno biografija. Joje, remiantis tik sklidusiais gandais ir ke-
liomis Vydūno apysakėlėmis (!)14, rašoma apie Vydūno, mo-
kytojavusio Kintuose, neva nesėkmingą pasipiršimą Martai. 
Itin daug tikrovės neatitinkančių faktų yra ir biografine apy-
braiža pavadintoje Prano Antalkio knygoje „Nepažįstamasis 
Vydūnas“. S. Šemerio išsigalvojimus apie pažinties pradžią 
su Marta Raišukyte bei tariamas piršlybas jam laiške paneigė 
pats Vydūnas, apie pirmąjį savo susitikimą su Marta Tilžė-
je rašo ir knygoje „Rožės ir lelijos“. Tačiau tai nesutrukdė 
sklisti įvairioms klaidinančioms istorijoms. 

Vydūno aprašytas pirmasis jų susitikimas Tilžėje buvo 
lemtingas – abu suvokę, jog jiems bus lemta drauge spęsti 
bendrus uždavinius. Pasak Birutės Baltrušaitytės, suvokti 
harmoningą dviejų idealistų bičiulystę, egzistuojančią gre-
ta santuokos, pragmatiškam žmogui turbūt nėra įmanoma. 
B. Baltrušaitytė neabejoja, kad juos siejusi meilė, tačiau tai 
buvo ne tradicinis „meilės trikampis, o kažkas aukštesnio, 
šviesesnio“. Vydūno amžininkų atsiminimuose rašoma, jog 
dėl šios draugystės Vydūno ir jo žmonos Klaros Fulhazės 
šeimoje nekilę jokių nesusipratimų, nedarnos. Pasak B. Bal-
trušaitytės, Martos ir Vydūno bičiulystė bei meilė nėra ta, 
kuri vaizduojama populiariosios literatūros kūriniuose, ir 
telieka ji apgaubta paslapties, poezijos skraiste. „Kiekvieno 
meilė esti tokia, kokią jis sugeba išpuoselėti, išsaugoti. Ir 
a p s a u g o t i .“15

Vydūnas ne kartą yra rašęs, jog jo mintys apie moterį, 
apie moteriškąjį žmoniškumą – tai ir M. Raišukytės mintys. 

14 S. Šemerys mini žurnale „Jaunimas“ išspausdintas apysakėles 
„Žaltvykslė ir sfinksas“, „Jo saulelė“ bei „Vaizdelis širdy“, kuriose 
jokių Vydūno autobiografinių faktų įžvelgti neįmanoma; tai 
didaktinio pobūdžio ir labai skirtingos jaunų žmonių gyvenimo bei 
meilės istorijos.
15 B. Baltrušaitytė. Mažosios Lietuvos moterys. Apybraižos. – 
1998, Vilnius, p. 25. 
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Knygoje „Rožės ir lelijos“ skaitome: „Ir ta šviesa, kurią ji 
įnešė, atsispindi visose ideališkose motriškose, kurios vaiz-
duotos mano veikaluose ir kurias pirmoji jinai ir vaidindavo. 
Daug čia jos nuomonių apie moters reikšmę tautoje. Nuo sa-
vųjų ir pats jų nebeatskiriu.“16 

Marta Raišukytė buvo Vydūno dramų idealių moterų per-
sonažų prototipas ir apie tai minima kelių knygų pratarmėse. 
Trilogijos „Amžinoji ugnis“ pastabose rašoma: „Ypatingą 
santykį su šiuo veikalu turi viena lietuvaitė. Yra tai Marta 
Raišukytė. Ne kartą ji, su manimi pasikalbėdama, pasisa-
kė, kas yra aukščiausieji mergaičių pasiilgimai. Kiek aš tai 
atjaučiau, tai padaviau Grožvydai, jeib iš tosios žodžių atsi-
spindėtų.“17 

Vydūno dramose moters asmenybė, jos dvasiniai bei so-
cialiniai gebėjimai, moteriškojo žmoniškumo ypatumai itin 
akcentuojami. Dramoje „Amžina ugnis“ per Grožvydos pa-
veikslą atskleidžiamas itin mąslios, sąmoningos, dvasiškai 
laisvos, aukščiausiais žmoniškumo kriterijais (savo esme) 
besivadovaujančios merginos portretas. „Pasaulio gaisre“ 
per Magės personažą, jos dialogus ir monologus kuriamas 
savimi pasitikinčios, tauriausias moteriškumo savybes at-
skleidusios ir vyriškąsias savybes savo asmenybėje integra-
vusios (Magė drąsi ir ryžtinga, „tvirta kaip uola“), principin-
gos bei atsakomybę už save, kitus bei visą tautą jaučiančios 
moters paveikslas. Tai tarsi reziumuoja dramos pabaigos 
epizodas: karui baigiantis danguje pasirodo „kilnus mote-
riškas veidas“ – turbūt žuvusios Magės, kurios aukos pras-
mė – žmoniškumo išsaugojimas. Taip išreiškiama viltis, jog 
moters taurumas, moteriškasis žmoniškumas padės žmonijai 
atgimti dvasiškai ir kilti į didesnį žmoniškumą. 

Vydūno ir Martos Raišukytės dvasinės vertybės ir idėjos 
labai artimos. Pavyzdžiui, apie sveikatą M. Raišukytė mąstė, 
kaip šiandien pasakytume, holistiškai – švaru žmoguje turi 
16 Vydūnas. Rožės ir lelijos. Rūtos atminimui. – 1933, Tilžė: Rūta, 
p. 11. 
17 Vydūnas. Amžina ugnis: dramatiška trilogija. – 1912, Tilžė: 
Rūta, p. 8. 
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būti viskas: ir mintys, ir jausmai, ir kūnas:
Kūnas nėra dievaitis, kuriam reikia daug laiko aukoti, 

bet jis tikrai yra švents rykas, kuriuo ir turi atitinkami veiki-
mai apsireikšti. [...] Bet ne vien vandeniu bei muilu žmogus 
gal savo kūną sveiką ir švarų, o tuomi ir gražų išlaikyti, bet 
ir maistu. Maistas turi būti tikrai kūną maitinąs, o ne jį erzi-
nąs dalykas. Apie tai reikėtų tyčia kitoj vietoj tarti. Yra dar 
trečias valybumas, o tas bene visų svarbiausias. Tai jaus-
mų valybumas. Kad mūsų jausmai visuomet valybi bus, tai 
mums ir visai nebus galima nešvariu kūnu gyventi. Kas vidu-
je yra, tas tikrai ir viršuje apsireiškia. Valymas todėl popirm 
turi viduje atsieiti. Paskui jis apsireikš ir mūsų veikimu. [...] 
Doros ir kūno švarumas yra artimi gentys ir tikri žmogaus 
sveikatos sargai.18

Vizija, kurią regėjo M. Raišukytė ir kurią Vydūnas aprašė 
knygoje „Rožės ir lelijos“, yra tarsi jos gyvenimo ir asmeny-
bės atspindys. Tauriausių pasaulio gėlių žiedus – rožes ir leli-
jas – savo vizijoje Marta regėjo kaip žmogaus išsiskleidusios 
dvasios (žmogaus esmės) simbolius... Šį slėpinį atskleidusi 
būtybė jai kalbėjusi: „Kas žemiška, pragaišta, kad ir kaži 
kaip ilgai patenka, bet kas tavyje žydi, tatai nėra žemiška, 
tatai ir nepragaišta.“19

Vydūnas sakė, kad visos jo knygos primins Martą Rai-
šukytę: ir jos pasiaukojamą darbą, ir jos dvasią, kuri jose 
šviečia, dar ilgai švies gražiausiais žiedais – rožėmis ir le-
lijomis... 

Įvertinant gausų Vydūno kūrybinį palikimą, reikia žemai 
nusilenkti šiai didžiai Mažosios Lietuvos moteriai, savo lai-
ku suvokusiai Vydūno kūrinių vertę ir tiek daug dirbusiai, 
kad ir šiandien juos galėtume skaityti – mokytis, kaip pražy-
dinti savyje tai, kas nepragaišta.

Rima Palijanskaitė

18 Rūta [M. Raišukytė]. Apie valyvumą // Jaunimas, 1911, nr. 6, 
p.15–16.
19 Vydūnas. Rožės ir lelijos. – 1933, Tilžė: Rūta, p. 42.
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