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Naujoji Vaidilutė
10 Nr. 1930 Vytauto Didžiojo metų Spalių mėn. X m.

Marijai Pečkauskaitei
'Kaip kibirkštėlė atėjai ir iš tos kibirkštėlės užde

gei didelį, šviesų žiburį, ir švietei juo kitiems per visą 
gyvenimą, ir -Šildei kitus — užmiršusi save buvai kitų

kaip geroji pasakos laumė, kuri vargo skudurus pakei- 
čia šilkais ir nutildo našlaičio verksmą...

Išgirdai tėvų žemes (balsą ir atidavei jai savo mei- j 
lę, savo gyvenimą, ir kėlei ją savo žodžiu iš amžių miė- i 
go, ir puošei ją savo darbu, kad būtų gražesnė, Skaistės- j 
nė,šventesnė... - ■. (

Skausmo ir vargo išėjai taką, bet dvasia skrajojo aukš
tybių keliais. Ten surinkai žiedus ir paskleidei savo 
žemės vaikams,, kad žinotų, kaip siela ilgėdamasi myli 
ir mylėdama ilgisi amžinybės.. . j

■ Į<; ' ■ ■ ■■■■ ■ ’ . ■ ■-■■■ . ■ ’ ■ •

Ir liūdėjai tuo neapsakomu, tuo šventuoju liūdesiu, | 
kuris pripildo didžias sielas raudančias, kad žemėje Šalia į 
baltųjų grožio žiedų skečiasi pikti spygliai, kad amžinąją 
meilės giesmę lydi vargo ir prakeikimo šauksmas... 5 J

Ir ilgesiu siela plasnojo į amžinąją grožio tėvynę, 
Ir ištroškusi širdis skubėjo prie negęstančios meilės, 
prie tikrosios gyvybės versmių...

Ir nutilo nuobodžios žemės giesmės,— prabilo ne
pabaigiamaamžinojo grožio simfonija...
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f Ir praėjo viskas ir prabėgo...
. . " /

J. Drimbaitė.

Ir liūdi dvasia amžių slenksti pravėrus, 
Baugų taip paliauti gyvenime tvertis, 
Ir amžinos tėviškės ilgu, taip ilgu.....

— Dieve, Dieve — ištarė Olė suspaustu balsu ir surėmusi 
pirštais smilkiniuslvisapavirto į klausą.

— Ką tu dabar ?—susidomėjau ir nustebau, kad iš tolimos 
radio stoties kažkas pataikė Olei į širdį.

Nutvėriau gulinčias šalia ausines ir...
. — Ji mirė šiandie... Marija Pečkauskaitė! — susigau- 

žiau pasilenkdama prie Olės...
— Ji, ta geroji, ta šventoji, — staiiga pašokusi sušuko Olė 

ir metė savo ausines, net aparatas subraškėjo. Nuplėšė ir 
manąsias. —'

— Taip anksti, ir taip netikėtai,—. šaukė vis Olė.
Aš tuo tarpu vėl bandžiau klausyti.
— Gal dar ką pasakys apie ją, — kreipiausi į neramią 

draugę, bet iš radio-fono skambėjo muzika ir aš uždariau 
aparatą;

Olė tuo tarpu ėmė raustis mano knygose,.
— Ko ieškai? — paklausiau.
Bet ji nieko neatsakė. Tik vis traukė vieną po kitos kny

gas, Priėjau arčiau, buvo tai Šatrijios! Raganos raštai.
— Duosi man jas visas porai savaičių.
Aš kiek nustebau, bet pritariau gal vos linkterė jimu.
— Kol žaizda užgis noriu pagyventi su Velione mintimis 

— paaiškino Olė ir pravirko.
Aš ją supratau. Ji buvo našlaitė nuo pat mažens ir a. a 

Mariją Pečkauskaitę mylėjo, kaip motiną. Kiekvieną jos žo
delį ji dėjosi širdin, ir atrodė, kad nieko šventesnio jai nėra 
žmonių tarpe už tą kilnią sielą, kalbančią giedrOiS žodžiais i 
našlaičius. Olė tikino, kad Jos motina turi būti visai panaši 
į mirusią brangią rašytoją.

Surišusi knygas Olė pasiruošė namo. Aš nenorėjau šian
die jos vienos išleisti tokios nuliūdusios ir apsiverkusios, o ir 
man pačiai buvo graudu ir baugu, tat išėjau su ja.

— Palydėsiu — tariau rakindama kambarį.
Geroką kelio galą tylėjome. Tik einant pro koplyčią Olė 

staiga prabilo :
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— Ir ką tu gali veikti, ko siekti prispausta tokio baisaus 
isitikinimo, kad mirtis visa, visa nušluoja....

Aš tylėjau.
— Pavyzdžiui tu, ką tu galėtum dabar sukurti?... — ne

rimo Olė lyg ieškodama šviesos kibirkštėlių užgesusių kartu 
su ta, gerąja, šventąja.

Pažvelgiau aplink: vėsu, mėnulis ir naktis. Nutvėriau 
Olės ranką ir prie jos prisiglaudusi ėmiau kalbėti kažkada 
posmuotus, nebaigtus žodžius:

— Dangų apsėmė šalta mėnesiena, 
Ir dyki, taip dyki keliai.
Tik graužas tau žvaga po kojų, 
Tik dega žolėje šarma, 
Ir ašarų perlai ant tako, 
Turtai praeities tolimos, 
O lūpose žodis,
Kaip grabo duslus „niekadosi“ —

— Kaip baisu, kaip baisų... Dyki, taip dyki keliai ir grabo 
duslus niekados, — virpėjo Olė.

— Tu išsakei mano j skausmą.... Dyki', taip dyki keliai, 
— ji pravirko.

Iš paskutinių jos žodžių supratau, kad tos liejamos ašaros 
daugiausia dėl savęs, ir nutariau jos jausmui duoti gilesnę 
prasmę. Tad paklausiau:

— Ką tu manai, 01 e, ką tavo vietoj dabar darytų Viktutė?
— Kokia Viktutė? — Ji nesuprato.
— Nagi Viktutė. Skaitei juk Šatrijos Raganos „Viktutę44, 

paaiškinau...
— Toji... —> Olė susimąstė. — Ne, tu jos su manimi ne

lygink. Ji buvo. laiminga. Turėjo tėveli, motutę, broliukus, 
seseris ir.. .—- čia Olė nubraukė ašaras, — ją mylėjo dakta
ras. Prisimink tik jos pačios, Viktutės, žodžius... tiek laimės, 
tiek laimės, kad nėra visoje plačioje žemėje žmogaus, kurs 
būtų laimingesnis už mane44. 1

— Ak tu, — linktelėjau galvą i tuos Olės žodžius. — Jeigu 
tavęs nepažinčiau, tikrai manyčiau, kad pradedi pavydėti. 
O ar tu žinai, kas toliau su Viktutė nutilko?

Kas galėjo nutikti? Žinoma, sudarė laimingą šeimą su 
mylimuoju daktaru’ ir gyveno,, gyveno, — užbaigė Olė.

— Tu taip tiki ir nė karto neprileidai, kad galėjo ir kitaip 
įvykti.

Olė išplėtė akis.

9
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— IŠ pačios veikalo eigos; aišku kokia linkme turi nueiti 
Viktutės gyvenimas, —■ atsakė man su priekaištu. ,y ’

— Tau aišku tik iš veikalo eigos; o aš tikrai žinau: Vik
tutėnuėjo kitu keliu.

Olė sustojo ir žiurėjo į mane nustebusi.
— Juk Viktutės dienoraštis nebaigtas, —* tęsiau aš kalba.

— Mes palikome ją Ventos pakrantėse .besvajojančia. Ji ten 
sėdėjo po gluosniu: j 4Ramiai ramiai liūliavo Venta; Jos sidabri
nėse bangose didelis mėnuo lingavo savo veidą tiesdamas... 
po kojų platu vieškeli, auksu grįstą,“ pasakojasi savo dieno
rašty Viktutė, ir taip tęsia toliau: „Tyliai, iš lengvo nėr- 
darni irklus tame aukse, vis arčiau plaukėme prie tos dainos 
burtininko (lakštutės). Tyla, nieko netrukdoma, gili tyla. Tos 
dainos klauso seni gluosniai ir žemai pasilenkę, susigraudinę 
bučiuoja savo tamsiomis šakomis sidabrini Ventos veidą, ir 
kelmai, juodas galvas tarp bangą iškėlę; ir žvaigždės mirgan
čios upės gelmėse.. . Nutilę ir mudu klausėm jos burtu, susto
ję po gluosniu.

Ir rodės mums, kad lakštingala mudviem tegieda, kad su 
ta daina lekiame aukštyn, aukštyn, tarp žvaigždelių, kad ap
linkui! nebėra jau nieko -- tik mudu ir ta daina....

Iš kur tu ir daktarą likimas išskyrė,
— atgavo pagaliau žodį Olė?

— Ak, jpk taip pažįstu „Viktutės“ autorę, -^ pradėjau, bet 
Olė nutraukė:

Juk tu sakeisi nė kartą jos nemačiusi? •
— Taip, nėsu jos mačiusi, nei su ja kalbėjusi, bet žinau, 

kad gūdžios vienumos ir ilgesio valandomis pabusdavo joje 
Viktutė ir ilgėjosi to, kuriam buvo pažadėjusi meilę„ligi mir
ties ir po miirtiėš“. Jeigu Viktutės gyvenimas butą kita linkme 
nuėjęs negu aš sakau, rasit nebūtų jos autorė giedrioje Uetli- 
bęrgo viršūnėje nuostabios tylos pažadinta prabilusi: „Cit! 
Suskambo seniai nutilušioiji, už Širdies užkabintoji styga. Ar 
tu beatmeni mūsų svajojimus apie „palaimintąją salą“? At
meni: tyli, laiminga snaudė Venta tamsiaveidė, savo tolimo 
mylimojo mėnulio glamonėjama, kuris tą burtų naktį nusileido 
pas ją spinduliuotu taku. Seni susigūžę sluoksniai, ant jos pa- 
silenkę, tyliai tyliai sekė paslaptingas pasakas). Juodos alėjos 
atrodė kaip ilgi gotiški koridoriai i užburtą rūmą, kuriame 
laikomos kažkokios slaptos misterijos. Tyliai kugždėjo sodo . 
medžiai, tyliai alsavo gėlės saldžiais kvapais, o ten aukštai 
mirgėjo auksaakės žvaigždės ir taip pat tyliai kalbėjo su že
me apie kažkokius joms težinomus dalykus. Visur buvo pil
na paslaptingo Šnibždesio, neištartų žodžių, nesugaūdomų at- 
dūsių... . . . ' '■ ■
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Tyliai, tylitelaičiai sėdėjome ir mudu ant Ventos kranto, 
nedrįsdami pajudėti, nes rodės, mudviem, kad kiekvienas gy
vas padaras toje stebuklų valandoje tebus vien falšingas tonas 
tame sielų puikiausiame akorde. Ir mudviejų sielos dvi balti 
gėli — liūdnar nulenkė taures toje stebuklų valandoje... 
Ar. atmeni? Ėmėme tada svajoti kažkokią nuostabią palai
mintą salą užburtų vandenų viduryje, Ant lazurinių už
burtų bangų ; riogsojo ji, saulėta, pilna kvapnių gėlių ir 
giedančių lakštingalų. Grožis ir Harmonija joje 'karaliauja, o 
aukšto medžio viršūnėje tupi mėlynasis laimės paukštis. Ir 
žmonės jos neprieina... Kad taip eitume tuo auksiniu vieške
liu, pertiestu per Ventą po mūsų kojomis, gal rastume ją... 
Kaip gyvos atsistojo man dabar akyse tos mudviejų vaikiš
kos svajones. Radau palaimintąją šalį: štai tylus užburti 
vandens, štai saulėta sąla, štai nė vieno žmogaus... Ak, tik 
kad tu taip toli, taip toli!“ ' V

01 ė visą laiką klausiusi manęs lyg pabudo.
— Tai kodėl, sakyk, ji daugiau nerašė apie Viktutę ir 

daktarą? Juk tai būtų buvę taip griaudu ir gražu, — paklausė.
— Kodėl? — atklausiau. ir prisiminiau Schillerio žodžius 

iš dramos „Don Karlos“ Mariens Herz hat niemand noch er
gründet — Doch grosse Seelen dulden stil*“. Atsisveikinome, 
ji nuėjo susimąsčiusi.

Viskas Čia žemėje tik sapnas, o tikrenybė — he čia. Am
žinojo užmigimo valanda — tai pabudimo valanda.

Žino širdis, kad meilės ryšiai netrūkstą mirus, kad siela 
iš erdvės dėsnių išsiyadavus.... nusileidžia iš antžemiškų sri
čių mylinti ir rūpestingą.

Mieliausia žmogui atminus ne tas valandas, kuriose jis 
linksminos! ir puošės, bet tas, kuriose apgalėjo* pats save.

Š. Ragana.

*). Marijos širdies nieks neištyrė, bet didžios sielos kenčia tyliai.
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Marija Pečkauskaitė
. ■ • ,, ” * . I i , ' ■ • ----—~ .____

(Gyvenimo bruožai).
A. Petrauskaitė.

\ . ■ ' ' . ■ ' ■ ’ ■ - , *3 • * ■ . • / ,

Šią vasarą Marija Pečkauskaitė mirė. Nuėjo ieškoti va
saros, kurios per visą savo gyvenimą ilgėjosi, vasaros, 
„kuri tveria visados“. Nuėjo klausytis tos Amžinosios' Gies
mės, kurios čia žemėj neišgirdo, nes „trumpos yra visos že
mės giesmės.“ Nuėjo ir paliko savo nebaigtą darbą, savo 
neįvykdytas svajones, dar nepasiektą tikslą. Paliko musu 
literatūrą jautriausias, švelniausias jos žiedas, pasiekė pėdo
mis tų mūsų senųjų „paskutiniu mohikanu,“ kurie vienas po 
kito ima apleisti; savo žemės tėviškę.

Savo pilnas vargo ir išsižadėjimo dienas M. Pečkauskaitė 
pradėjo 1878 m. vasario 24 d. Žemaičiu krašte, Medingėnuose 
Pavandenės parapijoje. Gimė maišytoje bajoru šeimoje. Jos 
senelis buvo jau anksčiau atsikraustęs į Lietuvą iš gudu kraš
to, bet čia sužemaitėjo, vedė tikru žemaičiu bajoru dukterį. 
Augo Marija Labūnavos dvare kartu su savo sesute ir dviem 
broliukais, Steponu ir Vincentu. Visos jos kūdikystės dienos 
yra šviesios, .saulėtos. Gražus senojo dvaro sodas, gimtieji 
Žemaičių • krašto laukai ir pievos paliko neišdildomo įspūdžio 
jautrioje Marijos sieloje. Daugeliui metų praslinkus ji su mei
le ir pasiilgimu mini tuos auksinius laikus, kurie prabėgo, ku
rie nesugrąžinami. Mini savo kūdikystės svajones apie nuosta
bią palaimintą salą. Mėlynųjų vandenų vidury, pilna kvapių 
gėlių ir giedančiu lakštingalų. Anksti paklabeno į jautrią 
Marijos! sielą Amžinojo Grožio ir Harmonijos pasiilgimas ir 
nepaliko jos per visą jos žemės kelionę. Jos tikėjosi surasti 
čia pat, aplink save, dirbo ieškojo, bet nerado. Paslaptingas, 
įsisvajojęs sodas, nejaukių šešėlių prigūžėję senojo dvaro 
rūmai, ilgi rudens vakarai ir liūdnas melacholiškas mamaitės 
skambinimas jaudino lakią mergaitės fantaziją, ir ji labai anks
ti pamėgo klausyti pasakų ir svajoti. Jos pačios) žodžiais ta
riant „ji nuolat turėjo pilną galvą klausom ir skaitomų pasa
kų,“ nuolat buvo įsisvajojusi, nuolat skraidė žvaigždėtais ta
kais. Buvo jautri, švelni, bet labai geras vaikas, dėlto visų 
mylima ir lepinama. O ypač mylėjo ją mamaitė, geirai ir rūpes
tingai auklėjo ir globojo.

Marija buvo gabų kaip ir visi Pečkausku vaikai, anksti 
pramoko skaityti, net pati mėgindavo šį tą sukurti. Knyga buvo

8
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visuomet jos geriausias mylimiausias draugas. 0 visos aplin
kybės susidėjo taip, kad ji galėjo puikiai išplėtoti savo gabu
mus, kurie ėmė reikštis jau labai anksti, Marijai vos pradėjus 
mokytis. Ją supo sveika, inteligentiška aplinka, nes senoji 
lenku kultūra, išauklėjusi Marijos tėvus, buvo nuolat naujų, 
gyvų savo krašto, savo tautos jėgų gaivintoja.: Gūdų Peč- 
kauskų gyslose sroveno žemaitiškas kraujas, jie buvo suaugę 
su savo krašto gamta ir žmonėmis>, iš pat mažens Marija šalia 
lenkų lygiai girdėjo ir žemaičių kalbą, kvėpavo žemaitišku 
oru, ją liūliavo žemaičių dainų garsai.

Anksti pabudo Marijos sieloje ir religinis jausmas. Bene 
save atsimindama rašo ji „Sename Dvare“, kaip kankino ją, 
dar visai mažą mirties baimė. Ir tik gerosios motutės sura
minta, ji su visu savo svajingumu, su visu įkarščiu vaizduojasi 
puikiausius Dievo sodus, kur „grynos sielas vaikščioją tų ste
buklingųjų meliodijų klausydamos, sutinka savo mylimuosius,
anksčiau mirusius, ir klukia tų, kurie dčir pasiliko žemėje“.
Ii gilūs) atdūsis paliečiat mergaites lupas: Dieve, duok man
anksčiau už kitus numi:rti; anksčiau už m;amailtę, anksčiau už
WVvll, UZ VlUllUJlkuS!

Pradžios mokslą Alarija gavo namie, kur ją mokė pa-
kviesta mokytoja. Vieną, buvo iš Vilniaus, žinoma advokato 
Sumorpko sesuo. Kita iš Varšuvos. Ir viena ir kita buvo len
kės. Jos išmokė Mariją gražiai, taisyklingai lenkiškai rašyti 
ir kalbėti, supažiindino su lenkų literatūra, bet tėvynės ir savo 
krašto žmonių meilės neužgesino. Marija per visą savo gy
venimą pasiliko savo krašto žmogus. Jai1 net nereikėjo, kaip 
daugeliui mūsų inteligentų ir .rašytojų, iš bajorų kilusių, per
silaužti, grįžti prie lietuviškos kultūras, > nes iš pat mažens 
buvo lietuvė, nors bajorų lenkų kultūra buvo jai artima, ne
paliko nepadarius įtakos tiek visam Marijos gyvenimui, tiek 
jos kūrybai. t

Tačiau Marijai neilgai teko gyventi Labūnavos dvare. 
Jos tėvas, nors ir buvo labai gero būdo, gan iinteligentingas 
ir gabus, nemokėjo tinkamai ūkininkauti ir buvo gana išlaidus. 
Marijos motinai tas darbas, rodos, taip pat nebuvo tiek jau 
brangus ir mėgstamas. Tat netrukus, kai Marija ėjo vienuo
liktuosius metus, dvarą teko parduoti ir persikelti gyventi į 
Užventį. Ten išnuomojo dvarelį iš kunigaikščio Dručkio Liu- 
beckio.

Užvenčio dvare Marija dar porą metų mokėsi namie, nes 
tėvai norėjo, kad ji išeitų gimnaziją. Tat teko rimtai ruoštis. 
1892 metais ji atsisveikino su savo pamėgtu sodu, laukais ir 
važiuoja į Petrapilį, kur įstoja, išlaikiusi egzaminą, į šv. Kot- 
rinos gimnazijos III klasę. Gabiai Marijai mokslas ir čia ne-

• • * ■* • t ‘ ' . ■*
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buvo sinn k us. Mielai mokėsi, kaip ir namie gyvendama ir bu
vo antra mokinė. Bet po metų teko sugrįžti namo/ Pečkaus- 
kų: vaikai visi buvo nestiprus, be to/ drėgnas ir nesveikas 
Pitrapilio oras blogai veikė silpnutę Mariją, ardė ir Šiaip jau 
nestiprią sveikatą. Vienerius metus) teko ilsėtis namie. Pas
kui vėl buvo sumanyta grjžti j gimnaziją, bet pabijota. Marija 
palieka namie, mokosi ir toliau su mokytojomis, išeina visą

• gimnazijos kursą.
Tuo tarpu paaugo ir Marijos broliai/kuriuos reikėjo mo

kyti. Vienas iš pakviestųjų jiems mokytojų buvo ir žinomas 
lietuvių visuomenės veikėjas spaudos draudimo laikais- Povi
las Višinskis. . Jau tuomet, kai pradėjo dirbti Peokąuskų šei
moje, buvo susipratęs lietuvis, apaštalavimo idėjų pagautas. 
Sviesti liaudį, kovoti dėl lietuviškumo, dėl lietuvių kalbos ir 
raštų — tai buvo jam nesvetimi dalykai. O 1903 metais jis 
dar labiau pagarsėjo^ laimėjęs bylą dėl lietuviškų skelbimų. 
Jis padėjo Žemaitei-Zymantienei iškilti, jis padėjo ir Marijai • 
įsisąmpniinti ir aiškiau suformuluoti tai, kas dar seniai glūdėjo 
jps sieloje. Tuomet dar moksleivis, p. Višinskis, susipažinęs 
ir susidraugavęs su jaunute Marija, sugebėjo ir ją užkrėsti 
savo idėjomis. Marijos lietuviškas nusistatymas sutvirtėjo, 
ji jaučiasi turinti dirbti savo kraštui ir žmonėmsi Prieš Ma
rijos akis atsidaro didžiuliai dirvonai, kuriuos reikia apdirbti. 
Ir visomis savo jaunomis jėgomis, ji stveriasi darbo, kurio ne- 
paleidžia iš rankų per visą savo gyvenimą iki paskutiniųjų 
dienų/Dirbti, dirbti ir dirbti. Tai) buvo Marijos visas gyveni-

■ mas. '.■/•'/'/ /.- ■:■■■■ ?/"./ ■
Užventy apsigyvenusi Marija beveik niekur neišvažiuo

davo, leisdavo laiką, skaitydama, dirbdama ūkyje/mokydama, 
Šviesdama savo apylinkės žmones. Tik 1896 metais nuvyko 
į Varšuvą, kur ėmė lankyti bitininkystės kursus. Baigusi. 

1 grįžo) namo į savo dvarą, įsteigė bityną ir ėmė ūkininkauti.
Darbo buvo labai daug, bet Marija triūso negailėjo Ir buvo pa
tenkinta. Bet miršta tėvas. Reikia linkviduoti ūkį ir keltis 
kur nors kitur, kur butų lengviau užsidirbti nemažai Pečkaus- 
'kų šeimai išlaikyti. Parduoda ūkį ir su savo motina ir sesele 
Sofija keliasi į Šiaulius, kur tuomet mokėsi vyresnysis Mari
jos brolis Steponas, ir ruošėsi gimnazijon antrasis. Lėšų gy- 
venti visai beveik nebuvo, teko pakelti daug vargo. Motina 
šeimininkavo, Marija vertėsi, daVinėdama privatines pamo
kas, iš kurių vos tegalėjo gyventi/ Bet nežiūrėdama visų 
sunkių sąlygų Marija ima tuo laiku rašinėti. Pirmieji jos da
lykai buvo atspausdinti „Varpe“, 1895 m. slapivardžiu „Šatri
jos Ragana.“ Tai „Margieji paveikslėliai“, pirmasis jaunutės 
vos septyniolikos metų rašytojos bandymas* Ir kitus pačius
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pirmuosius plunksnos darbus atiduodavo „Varpui“ greičiausia, 
Povilui Višinskiui tarpMnkaujant Jis jąpadrąsino pirmuo
sius žingsriiūs^Jengiančią, padėjo jos raštams surasti kelią. 
Paskui piati rinkosi savo kūrinėliams laikraščius, siuntinėda- 
rha daugiausia tautiškos krikščioniškos pakraipos leidiniams. 
Jos palaidą kūrimą yra daugiausia, be jau mto0o „Varpo“ 
dar „Tėvynės Sarge“, „Ūkininke,- „Dirvoje-Zinyne“ ir ki- 
tuose> . :

Šiauliuose gyvendama parašė „Bičių knygelę“,, norėdama 
aprūpinti mūsą ūkininkus naudingąja, praktiškąja literatūra. 
Vėliau tą knygutė perredagavo, pavadindama ją j,Lietuvos bi
tininku“. : 'Y;; T" ‘ ■ ■

1900 m. Mariją : Pečkauskaitę ištiko sunkus smūgis; mirė 
jos vyresnysis brolis Steponas, jau VII klasės gimnazistas, 
labai gabus ir mokslus berniukas, idealistas. Marija ji be galo 
mylėjo, ir jo mirtis taip paveikė ją, kad ji niekuomet jau ne- 
beatsitaisė po to sunkaus smūgio. Broliui paminėti Marija 
Pečkauskaitėparašė keletą lirinią fragmentą/ daugiausia i 
„Dirvą-Žinyną.“ Maždaug tuo pačiu laiku pasirodo ir pirmas 
didesnis jos veikalas, dienyno forma parašytas „Viktutė“, 
tiek sužavėjusi to laiko musą skaitančią visuomenę. Ne ma- 
n o uždavinys nagrinėti M. Pečkauskaitės kūrybą ir ją ver
tinti, bet sunku praeiti nepastebėjus, kad „Viktutė“ buvo, tar
si, naujai atgimstančios lietuvią bajorą pasaulėžiūros apmatai, 
tai programa naujam tautiškam datbui.

Po trejeto metą, vėl paties P. Višinskio sumanymu, 
gauna paramos iš „Motinėlė“ draugijos aukštuosius mokslus 
einantiems šelpti. Važiuoja į Šveicariją, gyvena Ciuriche, Fri
burge, kur studijuoja pedagogiką pas garšąjj prof. Försteri, 
ir netrukus virto uoliausią jo mokinė, išvertusi vėliau i lie
tuvią kalbą žymiausius Šio pedagogo veikalus, 'Försterio pa
skaitos padėjo Marijai susisteminti savo pedagogines žinias 
ir patyrimą, padarė ją žymią pedagogę visuomenink ė.' Šito 
darbo ji nepaliovė dirbusi per visą savo gyvenimą, skirdama 
jam didelę savo laisvesnių valandą dali. Nemažą turime ir 
jos originalinią pedagoginiais sumetimais parašytą dalyką, 
šalia verstiniu. Jie visi padarė ją žinomą mūsą visuomenei 
kaip pedagogę ir teisingai sako p. Radzilkauskas, kad Marija 
be galo daug „jiems išeikvojo savo energijos ir laiko: tuo ji 
labai nuskriaudė save, kaip literatę, o tuo pačiu ir lietuviškąją 
literatūrą, davusi jai daug mažiau, negu būtą galėjusi duoti“1). 
Be Forsterio Marija klausė dar literatūros, mokėsi vokiečią 
bei prancūzą kalbą.

- * “ . R ’ * .

' »■■»■> «—.ii fr. ......n ■ „i „ ii.in,«

4) Gaisai, N 6 140 p, ;
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Grįžusi iŠ Šveicarijos .1907 metais M. PeČkauskaitė pa
mėgino įsteigti Vilniuje knygyną, kur pardavinėjo daugiausia 
lietuviškų Amerikos leidimo knygų.Tą darbą sumanė ir jai pa
siūlė įkun. Miliukas. Bet knygynui nesisekė, ir jį teko greitu lai
ku uždaryti. Vilniuje begyvendama Marija išlaikė egzaminus 
ir gavo mokytojos diplomą su teisei vesti aukštesniąsias mo
kyklas. Netrukus atsirado ir darbo. „Žiburio“ įsteigta mer
gaičių gimnazija Marijampolėje buvo pavesta jos globai. Tam 
darbui Marija buvo pasiruošusi. Turėjo- daug pedagoginių ži
nių ir patyrimo. Be to, pasiaukojusi jaunimo švietėja, negai
lėjo tam darbui nei laiko, nei rūpesčio. Ji buvo gimnazijos di
rektorė, kartu ir mergaičių pensijono vedėja. Dėstė lietuvių 
kalbą ir kartą pet savaitę turėdavo dar pasikalbėjimus su sa
vo auklėtinėmis įvairiomis pasaulėžiūros ir auklėjimosi temo
mis. Tos doros pamokos turėjo pasisekimo,' nes M. PeČkaus
kaitė gyvai ir įdomiai pasakojo» imdama pavyzdžių iŠ artimos 
ir auklėtinėms gerai pažįstamos aplinkumos. Dėlto pasikal
bėjimai nebuvo sausi ir nuobodūs. Su savo auklėtinėmis Marija 
elgėsi griežtai, daug iš jų reikalavo, bet mokėjo jas įtikinti, 
mokėjo jų nusikaltimą parodyti taip, kad -kitą kartą neatsiras
davo noro- panašiai elgtis. Ne kartą mokinės apsiašarodavo 
jos graudinamos.

Marijai PeČkauskaitei, kuri, dar mažytė mergaitė būdama, 
bijojo paskutinė apleisti savo gimtąjį lizdelį, kad netektų čia 
vienai vargti be brangiųjų artimų širdžiai, buvo lemta palai
doti ir savo antrąjį brolį Vincentą, 1910 m. mirusį. Jau baigęs 
gimnaziją, studijavęs agronomiją, gabus ir darbštus, jis buvo 
Marijai brangiausias iŠ viisų likusių, buvo jos mylimas, kaip 
sūnus, nes pati mokė ir savo lėšomis leido į mokslą. Bedirek- 
toriaudama išvertė Fersterio „Jaunuomenėsf auklėjimą“ ir 
savo- lėšomis išleido. Veikalas buvo nepaprastai greitai iš
pirktas. šešerius metus dirbusi gimnazijoje, karui prasidė- •r~ 
jus turėjo pasitraukti į Rusijos gilumą. Nusikėlė visų pirma 
su visa mokykla į Trakus, bet matydama, kad iš čia teks ke
liauti toliau į Rusiją, nutarė grįžti namo. Tat keliai skiriasi, 
Marija PeČkauskaitė mėgino pasiekti Židikus, o gimnazija su 
mokinėm traukia toliau. Vargais negalais pasiekią Židikus, 
ikur gyveno jos sena ir paliegusi motutė ir sesuo. Čia Marija 
buvo labai reikalinga, nes senutė motina buvo jau labai silpna 
ir tų pačių, 1915, metų gale mirė.

Karui praūžus, ėmus brėkšti pirmiesiems naujo gyvenimo 
pragiedruliams, Marija PeČkauskaitė vėl imasi darbo. Viena 
kita gimnazija kviečiasi ją, kaip mokytoją, net rodos, ji po 
karo- dėsčiusi bene Telšių gimnazijoje; tačiau jau buvo- pavar
gusi, susilpusi, tat pasitraukė ramiam kūrybos ir visuomenės
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darbui į Židikus, kur ir išgyveno ilki paskutiniu savo dienu» 
beveik niekur neišvąžiūodama, gal tik retkarčiais atsilanky
dama Kaune, Jos rūpesčiu Židikuose buvo įsteigta šv. Vin
cento Pauliečio draugija pavargėliams šelpti ir ligoninė. Ne
laimingiesiems padėti, jiems paguosti Peekąuskaitė skiria vi
są savo atspėjamą laiką, pati niekoneturėdama, padeda ki
tiems. Bet neužmiršta ir literatūros darbo. Tuo laiku yra pa
rašytas ir jos geriausias beletristinis kūrinys „Sename Dva
re,“ nykstančio bajoru dvaro atsiminimais ataustas išpintas 
graudaus liūdesio tam, kas jau niekuomet nesugrįš, kam lemta 
mirti. Be jo dar „Anuomet“, „Ant TJetlibergo“, „Mėlynoji 
Mergelė“, „Irkos tragedija“ ir kiti dalykai, spausdinti dau
giausia' „Naujojoj Vaidilutėje“, kurios vyriausiabendradarbė 
ji buvo visą laiką. Rašė daugJr atsidėjusi, dirbo įvairiausiose 
srityse, ne tik dailiojoj literatūroje. Jiyra davus mums be
veik visą mūsų negausią, pedagoginę iliterątūrą, versdama 
Fersterio žymiausius veikalus, rašydama pati originalinius tos 
rūšies dalykus, kaip pav., „Motina auklėtoja“, pagaliau, siųs
dama „N. Vaidilutei“ beletristinę forma rašytus' įvairiausius 
straipsnelius, auklėjimo ir auklėjimosi temomis, dabar surink
tus viename tomely „Rimties valandėlė — knygelė jaunoms 
mergaitėms.“ Rašė, siuntinėjo laikraščiams, Sau nė nuorašų 
nepasilikdama, net neturėjo visų savo išleistų jau kūrinių. 
Bendrai, nelabai brangino savo darbą literatūros dirvoje, daž
nai iš jos reikėdavo, prašyte išprašyti kūrinėlį ar straipsnį. Nei 
garbės, nei garso nemėgo ir nenorėjo. Net jos fotografijas 
būdavo sunku gauti. Niekad nesifotografuodavo, ir dažnai ne
kantriai prašydavo duoti jai ramybės nenuoramoms laikraščiu 
bendradanbjamis i)r korespondentams. —- Leiskit man kukliai, 
tyliai dirbti, jau esu tokia laukinė apsigimus, — sakydavo. Ir 
dirbo kukliai nr tyliai, kad net mūsų ir šiaip jau nerangi visuo
menė maža ką apie ją žinojo paskutiniais laikais. Ji, tarsi, 

ibuvo jau užmiršta, buvo žinoma tik, kaip praeities žmogus, 
iškėlęs lietuvių literatūrą draudimo' metais.

Šią vasarą M. Pečkauškaitė mirė. Liepos mėnesio’ 24 die
ną mums atėmė ją, taip ilgai ir Slunkiai sirgusią. Laisva, ne
varžoma ji gali dabar džiaugtis pasiilgtąja, žemėje neišgirsta 
Amžinąja Harmonija, jos akys regi išsvajotas vizijas, kur ro
žės nevysta ir nebaigia žydėti. Ji „lizdelio paukštis, pats 
vienas čia palikęs taip ilgai “ nuskrido dabar į amžiną grožio 
tėvynę. .
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Iš Marijos Pečkauskaitės laiškų 
Pr. Dovydaičiui.

A. Iš mano atsiminimų apie a. a. Mariją Pečkanskaitę.

Atsiminimų apie brangiąją mirusiąją turiu labai nedaug, 
nes tik trumpą laiko tarpą - nuo „N. Vaidilutės.1“ pasirody
mo — pradėjau su jąja koresponduot ir keletą kartų susitikau 
Kaune.

Šatrijos Raganos vardas man, suprantama, buvo žino
mas ir nuo pirmiau. Pirmąjį kartą Šatrijos Raganos parašytą 
kažkokį dalykėlį, atsimenu perskaitęs, iš kažkokio, slaptomis 
iš Prūsų pargabento, lietuviško laikraščio. Rodos, kad tai bū
ta kažkokios korespondencijos, ar ko panašaus. Bet už Šio 
atsiminimo tikrumą galvos neguldau, nes šis mano atsimini
mas- eina iš pačios ankstybosios mano vaikystės devyniasde
šimtųjų metų pradžioj, ir visas šio atsiminimo vaizdas dabar 
atrodo labai neaiškus, lyg kokiais rūkais aptrauktas.

Antrasis mano a tsiminimas .siekią 1906 metų pradžią, kuo
met, nutraukęs mokslą Veiverių Mokytojų Seminarijoj, aš po 
Kalėdų į Veiverius -nebegrįžau, o buvau palikęs namie. Tuo
met Višakio Rūdos (mano gimtosios parapijos) klebono a. a. 
Juozo Štrimo pasiūlytas, aš apsiėmiau mokyt vaikus Višaki o 
Rūdos lietuviškoj mokykloj, kuriai jis buvo parūpinęs butą, 
apsiėmęs duot mokytojui kambarį ir „stalą“ ir mokėt, rodos, 
penkis rublius algos mėnesiui. /

Tai buvo pirmo ji perdėm lietuviška tame krašte mokykla. 
Mat, senoji, rusiška mokykla, tuomet nebeveikė.

Mano vedamoji mokykla (vargoninko Bukšnio namuose, pū
liai kapines') veikė neilgai — mėnesį-kitą, iki pradėjo siautėt 
rusų reakcija. - Reakcijai įsivyravus ir sugrąžinus „senąją 
tvarką“, klebonas ir aš buvova įskųsti Rusų mokyklų vyre
snybei ir buvo pareikalauta „pastaiškint“.

šio meto mano atsiminimas apie a. a. M. Pečkauskaitę 
tik toks, kad, tarpe kitų lietuviškų knygelių, kurias buvau par
sivežęs iš Kauno naudotis skaitymams mano ve damoj mokyk
loj, buvo ir Šatrijos' Raganos knygelė „Lietuvos istorijos sep
tyni paveikslai“

Trečiasis atsiminimas eina iš to laiko, kuomet paėmiau 
redaguot „Viltį“ Vilniuje 1913 m. pabaigoj. Ir nabašninkė iki
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to laiko, rodos, buvo laikoma „Vilties“ bendradarbė. Tačiau 
nianp vardu einamon „Viltin“ ji savo raštu neatsiuntė, o jų ma
tydavau idėtu i A. Smetonos tuomet pradėtąjį leist „Vairą“. ...»

Koresponduot su nabašninke pradėjau ti-k Didžiojo karo me- 
tu. kai buvau paėmęs vesti Kaune įkurtą „Saulės“ Draugijos 
gimnaziją ir galvojau apie reikalą pradėti leisti pedagoginį laik
raštį. Pats pirmutinis mano laiškas nabašninke!, rodos, buvo 
toks, kad pasiuntęs jai (į Židikus) vieną ar porą vokišku kny
gų iš pedagogikos srities (viena buvo apie mergaičių auklėji
mą), prašiau jos, ar ji neapsiimtų jų irecenzuot. Atrašydama, ji 
pagyrė atsliųstąsias knygas, bet recenzijų neparašė. Užtat kai 
1921 m. pradėjau leist „Naująją Vaidilutę“, ji pradėjo į ją ra
šyti jau nuo1 antrojo sąsiuvinio ir rašė iki 1929 metų. Šiuo me
tu vyto ir dažnesnė mano korespondencija su nafešiitoke. Be 
to, aš jai įkartas nuo karto, beveik regujariaį periodiškai, slun- 
tinėdąvau paštu ar per rankas savo knygų ir žurnalų, visus 
perskaičius ji sugrąžindavo gaudama progos, kai kuris jos pa
žįstamu važiuodavo iš Židikų į Kauną. Ypačiai ji. mėgdavo 
skaityt žurnalą „floefiland 4; Siuntinėdavau jai dar taip pat 
„Seele“, „Heiliges Feuer“. „Literarischer Handweister“. 
„Deutsches Buch“, „Revue bleue“ ir kitus.

Iš šio laiko ir yrą likę tie nabašninkės laiškai, kuriuos že
miau paskelbiu. Jų dar buvo ir daugiau, bet kitu neišsaugojau: 
mat, tarp kitų, turiu ir tą didelę ydą, kad nerenku ir nesaugo- 
ju man mano pažįstamų rašomų laiškų. Kai dėl nabašninkės 
laišku, tai vis dėlto jų dar šiek’ tiek radau pas save išlikusiu. 
Tarytum koks geras instinktas buvo mane pądirigavęs visų jos 
laiškų nemest į atliekamu popergaliu pintinę, bet juos padėt 
į saugesnę vietą. Tat Šiandien pavartaliojęs savo senesnes po- 
piėras, išėmiau iš jų nabašninkės išlikusiius man laiškus ir skel
biu juosi čia ne kad save per jos laiškus girČiau, bet kad iškil
tu visu žiniai dar vienaą kitas nabašninkės nepaprastai kuk
lios ir kilnios sielos bruožas, kuris šiaip galėtų palikti nežino
mas. O to neturėtu būti. Todėl tą ir darau brangią nabašnm- 
kę pagerbdamas.

B. Pečkauskaitės man rašytieji laiškai (išlikę 
nuo sunaikinimo).H

Nors „N. Vaidilutės“ reikalais mudviejų su nabašninke bu
vo koresponduojama nuo 1921 metų, tačiau jos laiškų telikę 
(ar bent šiuo tarpu paskubomis tesuradau) nuo 1925 metų. 
Honoraro kvitų išlikę nuo 1923 metų pradžios, bet jiems ne 
vieta laiškų rinkiny. Berods, turiu pastebėti, kad nabašninkė
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siųsdama „N. Vaidilutei“ rankraščius, beveik visuomet rank* 
raščio gale ant to paties lapo parašydavo keletą sakinių laiš
kuti rankraščio gavėjui. Tat ir tuos su rankraščiu sujungtus 
laiškučius ištikdavo tas pa t. kas ir pačius rankraščius, kurių 
redakcija, juos išspausdinusi, nesaugodavo.

_ Visi žemiaiL dedamieji nabašninkės laiškai nukopijuoti nie
ko juose nekeičiant/nes nabašninkė kartą yra prašiusi ir jos 
rankraščiu kalbos netaisyti.

I 1925.X.6.
(atvirukas) •

' ' ’ 6.X.1925. .
Labai Gerbiamasis! Ačiū už siuntinį. Neapsakomai man 

nemalonu, kad ligšiol neatsiunčiau nieko „N. V.“, bet nešu kal
ta: sveikata vėl pablogėjo, seniai jau negaliu nieko rašyti, o šią 
valandą guliu lovoje. Apie Leseur rašau, jei galėsiu, tai netru
kus atsiųsiu. Man rodos, kad N. V. tol gyvuos, kol tamstos ran
kose — kitaip gaus baigti savo amžių. Būtų gaila. Ar tamsta 
tęsite toliau apie graikų moteris? Toks įdomus rašinys. Labai 
graži Tamstos anąkart atsiųstoji knyga — rodos Tässbinel- 
lerio. Jei pasveiksiu, pasinaudosiu N. V-tei. Sveikinimai širdin
gi nuo aukštai gerbiančios Tamstą. M. P.

II — 1925.X.1L
, Labai gerbiamasis! Vėl vaikščioju pasilsėdama. Apie Le- 

seurienę netrukus atsiųsiu .Jos knygos išverstos jau į visas 
svarbesniąsias Europos kalbas. Kaip būtų gera ir mums pa
sisavinti ką nors, pav. jos žurnalą. Man butų labai malonu ji iš
versti, bet kas išleis? Gal šy. Kaz. Dr-ja apsiimtų? Atsiųsiu 
taip pat mažutę novelę garsaus dabar francūzo Lichtenbergerio 
—ji labai tinka N. Vaidilutei. Ačiū už žurnalus. Man Jie tiekia be 
galo daug džiaugsmo ir prašau Dievą, kad Tamstai užmokėtų 
už tą gerą darbą. Dabar 6 savaites turiu „gydytis“—nevaikš
čioti, intensyviai valgyti etc. Pati nežinau, ar čia „rizikuoti“— 
klausyti daktaro, ar atsiduoti likimui.

Širdingai sveikina visados augštai gerbianti Tamstą.
I1.X.25. ‘ M. P.

III — 1925.X.16.
Gerbiamasis!
Siunčiu apie ponią L. ar dar suspės i ši numeri? Novelė 

tegu būna kitam kartui —■ dėl to norėjau ją siųsti, kad maniau 
n esant užtenkamai medžiagos. Ji labai pedagogiška, kaip tik 
Vaidilutei. Jei sveikata leis, kitam numeriui parašysiu dau
giau ir užbaigsiu „Anuomet“. Labai ačiū už Zaičikąmėg
stu jį skaityti. Man rodos, kad į kitą numerį reikėtų išversti
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»koki nors Leseurieties raštelį — pav.Resolutions de chaque 
möis — ar Fėmme chrėtienne. Kaip tamsta manai?

Sveikinu širdingai. M. P.
16.X.1925.

IV — 1926.11.24.
(atvirukas).

24.11.1926.
Aukštai Gerbiamasis! KuOširdingiausi'ai dėkų už siuntinį. 

Deja, vis sunkesni laikai! Gaila, kad nebus „Heil. Feur“. O 
pačiai sunku prenumeruoti, reikia dar šelpti savo Antaniuką 
(Kazakauskį). Tamstą iŠ tikro tas amžinas darbas visiškai nu
alins; Kas iš to ? Juk taip darbuodamasis, ilgai ištverti ne
galėsit. Ir bus dar blogiau. A p i e N. V a i d. n i e Ik o ne- 
ž i n a u. Nau j o s vado vės nesiteikia nė n um e- 
r i o m a n a t s i ų s t i (pabraukta autorės). Parašyti nieko 
negalėjau, nes turėjau kito darbo, o tą mano sveikata tokia, 
kad visiai nedaug teleidžia man darbuotis. Ar greit re ilk grą- 

, žinti žurnalus?
Širdingai sveikina visados dėkinga ir palanki Tamstai.

M. Pečk....
V — 1926.III.10.

Labai Gerbiamasis! Siunčiu Tamstos vardu porą straip
sneliu Vaidilutei, tikėdamos Tamtą nesant apsemtą vandens 
savo kalne. Baisiai man nemalonu, kad taip išėjo su 1 num. ir 
Redakcija galėjo įtarti mane nerašant dėl to, kad negavau 
honoraro. Saugok Dieve — toks įtarimas butu visai netei
singas. Tik reiktą man visados pranešti terminą raštams siu^ 
sti— kitaip nieko neišeina.

Širdingai sveikina Tamstą visados dėkinga ir gerbianti
' .« M; P. '

10.111.26. -
VI — 1926.XI.20.

(atvirukas).
? : ' ' ■ 201X1.1926. , 

Labai Gerbiamasis! Siuntinį gavau — ačiū šimtą kartų. 
Iš ano karto liko dar 2 ar 3 num. Lit. Hand. įsimaišę tarp ma
no knygų. Grąžinsiu kartu. Yra dar ir kelios Tamstos kny
gos. N. Vaidilutei seniai jau nieko nesiunčiau. Tai tik Tamsta 

. ..taip mokėjai mane pririšti rašyti. Paskutinioji Försterin kny
ga labai graži — gal reikėtų išversti. Bet turiu pirmiausSa baigti 
„Christus“. Linkiu Tamstai kuogreičiaušiai nudirbti visus 
darbus, kad per daug nenuvargilntų ir sveikinu širdingai. Vi
sados» Tamstą augštai gerbianti ir dėkinga

• / M. Peok... -
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■ '■ •;;; VII — 1927.IX
(Šis laiškas atsiustas drauge su knyga „Motina Auklėtoja“).
Labai ^Gerbiamasis ! Grąžinu žurnalus nuoširdžiai dėko

dama už juos. Nemalonu man, kad Tamsta turi išlaidu siunti
nė damas paštu nebent leistumei man Tamsta jas sugrą
žinti, Neužilgubus proga iš Kauno i Židikus — jei galima bū
tu, labai norėčiau gauti Das heil: Feuer — Labanauskaitė pa
tarpininkautų.

Drįstu pasiusti Tamstai savo knygelę. Tamstai — žino
ma nieko įdomaus — tai tik elementąriąusloš pedagogi
jos žinios) išdėstytos taip, kad kiekviena bobelė galėtu supra
sti. Aš ne tam ir siunčiu —- norėjau tik nors tuo mažmožiu iš
reikšti Tamstai savo pagarbą ir dėkingumą.

Viso labo šiuose metuose!
M.Pečkauskaitė

P. S. Iškirpau „Įžanga“*) — nes ji bjaurina visą knygą.
* - , • . • * ■ * <

Pačioj knygoj įrašyta:
_ „Prof. p. Dovydaičiui nuo giliai Jį gerbiančios ir labai 

dėkingos už gautąsias iš Jo geradarystes.
Marijos Pečkauskaitės.

- . 6.1.1927“.' - •
VIII — 1928.XIL26.

26.XII.1928.
Židikai

■ Augštai Gerbiamasis p. Profesoriau!
/ Linksmu ir laimingu naujuju metą! Gausiu Dievo malo
nių! Grąžinu Tamstai, tūkstantį kartų dėkodama, Hochland’o 
keturis numerius, ir atsiprašau, kad vieną — Ma:i -— dar pa
silikau. Už poros dienu nusiųsiu paštu. Daug gerų dalykų juo
se radau. Kaip pasibaigė su tais žurnalais, kurie iš mano kal
tybės gulėjo pas Tumėnus? Širdingai sveikindama pasilieku 
visados dėkinga M. PeČkauskaitė.

IX - 1929.VII.21.
Augštai Gerbiamasis!

Atleiskit ilgą tylėjimą. Turiu naują bėdą: akis ėmė skau
dėti ir visai negaliu nei skaityti nei rašyti. Ir reiks taip tin
giniauti bent mėnesį. Į Pal(angą Pr. D.) važiuoju 23.VII. Ra
šyti man galima šiuo adresu: J. Niemčynevičienė, Daukanto 
3. Kadangi nevažiuoju į Kauną, tai siunčiu knygą paštu.

Paskatos apie Forsterį — labai yra gražus sumanymas.

* Ta „Įžanga“, ‘tai Vai ž g a n t o (—kan. Tumo) parašyta 
gyvenimo ir jos raštu: apžvalga. Pr. D.
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Marija Pečkauskaitė
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Bet aš niekaip neišdrįsiu skaityti universitete. Ką padarysi? Esu 
toks laukinis žmogus ir gana. Dabar persilaužti ir pratintis per 
vėlu— reikėjo jaunystėje. Paskaityti galės p. Ruginis ir dar 
kiti. O mane atleiskite.

Reikia dabar perrašinėti į spaudą Försterio „Christusa ir ne
galiu. v Tikra nelaimė! Ar Tamsta visą vasarą gyvensi Kaune?

Širdingai sveikina visados—dėkinga
21 VU. 1929. M. Pečkauskaitė.

. < .. . - ■ ■ . ' »*

> X — 1929, VL 20.
Aukštai gerbiamasis p. Profesoriau! Siunčiu straipsnį apie 

Matildą Vredę. Išėjo ilgokas, bet, mano nupmuotie, tai neken
kia, nes ji buvo labai nepaprasta moteris ir jos gyvenimas gali 
daug pamokyti ir stipriai aukštyn pakelti, Bet jei tas rašinys 
Tamstoms netiktų, tai prašyčiau nenaikinti. Aš atsiimsiu ir duo
siu kur kitur.

Per visą žiemą neteko man važiuoti į Kauną — negalėjau 
grąžinti Tamstai knygų. Gavau iš Försterio gražią, didelę foto
grafiją^ Džiaugiuos be galo.

_ Širdingai sveikinu Tamstą ir linkiu malonių atostogų.
Visados dėkinga M. Pečkauskaitė.

XI — 1930. III. 12.
Aukštai Gerbiamasis Profesoriau!

Kaip liūdnai susidėjo aplinkybės: visados taip norėjau pa
matyti Tamstą Židikuose — dabar Tamsta pasiryžai patenkinti 
tą mano troškimą, o aš negaliu Tamstos priimti. Mat, mano 
sveikata bloga — jaučiuos taip negerai, kad neišeinu prie sve
čių ir negaliu kalbėti.

Be to, ir keliai dabar labai blogi, purvas baisiausis, tad geriau 
tą kelionę atidėti patogesniam laikui.

Labai labai atsiprašau — bet, tikrai, kitaip negaliu. Prašau 
nepalaikyti mąn bloga —- tai liga kalta, ne aš.

Širdingai sveikina Tamstą visados dėkinga
M Pečkauskaitė.

12. III. 30.
Židikai?

1 ■ . ■ . ■

Ačiū už žurnalus — grąžinsiu pasitaikius progai.
* * . *

. ' .* ’ . , . *»

Tai yra paskutinis man laiškas ir iš viso gal būt paskutinis, 
jos ranka parašytas žodis...
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Mano ir kitų kauniečių kelionė į Židikus šių metų liepos 
mėn.ankstybą rytą šiemet naujai leistuoju greituoju traukiniu 
buvo tikrai patogi. Vadinasi, buvo tikrai atėjęs patogesnis laikas 
atlankyt Židikus.^ Apie 6 vai. rytą Marija Pečkauskaitė visus mus 
priėmė senoje Židikų bažnytėlėje iš aukšto sosto, skendėjus io 
gyvųjų gėlių vainikuose. Tos pačios dienos karštą popietį di
džiulė žmonių minia palydėjo ją ir paguldė šalia jos motinėlės 
aukštameŽidikųkapųkalnely.

Atsisveikinęs su jąja ir jai padėkojęs mane įgaliojusių or
ganizacijų bei įstaigų vardu — teologijos Filosofijos fakulteto,, 
Ateitininkų Federacijos, Lietuvių Katalikų mokytojų Sąjungos, 
„Lietuvos Mokyklos“, „Naujosios Vaidilutės*1 ir „Moters“ redakcijų 
— savo žodį baigiau: , Brangioji nabašninke! Tavo nykstančius, 
palaikus paguldydami Čia, šalia Tavo motinėlės, iki jų prisikėli
monuskaidrėjusiu pavidalu, Tavo skaisčiai sielai, pasilaisvinusiai 
iš ilgos ir sunkios ligos nukankinto kūno, tikime šviečiant am
žinąją šviesą gyvybės ir mirties Viešpaties prieglobsty ir šviesiant 
amžinai“1). Pr. Dovydaitis.

p M. Pečkauskaitės mintys apie mirtį
• (Iš „Senojo dvaro“)

„Tavo akys ant manęs, ir tuojau nebus manęs. Kaip debe
sys nyksta ir praeina, taip, kas nužengs į kapą, nebeišeis nei be
sugrįš į savo namus... Štai dabar pelenuose užmigsiu, o jei ma
nęs rytą ieškosi, nebebus manęs. Tariau puvėsiams: tėvas ma
no esi, mano motina ir sesuo- kirminams: kapas yra mano na
mai ir tamsybėse pasiklojau savo lovą...“

Tiek amžių nuriedėjo amžinybėn nuo to laiko, kaip tie žo
džiai buvo ištarti, tiek dideliausių atmainų įvyko gyvenime, o jie 
ir šiandien dar tebėra gyvas, skaudžiausis širdies skausmas. Nes 
daug kas atsimainė, bet pasiliko tai, kas svarbiausia — mirtis.. 
Dažnai mąstau: kad žmonija, žengdama pirmyn, taip ištobulintų 
visas gyvenimo sąlygas ir žmonių santykius, kad žemėje rastųs 
rojus — kas iš to, jei pasiliktų mirtis? Kas iš to rojaus, jei kiek 
vieną valandėlę galiu nustoti mylimųjų asmenų? Kas iš gėrio, 
grožio, tiesos, jei viso ko galas — puvėsiai, niekas, nebūvis? Kas

i į l y į |if į, W

U Nabašninkės gyvenimo ir darbų trumpą apžvalgą esu padaręs „Darbi
ninko“ šių metų 32 ir 33-me N-ry.
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iŠ to rojaus, jei pati ryt poryt ištikšiu, kaip tas muilo burbulas? 
Jei esu ir nebūsiu? Kaip gyventi su tokiu tikėjimu? Nes juk tai 
taip pat tikėjimas, tik atvirkščias. Kadangi mūsų pojūčiai neduoda 
įrodymų, jog dvasia egzistuoja be kūno, tai tikime, ją žūnaht 
drauge su juo. Kas per koš maras toks gyvenimas! Žinoti, kad 
kiekvienas tavo širdies plakterėjimas tai žingsnis į tą nie
kybę ir puvėsius, kuriuose žus tavo intelektas, tavo valia, tayo 
jausmai. Ir nėra pasaulyje galios tiems žingsniams sustabdyti. 
Jei taip, tai gerai sako tie be galo man koktūs žodžiai, kad ge
riau būti gyvu šunimi, negu padvėsusiu liūtu.

Kaipmangaila,kaipgaila taip tikinčių žmonių! Nėra pa
saulyje nelaimingesnių už juos. Neš nors ir nelaimių kalnai pri
slėgtų žmogų, jei jis tiki, kad visos jos atsvers kažin kame kaž 
kokią svarstyklių lėkštę, ir kad tas jo žemės gyvenimas tėra vien 
jo būvio vienas momentas — tai juk jis negali būti galutinai, be 
vilties, nelaimingas. Viena žinau: kad aš netikėčiau, jog tai tiktai 
momentas, niekados nesutikčiau taip merdėti kas valandą per 
ilgus metus, taip tekina bėgti į niekybę, bet tuojau nutraukčiau 
to beprasmio gyvenimo siūlą.

Bet aš žinau, žinau, kad „ką tu sėji, neatgys, jei pirmiau 
neapmirs. Mirtis yra praryta apgalėjus. Kame yra tavo apgalė, o 
mirtie? Kame yra, mirtie, tavo akstinas?4

Kaip mėgstu tuos senus senus,’dar, rodos, Euripido ištar
tus žodžius: ? .

„Kas žino, ar mūsų gyvenimas nėra mirimas,
Mirimas gi ar ne gyvenimas?4
Tikrai, tikrai taip yra. Aš tai jaučiu visomis „savo sielos ga

liomis. •
Niekas manęs taip negraudįha, taip nedžiugina ir tokios 

laimės neįkvėpia į širdį, kaip tie kuklūs paraškant kapų kata
kombose“ „Stephane, vivisl“. „Vivis, Priscilla! “.^Kr gali būti di
desnė laimė už galėjimą tarti tuos linksmus žodžius! Kiek kar-. 
tų mąstau apie mamą, visados baigiu jais. „Vivis, mater!“

a • • « * ’ <r ♦ • ‘ • •• •• » ‘ * *. -•
•: ■ ■ 't , - • . . , ■ . ’ ’ . . , . ‘ -

Mėgstu vaikščioti po kapines. Niekur kitur tokia gili ra
mybė nevaldo mano sielos, kaip čia, toje ašarų vietoje. Taip 
įvaizdžiai stovi čia prieš akis nepastovumas visų žemės daiktų, 
tas amžinasis faktas, kad viskas tik irios formos ir nykstantieji 
šešėliai. Kaipgi kvaila ir juokinga iš visų jėgų kibtis į irias for
mas ir nykstančius šešėlius! Kaip kvaila ir juokinga dėti savo 
širdį į tai, kas turi savyje mirties grūdą, gaudyti nykstančius še
šėlius!

Sukultos viltys, sugriauti sumanymai, neištarti žodžiai, neiš
gertos taurės, neišdainotos dainos... Puvėsiai, dulkės, pelenai...
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Ir kiekviena ta dulkių sauja po kiekvienu kauburėliu ~~ visas pa- 
saulis pats savyje, vienintelis^ kokio nebuvo ir nebus. O viršum 
jų žydi ir kvepia gėles, paukšteliai čirena ir siaučia, senos pušys, 
lyg rūpestingos auklės sergėdamos tuos, kurie miega jų ūksmė
je, ošia jiems lopšio dainą. Gėlės, paukščiai, pušys, kurie šian
dien yra, o rytoj nebebus. Ir aš, čia vaikščiojanti ir apie visa 
tai mąstanti, taip pat rytoj nebebūsiu.

Ir štai aš, pelenas ir dulkė, tarp pelenų ir dulkių vaikščio
janti, jaučiu savyje galią nepabaigiamąją ir nepraeinamąją, kuri vi
sus tuos išbarstytus po pasaulį atomus kada nors vėl surinks 
į tą patį pavidalą, amžiną, vienintėlį, kokio nebuvo ir nebus.

Iš kur manyje, pelene ir dulkėje tarp pelenų ir dulkių, tas 
amžinybės jausmas?

„Jei kviečių grūdas neapmirs, neduos vaisiaus...“
Ir ateina didžioji Sėjėja mįslingomis armingomis akimis, 

blankiu veidu ir slaptinga šypsena ant raudonų, lyg granatų žie
das, lūpų, ir savo baltomis, permatomomis, ilgapirštėmis ranko
mis tyliai paėmus mūsų ranką, veda už stebuklingos uždangos, 
kur sėdi paslaptis. Kaip kartais ima noras greičiau pasiekti pa-

■ slapti! ..
Ak ne! mirtis nėra baisi Tai juokas, pasislėpęs už ašarų, 

džiaugsmas už sopulių, tai balžiedžio žiedas po sudžiūvusiais 
lapais.

A. a. Marijos Pečkauskaitės 
atminimui

( ~ Janina Tumėnienė
Su a. a. Marija Pečkaūskaite teko man susipažinti 1910 ni. 

rudeny. Tuomet buvau a. a. Kun. M. Gustaičio „Žiburio“ pro
gimnazijos direktoriaus pakviesta prancūzų ir vokiečių kalbų dės
tyti. Apsigyvenau M. Pečkauskaitės vedamam mergaičių bendra
buty, kad galėčiau padėti jai sunkiame ir atsakingame mūsų jau
nųjų lietuvaičių auklėjimo darbe. Ištisus ketverius metus, t. y. iki 
pat didžiojo karo pradžios, darbavomės išvien — ranka į ranką. 
M. Pečkauskaitės švelnaus ir ramaus būdo dėka niekuomet ne
kildavo tarp mūsų jokių nesusipratimų. Apskritai, M. Pečkaus
kaitės visuomet rami ir lygi nuotaika maloniai atsiliepdavo vi
siems, kuriems teko su ja arčiau susidurti.

23



■ 225

Savo rastuose skelbiamas pedagogines teorijas M. R mo- 
kėjo vykdyti praktikoj, ji visuomet stengėsi auklėti savo moki
nes ne barimais ir bausmėmis, bet patraukti jas prie gero 
žodžiais, gerais pavyzdžiais, dorinamais pasikalbėjimais ir pamo
kymais. M. P. žadino auklėjamoj jaunomenėj norą lavinti savo 
būdą, stiprinti valią, stengtis nugalėti savo ydas, atlikti kasdien 
bent vieną gerą darbą. Jos svajonė buvo išauginti iš mūsų lie
tuvaičių kilnių sielų moteris, būsimas geras ir pavyzdingas mo
tinas, lietuves patrijotes... #

M. P. stengėsi elgtis su mokinėmis kaip galima teisingiau 
— bijodama nubausti neteisingai, ji ištirdavo gerai kiekvienos 
auklėtinės nusižengimą. Bausti ar net tiktai paarti mokinę bū
davo jai didžiausias nemalonumas. Atsimenu, nekartą ji mane 
prašydavo: „Pana Janina, susimilkit, iš barki t gerokai tą ir tą mo
kinę ~ aš negaliu.“ Mokinės, kad ir bijojo jos dėl jos rimtu
mo, bet kartu ir labai mylėjo. Ketvėri bendro darbo metai su 
M. PeČkauskaite — vien tik malonūs atsiminimai! Pasitarimai auk
lėjimo reikalais, nuoširdūs pasikalbėjimai dviese paliko man vi
sam gyvenimui neišdildoma įspūdį.

Atsimenu, kokie jaukūs būdavo tie ilgi žiemos vakarai, kai 
sėdėdamos prie stalo, betaišydamos sąsiuvinius, mes kalbėjomės 
apie savo auklėtines, apie jų ydas ir dorą, apie sėkmingiausius 
mokymo metodus, kurie palengvintų mūsų, jaunuomenei sunkų 
lavinimosi darbą. Iš tikrųjų, aš, kaip dar jauna mokytoja, daug 
tuomet išmokau iŠ M. PeČkauskaitės pedagogijos srityj.

M. P» per savo didelį kuklumą nemėgdavo reklamuotis;_ji 
kiek galėdama vengdavo kreipti į save kitų žmonių dėmesį, būti 
kitų giriama, viešai pasirodyti, kalbėti, pirmininkauti organizaci
joms ar susirinkimams. Ji pati apie save sakydavo: „Esu labai 
nedrąsi, nekenčiu viešumos.“ Dėl tos priežasties negalima bu
vo iš jos išgauti jos fotografijų, ir ji apskritai jų nemėgdavo ki
tiems dalinti.

M. FV labai buvo prisirišusi prie savo šeimos ir rūpinosi 
ja. Dar „Žiburio“ progimnazijoj būdama, gavus žinią apie savo 
jaunesniojo brolio mirtį, ji iš sielvarto ir susigraužimo net sun
kiai apsirgo ir beveik pusę metų negalėjo atlikti progimnazijoj 
pamokų. Vokiečiams užėmus Židikus, kur tuomet gyveno jos 
serganti senutė motina, M. P. nepabijojo persilaužti pro frontą, 
kad pasiektų savo gimines. Karas mus išskyrė; nenorėdama pa
likti savo motinos M. P. nebuvo išvažiavusi su kitais ištremtai
siais į Rusiją. Karui pasibaigus, M. PeČkauskaitės sveikata Ži
dikuose tiek pablogėjo, kad ji turėjo atsisakyti nuo pedagoginio 
veikimo, kaip mokyklos vedėja; ji atsidavė vien tik laisvam lite
ratūriniam darbui. Tuomet jai daugiausia rūpėjo praturtinti mu-

4
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sų negausią pedagoginę literatūrą žymaus šveicarų pedagogo Foer- 
sterio dar kai kūnų veikalų vertimais.

Visą atliekamą laiką M. P. skirdavo biednuomeneų-ji dirbo 
nemažą labdarybės darbą Židikų Šv. Vincento a Paulo draugi
jos skyriuj, “kurio ji buvo pirmininke. Ji rūpinosi ambulatorijos 
neturtingiesiems ir senių prieglaudos Židikuose įsteigimu, rengė 
loterijas jų naudai, neužmiršdavo ir Angelo Sargo vaikų draugi
jos — žodžiu, buvo tikrą pavargėlių motina ir globėja. jos man 
rašyti laiškai visuomet būdavo pilni įvairių prašymų, ar tai išrū
pinti jos globojamiems kokių nors pašalpų ar stipendijų, ar tai 
padėti jiems kokiu nors kitu būdu.

Svetimais reikalais apkrauta, atvažiuodavo M. Pečkauskaitė 
laikas nuo laiko pati Į Kauną tuomet apsistodavo pas mane. 
Vėl maloniuose pasikalbėjimuose atgimdavo senos, kartu pralei
stosdarbo dienos, mokinių dabar jau paaugusiųjų panelių ar 
ponių vaizdai;..

M.Pečkauskaitės kiekvienas atvažiavimas į Kauną būdavo 
man tikra šventė. Ji visuomet atveždavo su savim pasiskaityti 
gražių, kilnių idėjų knygų, kurios jai daugiausia patikdavo. „ At
vežiau Tamstai puikių knygų pasiskaityti“... džiaugėsi kiekvieną 
kartą M. Pęčkauskaitė. Jos dėka man teko su sipažinti su tokiais 
vertingais veikalais kaip: Elzbietos Leseur „Journal de pensėes 
de chaque jour, Lettres sur la souffrance, La vje spirituelle, Let 
trės ą des incroyants“, toliau Fr. Martial Lekeux, „Mes cbloitres 
dąns la tempėte“, „Maggy“, Jamos’o „L’expėrience religiėuse“, 
Moretti’o „Mano Motina", „Das Seelenleben der Heiligen“ ir 
daug kitų. Iš to galima spręsti, kokios prakilnios dvasios ir skais- 
čių minčių buvo toji moteris, kuri išsirinkdavo savo dvasiniam 
penui tokią literatūrą...

Gyvenimo audros nesumažino M. Pečkauskaitės prigimto, 
gyvaus tikybinio jausmo. Siekti tobulybės, kilnų Kristaus mokslą 
išpažinti ne tuščiais žodžiais, bet darbais — buvo jos gyvenimo 
principas. Keletas ištraukų iš jos man rašytų laiškų, kurias lei
siu Čia sau pacituoti, kalbės geriau už mane... įKaip toli man 
lig to, kad kas galėtų mane imtis pavyzdžiu. Taip visa širdim 
trokštu eiti tobulyn, bet ką padarysi, kad dvasia stropi, bet kū
nas silpnas. Vargiai yra pasaulyje antras žmogus taip nepaten
kintas savim, kaip aš. Tarp to, kas mano sieloj, ir to,_ką darau, 
kaip elgiuos, yra, rodos, didžiausia bedugnė. Siela įžiūri į viską 
iš aukšto ir kritikuoja — ir tai be galo sunku“.,.. ....„Kur tik pa
žiūri, visur vargas — toks jau gyvenimas ir nieko nepadarysi. 
Kad ir kuogreičiausiai sutvarkytų žmonės gyvenimą, vis tiek, pa
siliks mirtis — o tai juk baisiausia. Vienas tėra būdas, viena 
išeitis, niekados neužmiršti, kad „neturime čia žemėj pastovios
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vietos, bet ieškome jos amžinybėj“, žiūrėti į šį gyvenimą kaip į 
kelionę ir ramiai laukti atvykimo i tėvynę dienos8,.... ..»„tikįs 
žmogus niekados negali įpulti į nusiminimą.Žiūrėdamas į viską 
sub spiecie aeternitatis, mato aiškiai visą mūsų gyvenimo skur- 

. dą, trumpumą, niekingumą — ar ne vis tiek, ar jame daugiau to, 
ką žmonės vadina laime, ar mažiau? Mano nuomone, vyriausioji 

—religingo žmogaus žymė yra sutikimas su Dievo valia. Jei yra
Dievas, tai Jis viską veda ir veda taip, kaip mūsų amžinajai sie
lai gemų. Mes akli, kvaili, to nesuprantam, bet: kada nors, pama
tysim. Žinai Tamsta, tai didžiausia laimė tarti iš pat Širdies du
gno —■ Dievo valia tesię visados. Man pirmiau buvo irgi sunku, 
bet dabar visados taip sakau ir visiškai atsiduodu į Dievo ran
kas. Ir Tamsta taip daryk — ar čia galima desperuoti, kad vis
kas tik akimirksnis, ir jeigu tiki, vkad pamatysi savo sūnelį kita
me geresniame gyvenime**».. ...„Žmonių kalboje nėra žodžių to
kiam skausmui numalšinti — tai tegali padaryti vienas Dievas. 
Meldžiu Jį, kąd duotų Tamstai savo malonės ramiai pasiduoti 
Jo šventai niekados neklystančiai, visuomet į tikrąją laimę muš 
vedančiai valiai**.»» ..»„Alleluja, allelują, Velykos visados džiaugs
mingos, nes per jas žmogus dar gyviau atsimena tą brangiausią 
tiesą ir gražiausią viltį, kad visi prisikelšime ir kad mirtis buvo 
apgalėta**.... arba vėL „už kelių dienų jau Velykos — sveiki Tam 
stos, sulaukę tų puikių Švenčių! Tegul prisikėlęs Kristus sukelia 
Tamstos širdyje tokią meilę, viltį ir tikėjimą, kad visi prisikelsi
me Jame, jog šios žemės skausmai bus Tamstai lengviau pake
liami!....

Pakėlus ir Tau, brangioji bičiule, nemažai Jtų gjnzenimo 
skausmų, teatlygina Tau Viešpats - pagal Tąvo tikėjimą ir Tavo 
darbus, tesuteikia ramybės ir amžino poilsio Tavo suvargusiai 
sielai. Prisikeik Kristuje...

■ ■ t. ' ■ ■' . ■ ■ ■ .
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® Marija Pečkau s kaitė — rašytoja
Iz. Matusevičiūtė

Lietuvių literatūroje Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana) 
žinoma, kaip beletriste, jos kūrybos negalima skirstyti žanrais, 
nes jos pasakojimuose, novelėse ir fragmentuose labai artimai _ 
susipynęs lyriškumas su dramatiškumu, o epas pilnas lengvo sąmo
jaus. Vargu ar butų galima ir ilgiausią jos kurinį „Sename dva
re“ pavadinti romanu. Labai dažnai tarp grynai asmeniškų pa
sakojimų įterpta keletas grynai socialinio turinio vaizdelių, kurie 
vaizduoja dvaro ir kaimo santykius.

M. P. būdama tikra idealiste daugiau rūpinosi savo raštų 
turiniu, negu forma. Ji stengėsi pravesti gražias idėjas, todėl 
žmogus jos raštuose užima ypatingą vietą. Jos žmogus nėra vi
sai gyvenimiškas, nes perėjęs per jos skaisčią kūrybišką sielą, 
lieka sudvasintas, suidealintas. Čia ir gludi jos raštų pasiseki
mas, nes mene mus žavi ne realybė, bet jos ideališkas sukūri
mas. Didesnį menišką pasigėrėjimą teikia tie tipai, kurie yra au
toriaus kūrybinės fantazijos padaras, o ne tikrovės kopi
jos. M. P. šiuo atžvilgiu yra tikra menininkė, nes jos žmogus 
nors dažnai inspiruojamas kokios nors idėjos, vis tik yra psicho
logiškas;

Gyvenimą M. P. rodo dažniausiai iš šviesiosios pusės. Gy
venimas, jos nuomone,yra tokia vertenybė, kurią gali kiekvienas 
savaip panaudoti ir norima linkme pakreipti. Ji savo raštuose 
nevengia spręsti amžinųjų problemų, kaip antai; žmogaus pasky
rimo, tikslo ir mirties. Mirtis jai yra tik anga, per kurią siela pe
rėjusi, atsipalaiduoja nuo materiališko pasaulio susijungdama Su 
Absoliutu. M. P. visą gyvenimą lieka tyra, vaikiškos sielos, ku
pina gražių norų ir idealizmOj todėl ir savo raštuose nekelia gy
venimo padugnių.

Kūrybiniu atžvilgiu ji nėra rašytoja estete, bet pedagogė — 
auklėtoja. Nors jos kūriniuose jaučiame tikrą beletristiškumą, vis 
dėlto vietomis išsikiša grynai pedagoginė tendencija. Viena jos 
raštų dalis liečia tikrąją moralę, jaunuomenės auklėjimą ir patrio
tines idėjas. Daugumas jos kūrinėlių yra autobiografinio pobū
džio. Bendrai apžvelgus jos kūrybą, jaučiamas palinkimas visa 
grupuoti apie tris realybes: Dievą, tėvynę ir pareigą.

M. P. rūpėjo suartinti dvaras su liaudimi. Vaizdely „Vaikai“ 
ji rodo, kokia skriauda yra daroma savo kraštui, kada vaikai pir-
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ma mokomi svetimos (prancūzų), o ne gimtosios lietuvių kalbos 
Antrag jiems ginama susitikti su „chamų" vaikais, ir taip iš pat 

jaunystės vaikas tampa atkirstas nuo savö tautos kamieno. Pa* 
našiai auklėjamą matome Taduką, kuris taip ilgisi kaimo gyve
nimo, kaip oranžerijos augalas saulės.

Vaizdely „Vincas Stonis" ji rodo lietuvio vaiko prisirisimą 
prie savo krašto/ Matome naujos lietuviškos kartos veržimąsi į 
mokslą. Mažasis Vincas pasiryžęs pasilikti Lietuvoje net tada, jei 
ir visa šeima išvažiuotų į Ameriką. Šis kū rinėlis yra didaktiškas.

M. P. moka puikiai įžvelgti į vaiko sielą ir vaikiškai pergy
venti aplinkumos įspūdžius, šiuo atžvilgiu aukšto artizmo ji pa
siekia „Irkos tragedijoje kur liečiamas šių laikų suirusios šeimos 
gyvenimas. Rašytoja parodo nelaimingų vaikų tragediją, kurią 
jie pajaučia tėvams persiskyrus Labai psichologiškas Irkos vai
kiškas pasiilgimas motinos meilės ir tėvo globos. „Vaikai“ ir „Ir
kos tragedija" veik neturi . tendencijos. Tai yra subrendusio ta
lento vaisius. Vaikų tipai taip vykusiai artistiškai sukurti, jog jie 
vieni galėtų M. P. pastatyti į mūsų didžiųjų rašytojų tarpą.

Rašytoja pažino ir kaimo gyvenimą ir mokėjo įsijausti į 
kaimiečio sielą. Toks tipiškas vaizdelis —- „Sulaukė". Tema pa
imta iš rusų ir japonų karo. Urbonienės sūnus Domas kare; mo
tina jo baisiai ilgisi, sūnaus laiškas jai brangesnis už jos pačios 
gyvybę. Sūnų kare sužeidžia ir jis grįsta be kojos ir rankos, tai 
tik šešėlis jos jauno ir gražaus Domęlio. Kokį skausmą motina 
turi pergyventi, sulaukusi tokio sūnaus! Kaip daug šiame vaiz
dely šiltos meilės, alpstančio ilgesio ir skaudžios liūdnos rezi
gnacijos. Vaizdelis baigiasi aukščiausiam jausmų įtempimo pun
kte. Šis vaizdelis yra vienas iš geriausių šios rūšies mūsų lite
ratūroje.

„Anuomet" yra geriausiai nusisekęs vaizdelis fabulos įvai
rumu, intrigos komplikuofumu ir veikiančių asmenų psicholo
giškumu. Pasakojimas vaizduoja lietuvių kovas dėl laisvės ir 
spausdinto žodžio. Ypatingo stiliui gyvumo ir vietos kolorito 
duoda tarmiškumai.

Vaizdely šalia visuomeniškų jausmų randame ir grynai asme
niškos meilės atošvaistų. Čia randame lyriško skausmo, leng
vos ironijos. Yra šiek tiek ir sentimentalizmo, bet nedidelėj 
dozoj.

Atskirą M. P. raštų eiklių sudaro filosofinių temų kuriniai. 
Iš tokių yra fragmentas „Ant Uetlibergo“, kuriame gražus gam
tos vaizdas ataustas idėjiniu turiniu. Gamtos vaizdas tėra tik 
priemonė išreikšti tam, ką autorė mąsto. Dar abstraktiškesnė yra 
„Mėlyuoji mergelė*, kur autorė bando išreikšti platoniškosios 
meilės grožį. Tikroji meilė — tai veržimasis į amžinybę, tai
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nugalėjimas blogio. Yra čia ir misticizmo. M. P. kelia mirties 
problemą tuo duodama mūsų literatūrai romantiškų pasaulėvaiz
džio bruožų. — Panaši savo idėjinė prasme yra ir simbolinė d ra 
ma „Pančiai". Dramoj vaizduojama idealizmo santykis su realybe 
Mažai dramatinės akcijos, vyriausio veikėjo Adomo tipas — ne
ryškus, be konkretiškumo. Iš viso tenka pasakyti, kad rašytojai 
filosofiškos temos mažiau vyko, kaip gyvenimo vaizdeliai.

Daugelyje savo raštų M. R kelia bajorų ir „litvomanų" san
tykius. Vaizdely „Dėl tėvynės" rašytoją rodo, kaip bajorai karš
čiuojasi dėl 1 it vornan ų judėjimo ir nutaria juos „ likviduoti/ Ji pa
rodo, kokią skriaudą daro bajorija savo kraštui ir pati tai skau
džiai pėtgyveha; J Tųpačių motyvų randame ir „Sename dvare", 
nors čia dvaro gyvenimas piešiamas daugiau iŠ šviesiosios 
pusės. Naivi Irutės psichologija, mamatės idealizmas duoda 
veikalui romantiškos nuotaikos. Kaip ir visi jos veikalai, tai ir 
šis turi daug autobiografiškųbruožų.

Apysaka “Sename dvare" neturi vieningos fabulas, tačiau ją 
daro vieningą autorės (trizmas ir romantiška mamatės nuotaika. 
Veikalas gali būti daug kartų ir su tokiu pat įdomumu skaito
mas. Tiek jame minties grožio, švelnumo, meilės ir amžinybės 
ilgesio! ■

Šis veikalas yra didžiausias ir savo apimtim ir meniška ver
te. Tai gražiausias M. P. kūrybos žiedas, kuris leidžia mums 
numanyti, kokios turtingos ir gražios sielos buvo rašytoja. Iš 
šio, kaip ir iš visų jos raštų dvelkia viską gaivinąs idealizmas. 

• Marija Pečkauskaitė, būdama aukštos dvasinės kultūros ir 
ir didelio veiklumo, atliko žymų vaidmenį mūsų tautiniam ir kul
tūriniam gyvenime. Kaipo rašytoja beletriste ji 'turi žymią vietą 
mūsų literatūroj.

Rašant pasinaudota:
T. Gražytės disertacija: „Mare Pečkauskaitė

4 et la renaissance natonale
litu.nienne." Montpellier.
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Šatrijos Ragana „Varpe“
Jakševičiutė

Pirmieji Šatrijos Raganos-M. Pečkauskaitės raštai buvo 
atspausdinti „Varpe“; o patys paskutinieji „Naujoje Vaidilutėje“. 
Dėl to liūdini prie tik supūdo a. a. Marijos Pečkauskaitės kapo 
negalima užmiršti mūsų didžiosios bendradarbės pirmųjų žing-

■ •. sriių. ' . / V T.7 . J ■ t'.

Būdama septyniolikos metų S. Ragana pradėjo spausdinti 
pirmuosius savo vaizdelius „Varpe.“ Visa anų laikų literatūra, 
taip pat ir „Varpas“ turėjo tikslą šviesti, mokyti vargingą mūsų 
kaimą, kelti jo užmigusią tautinę sąmonę. Todėl ir visą „Varpo“ 
beletristika buvo realistinė, didaktinė, raginanti. Formos atžvil
giu ji buvo nesubrendusi. Tendencija buvo daug svarbiau už 
meno grožį, noras mokyti visados persverdavo norą vaizduoti. 
Tikrai menišką literatūra „Varpe“ retai randama.

Pirmieji Š. Raganos vaizdeliai, pilni švelnaus lirizmo, svajo
jančio liūdesio, labai skyrėsi iš visos „Varpo“ beletristikos. S. 
Raganai buvo svetima „Varpo“ tendencija ir agitacija. Todėl 
nuostabu, kodėl ir kaip jos pirmieji vaizdeliai pateko į „Varpą“? 

‘ Visa paaiškina tai, kad pirmasis, sustiprinęs M. Pečkaųskaitės tau
tinį susipratimą, buvo Povilas Višinskis. Juodu susitiko Už
venty, kur rašytojos tėvas bųvO išnuomavęs dvarą. Užventy su
sidarė visa lietuvių inteligentų grupe pagreitinusi ne tik sąmo
ningą, rašytojos tautinį susipratimą bet ir paskatinusi ją lietu
viškai rašyti. Pirmieji jos rašteliai ir patenka j P. _Višinskio 
rankas, kuris atiduoda juos „Varpui“. Ji visai nesirūpino, kur 
bus spausdinami jos raštai. Vienas buvo džiaugsmas rašyti 
savo gimtąja kalba ir žinoti, kad pirmi bandymai bus spausdi
nami savo, lietuviškani laikraštyje! Jauna būdama nesiorien- 
tavo krypčių skirtumuose. Kad pirmieji jos vaizdeliai pateko į 
„Varpą“, sakoma, buvęs nesusipratimas. Bet faktas lieka fak
tu: 1896 m. »Varpo“ 5 Nr. atspaudinti „Margi paveikslėliai“ 
— Š. Raganos plunsnos darbo pradžia. Dėlto 1896 m. o 
ne 1895 m., kaip tvirtiną Vaižgantas *), yra aiški Š. Raganos 
literatūrinio darbo pradžios data.

„Margi paveikslėliai“ susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje 
autorė laimina kareivio ginklus, kurie kovoja už teisybę, „už šven
tus tautų darbus, už amžinas žmonijos tiesas.“ Bet šimtais kar-

Vftižgąnto Rašc&i, XI1I t, 177 pusi.

„Varpui“. Ji visai nesirūpino, kur 
Vienas buvo džiaugsmas rašyti

fe
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tų autorė daugiau laimina kareivį, kuris eina išvaduoti žmonių pa- 
vergtą mintį, žodį ir sąžinę. — Antrame paveikslyje bene pati 
autorė jaunos mergaitės lūpomis šaukia: „Mokintis nors truputį, 

“dar nors trumpai!./ Bet jos nöras neįvyksta, nes tėvas atiduoda 
broliui paskutinį skatiką, o ir „bobų" nereikią mokslinti — nie
kas jų „ant lekcijų" nesamdo.

Sis vaizdelis - greičiausia yra autobiografinis. Š. Ragana augo 
tolerantingoje aplinkumoje, dėl -to ji aukščiausiai vertina laisvę 
„amžinų žmonijos tiesų.“ Anų laikų priespauda ir prievarta tu
rėjo skaudžiai atsiliepti jos Sieloje. Taip pat ir noras mokytis, taip 
anksti pasireiškęs rašytojoj, yra autobiografinis. Visai maža bū
dama rašytoją išmoko skaityti, ir deklamuodavo ištisas poemėles. 
Penkerių metų dukrelei tėvas jau parsiųsdindavo vaikų laikraštu
ką; kiek paaugusi visokiom svajonėm išrašydavo tėvo popierius. 
Dėlto ji skaudžiai turėjo pergyventi matydama, kad tėvas nebe- 
išgali leisti ją į mokslą. Tie rašytojos pergyvenimai nėra triukš
mingi, kerštingi — ji nekelia balso prieš šaltą likimo ranką. Savo 
pirmą Širdies skaūšmą ji išreiškia švelniu, liūdesio pilnu lirizmu. 
Be šio lirizmo, jos pirmasis vaizdelis yra kupinas gražių, nai
vių jausmų. Dėlto šis paveikslėlis prašliaužia pro skaitytojų akis 
nepalikdamas gilesnio įspūdžio.

■ Grynai litinis\ir jau plačiai žinomas yra antras Š. Raganos 
kūrinėlis „Dėlko tavęs čia nėra?!" tilpęs 1898 m. „Varpe“, 2 Nr. 
Vaizdely liūdesiu išsilieja švelniausių jausmų gama. Ir graži gi
relė, pavasario gyvybe bundanti, ir upelis primena jai valandas, 
kai jiedu vaikščiodami svajojo, skaitė knygas. Vakare pi jan i no 
garsai dar labiau primena jį: „Buvai gyvybė mano gyvenimo, dva
sia mano dvasios, saulė mano“. Ir — „Dėlko dėlko tavęs čia 
nėra?!“ Tiek liūdesio, tiek širdies kančios! Visa tai — darbas 
nežinomo likimo. Nors jis toks žiaurus, bet autorė nekerštauja, 
tik parodo, kiek daug gyvenime skausmo: Štai kapai ant ta
vo kelio atsistoja..; štai skurdi trobelė su savo gyventojais varg
dieniais... štai beržas audros_ palaužtas...“ Tačiau visa tai būtų 
daug lengviau pakelti, kad būtų jis, ant kurio krūtinės „išsiver
ktum lig noro.“

Vaizdeliui duotas motto „Nėra didesnio skausmo, kaip mi
nėti laimės dienas nelaimėje“, aiškiai nusako kūrinėlio nuotaiką. 
Visas vaizdelis yra tikra ^individualinė lirika, grynas širdies bak 
sas, širdies skausmas. Žmogus, jo siela ir jausmai yra vaiz
delio centrinė ašis. Vaizdeliui tolimas kasdieninis gyvenimas, 
ir skelbiami per beletristiką varpininkų obalšiai. Tai naujas 
dvelkimas „Varpe“ — beletristika beletristikai, S. Čiurlionienė 
pavadino Šį vaizdelį „individualizmo aidu.“

Trečias „Varpe“ spausdintas vaizdelis buvo „Jau vakaruo
se užgeso saulėlaida“ (1900 m. „Varpe“, 6 Nr.). Jis susi
deda iš trijų paveikslėlių.
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«
Pirmame piemenėlis Tadeušiukas, gindamas vakarė namo 

kiaules, prisimena gražią skaitytą knygelę ir svajoja, ar leis jį 
ryt išeiti į bažnyčią,^ pasiklausytr vargonų grojant. Pa 
susitinka motiną, kuri jam tai prižada. __

Trečiame vaizdelyje tą patį šeštadienio vakarą jaunimas 
renkasi prie Ventos dainuoti. Galinga daina plaukia nakties tyloj.

Š. Ragana moka gražiai perduoti nuotaiką. Junti, kaip pa
vargę, bet ramūs sieloje žmonės džiaugiasi sulaukę vakaro. poil
si >. „Palaimintas tu, vakarė, duodantis atilsį pąvargūsiems“. 
Paveikslėliai idiliški, šilti, ramus. Gamtos fonas taip pat gražus, 
rausvas. Saulė —-ugnies skritulys — pasislepia už miško; plauko 
debesėliai, „kaip aniolo sparnai“ „ramybė, tyla ^- neišsakoma. Ir 
sužavėta taria autorė; „O Lietuva, tėvyne brangioji, Lietuvos i. t > « f i • k i ■■ji ~ j a

Tadeušiukas, mažas piemenėlis, skaito knygas. Ar negalėtų visi 
piemenėliai pasekti jo pavyzdžiu? -

Pedagoginis darbas Šatrijos Raganą traukė iŠ pat jaunų 
dienų: vietoj siekti artistės karjerą, ji sako: „Beveliju išmokyti 
nors keletą žmonių skaityti ir rašyti, nors keliems palengvinti 
sunkų gyvenimą*l). Tačiau auklėjamosios tendencijos labiausiai 
ėmė reikštis jai grįžus iš Zūricho.

Tame pat vaizdelyje pasireiškia ir autorės meilė, muzikai, š. 
Ragana labai brangino muziką, tą švelniausi, sųbtiliaųsį me
ną. Beveik visi S. Raganos veikėjai mėgsta ir žavisi mu
zika. Tadeušiukas svajoja apie vargonus; jaunimo dainos Ventos 
šlaituose užburia poetės sielą; vakare prie pijanino labiausiai il
gisi jo. 1

Paskutinis Š. Raganos vaizdelis 
naktis“ (1902 m., 9—10 Nr.). Jame S
skausmą mirus mylimam broliui Stepui. „Vargiai bebuvo, bėra 
pasaulyje antra tokia sesuo, kuri taip stipriai mylėtų savo brolį“, 
sako Vaižgantas2). Brolio mirtis ją labai sukrėtė, nu.o to smūgio 
ji nebeatsigavo. Minėtame vaizdelyje rašytoja giliai ir prasmin
gai išpasakoja savo skausmą. „Šilta šilta vasaros naktis, kaip 
vakar ir kaip prieš dešimtį, šimtą, tūkstantį metų.... Tyli vasaros 
naktis — visados tokia pati...“ Bet žmogaus gyvenimas keičias. 
Ji liūdi ant kapo, j,Ir vėl naktis... Ant mažo kūnelio žydi razetos,

u .........   ■■ .. ................. . I . • .................  ■

«

£

Ant mažo kūnelio žydi razetos

2) Vaižganto raštai, XIII t, 166
pusi.
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kvepia žirniukai, blizgą baltos levkonijos... O po tų žiedelių guli 
mano laimė, mano viltis ir meilė — mano Pefikai!... Ant dangaus 
mėnuo ir žvaigždės, naktis tyli ir šiltą, kai o vakar, prieš dešimtį, 
šimtą, tūkstantį metų...“

Giliai lirinis, tikros meląncholijos kūrinėlis. Jausmų tikru
mas liečia skaitytojo širdį Lirika — sunku atpasakoti, elegiška 
nuotaika sunku perduoti. Reikia pačiam paskaityti.

Š. Ragana žinoma mūsų literatūroje kaip beletriste ir peda- 
goge. Yra jos kūrinių, kuriuos sunku kuriai nors veikalų rūšiai 
priskirti. Šie pirmieji jos vaizdeliai buvo beletristika beletri stikai. 
Gražiausi iš jų: „Kodėl tavęs čia nėra?!“ ir „Vasaros naktis“.

Svarbiausias jos pirmųjų vaizdelių pažymys yra liriškumas, 
jausmo stiprumas ir graudumas. Juk ji rašė, kai skaudžios gy
venimo valandos virkdė jos sielą. Dėlto tiek gryno jausmo ir 
širdies yra jos raštuose. Liriškumas, jausmo stiprumas ir amži
nybės ilgesys charakteringa ne tik pirmiesiems vaizdeliams, bet 
ir visai Šatrijos Raganos kūrybai.

Motinos asmuo Š. Raganos kūryboj
POrintaite

- • • *

v. Trumpu rašiniu sunku plačiau apimti Š. Raganos kūrybą. 
Šiuo žygiu pakaks iškelti bent vienas charakteringesnis moty
vas. Tam panagrinėsime plačiau vieną neilgą, kuklią Š. R. apy
sakėlę, kuri yra tikrai meniška ir labai psichologiška — „Sulau
kė“. Ji buvo išspausdinta dar prieš D. karą kalendoriuje, todėl 
daug kam yra žinoma.

Turinys paprastas. Senos dvaro darbininkės sūnus Dome- 
lis yra rusų kariuomenėje ir išvarytas toli toli — į karą rusų su ja
ponais. Motinai tai ■ didelis skausmas, sunkus rūpestis, skau
di tragedija. Dvaro panelė rašo jai laiškus į jos Domelį, atėju
sius iš jo paskaito, ją pačią ramina. Urbonienė dienas naktis ne
nustoja rūpinusis savo sūnumi. Būdama religinga, ji randa sau 
paguodos' bažnyčioje, maldoje ir aukose Dievui, šv. Marijai. 
Kai laiškai iš Domelio nustojo ėję, ji pergyvemą giliausią trage
diją, pradeda abejoti, ar tik jos sūnus nėra žuvęs. Pagaliau iš
girsta, kad gyvas, tik sunkiai sužeistas guli ligoninėj. Po kiek 
laiko grįžta, bet — netekęs rankos ir kojos, invalydas.

Mūsų literatūroje motinos širdžiai, motinos meilei atvaiz
duoti — kito veikalo nėra nė panašaus. Visas apysakėlės turi
nys, visas fonas ir yra tik tas vienas dalykas, tas vienas Urbo-
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nienės jausmas -
a

a

sentimentalumo nėra, nes dalykas visiškai realus, gyvenimiškai 
teisingas. Ir iš tikrųjų, pasaulyje vienintėlis tėra tikras žmogus, 
tai — motina! v Vienintelė meilė tikra ir visuotinė, tai — moti
nos meilė. Ir Š. "Ragana nė kiek neperdeda.. ;

Skuba Urbonienė, kaip tik begalėdama į dvarą, išgirsti laiš-

Visus skausmus, visas
kitas mintis nustelbia viena

tinį atsisveikinimą mamunėlei siunčia.“
Taip, motinai sūnaus žaizda yra skaudesnė už savąsias, sū

naus likimas brangesnis už savuosius rūpesčius, savo gyveni
mą. O vien tik mintis, kad jis gali žūti, jau priverčia jos širdį, 
smarkiau plakti. Ar ką daugiau, jei ne motiną, tiek jaudino ki
to žmogaus likimas?

Kaip religinga moteris, Urbonienė Dievu pasitiki ir kupina 
vilties į ji savo rūpestį visada nukreipia Tačiau iš krikščioniš
ko nusižeminimo ir paklusnumo ji negrūmoja Dievui, jei jis 
neišklausytų, bet lenkia galvą jausdama jo didybę ir savo pačios 
menkystą. Tarne nusižeminime ir yra didi Šios motinos dvasiai 
Bet vilties ji nenustoja ligi galo, nes po tokio susitaikymo su 
Dievo valia, vis dėlto dar išsiveržia šviesus spinduliai — pa
sitikėjimas Dievo galestingumu: „Gailestingas Dievas, gailestin

gas! Gėrybė begalinė. Pasigailės manęs, menko vaba
lo, pasigailėsmano Domelio!“

Kur tik eina, ką veikia — visur viskas jai apie Domelį kal
ba ir primena, nes ta viena mintis tėra jos s^ąmonėje. Kai einant 
po koja čeža nukritę klevo lapai, atsimena ji, kai Domėlis dar 
mažas iŠ jų pindavo jai vainikus ir jais puošdavo jai sieną ties 
lova—„kad mamunėlei būtų gražu gulėti.“ Lekiančių varnų knar
kimas tuoj smigtelia jai į širdį! „Vo Jėzau brangiausias^ Vo je 
muno Domelis gulės nušauts lauke ir anos prilėkusios išles jam 
akeles... Vo Dyvulėliau!“ _

Ir apie savo brangų sūnelį, ji iš praėjusių dienų niekad blo
go neprisimena — vien tik gera._ Naktimis sapnuoja, pabudusi
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meldžias už jį, rūpinas, ar jis prieš mirtį seniai buvęs išpažinties 
priėjęs. Bet ir tada randa tikro nusiraminimo — prie visų Mo
tinų Motinos, kuri savo sūnų — Kristų ant kryžiaus numarin
dama daug iškentėjo. Tačiau viltis, kad Domelis gyvas, vis dar 
jos nėpameta. Oal pas „japončikus“ nelaisvėje?

Kaip vėl Domelis atsiliepia, Urbonienei dįdeliausia laimė. Ji 
skuba j kaimynus išpasakoti tą linksmą naujieną, tą jos laimę. 
Kai ima laukti jo sugrįžtant, tai rengiasi, taisosi ir ilgesiu tai ne
rimsta, tartum didžiausias svečias ketintų jos bute apsilankyti. 
Kitas žmogus vargu ar prieš kurį nors ir didžiausią savo svečią 
taip pasirengia:

„Kad būtų kuo mylėti ir lepinti brangųjį svečią, ji 
pati valgė dabar juodą putrą... Ryto metą Urbonienė dar 
turėjo laiko papuošti savo trobelę kaip Velykoms. Iššla
vė, išvalė visus kampelius, aslą geltonomis smiltimis iš
barstė, stalą balta staltiese uždengė...“

. Prasta juodarankė darbininkė skaityt nemokanti, kurios bu
to asla be grindų — tik smiltims barstoma, turi savo sieloj tiek 
aukštesnių jausmų, tiek pasiaukojimo dorybės, tiek didžios mei
lės savo sūnui! Urbonienės dvasios turtų gali pavydėti ne vie
nas aukštos kultūros žmogus. Tokiai motinai, ir didžiausiame 
skurde ar neturte, gyvenimas turi gilios prasmės, jai visada aiš
kus tikslas, ji ligi galo amžiaus nenusivils. Tokios lietuvės mo
tinos užaugino mums naudingų tautos darbininkų, tikrų idealis
tų, kurių nesulaužydavo jokia priespauda, nesuviliodavo jokia 
pagunda, kurie siekdami tikslo neabejojo ir lig galo nenusivylė. 
Tai tada,. kai Lietuva kilo iš apsnūdimo.

Š. Raganos idealizmas, nudažo visus raštus. Ji vis atiden
gia įvairias moteriškosios sielos kerteles, parodydama tikrus per
lus. „Vik-tutėje* — ideali jauna mergaitė su savo pažiūromis į 
savo luomo papročius, į įvairius gyvenimo klausimus, ir su mei
le pražystančia širdimi. Apysakoj „Anuomet“ matome, kokius 
didelius dalykus daro doros mergaitės skaisti meilė. Dejuoja 
Herbačiauskas, kad mūsų rašytojai išniekino, po kojų pamynė 
ir apspjaudė lietuvišką moterį. O štai ir yra vienintėlė S. Raga
na, kuri moka rasti lietuvės — jaunos, bernelį mylinčios, merge
lės ar sūnaus verkiančios motinos— širdyje daug brangios ver
tės perlų. Tuo Š. R. ir aukštesnė savo kūryba už kitas mūsų 
rašytojas realistes, nes ji realizmą, tikrąjį gyvenimą (o jos kury 
ba ne tik reali, bet net autobiografiška) mokėjo sujungti su ide- 
-alizmu, kurį ji ligi galo išlaikė. /
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M. Pečkauskaitė Užven
čio dvare, 1S96 hi..

M. Pfčkauskaite su sa
vo motina j b rolių* Vin
centu ir kum Bukantą, 

1907 m.
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Gamta Marijos Pečkauskaitės 
kūryboje
Ant. Čeilytkaitė

Didi ir turtinga kūrėjo siela. Ką ji paliečia, ten viskas gyva 
ir įvairu, ten aidi juokas ar verksmas. Ir berželio rašos —- didelės 
gailios ašaros. Ir šaltas pilkas akmuo parodo savo sielą. —

Tokia ir M. Pečkauskaitės gamta — gyva, sudvasinta. Gam
tos vaizdo kaipo tokio nerandam M. P. kūryboje. jos gamta yra 
prisiderinusi, sutapusi su veikėjo siela. Gamtos vaizdas duoda
mas ne tam, kad skaitytojas pajustų realybę (ką randam pas Že
maitę), arba kad gėrėtųsi gražiu landšaftu (ką duoda J. Biliūnas). 
M. P. gamta yra įrankis, kuriuo ji naudojasi, kad geriau nušvie
stų veikėjo psichiką. Gamta jai yra tie nuostabus papuošalai, ku
riais ji apkaišo savo vedamas idėjas, kad jos labiau būtų pa
stebimos, kad sužavėtų ir patrauktų skaitytojo sielą; tai tarsi gra
žus juostos fonas, kuriame audžiamas pasirinktas raštas.

Prisiminkim „Irką44,. kaip ten autorė, pasigaudama gamtos 
vaizdų, gražiai atskleidžia vaikišką Irkos sielą ir jos gyvenimo 
tragediją. Irka, žaidusi visą dieną sode, grįžta viena į savo kam
barėlį, sėdasi ant lango ir žiūrėdama į saulėleidžius svajoja apie 
fantastingą saulės namelį:

w Ak jo gražumas! Visas auksinis, auksitėlaitis, o stogas raus
vas, kaip rožių žiedai, o langai violetiniai, lyg žibutės. Prieš na
mą vartai įvairiaspalviai, spinduliuota karūna papuošti, šviesu, 
linksma turi būti tame name. O Irkos namai štai tokie niūrūs, 
ir . tamsūs, ir tušti../4

Visa tai taip veikia skaitytoją, jog tikrai darosi gaila tos 
nuostabios Irkos, jaučiančios tokį didelį skirtumą tarp savo tuš
čių ir saulutės namų.

I kitus gamtos vaizdelius^ M. P. moka įnešti šventės iškil
mingumą ir maldos nuotaiką. Štai vienas toks:

„Purpuru apsiliejo mėlynas ežero veidas ir baltos kalnų 
galvos. Rodės dangus tam skleidžia žemei iškilnią savo grožio 
prabangą, kad ta tolimoji ir mylimoji nesiliautų kilus prie jo iš 
savo žemumos ir pelkių/ Sulaikė kvapą pagauti kalnai, sužavėtas 
ežeras sustingo, lyg stiklo plokštė, iš kaž kur pasklido rožių kva
po banga, lyg dėkingai žemės siunčiamas aukštyn dusterėjimas. 
IŠ kaž kokios bažnyčios suskambino varpai. Žemė puolė kniūp
sčia ir ėmė melstis („^^^
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Kažin, \ar galima daugiau įkvėpti gyvybės ir dvasios 
iškilmingam Šveicarijos kalnų vaizdui. Gyviau ir vaizdingiau, ro
dos, nebūtų galima įšrėikštLabstrakti šio vaizdelio mintis - - ilgė
jimasis tobulybės. Šis vaizdelis iškalbingai pasako, kad M. P. 
gamtos grožy ieškodavo ir rasdavo amžinojo grožio atspalvių. 
Tuo labiausiai charakteringa novelė „Mėlynoji mergelė“, kuri vi
sa yra bandymas įkūnyti platoniškąją grožio ir meilės idėją,

Ir „ Senojo dvaro * mamatė yra apsupta tokių pat gamtos 
vaizdų, nes ir ji visa siela veržiasi į dangaus aukštumą.

Be šių sudvasintų gamtos vaizdelių, M. P. duoda ir švie
sių mėnesienų ir ramių Lietuvos vakaro peizažų su rausvu dan
gum, su tolumoje liūdinčiom pilkom trobelėm. Ir per visus gam
tos vaizdelius juoda gijele tęsiasi tylus liūdesys, tai sustiprėda- 
mas, tai vėl nuskaidrėdamas.

Štai koks charakteringas rudens vaizdelis: „Tolimame kapi
nių kampe atsisėdo Melanchilija ir, pridengusi savo plačiu, sida
briniu šydu šventąjį lauką, tyliai Skambina rudens simfoniją; Apie 
nukritusius lapus, apie lytaus teškėjimą juodomis naktimis, apie 
pilkų rūkų skaras, apie raudonas šermukšnių kekes, liūdnai ka
bančias ant nuogų šakų“ („Sename dvare“).

Bendrai tariant, ir gamtą vaizduodama M. Pečkau skaitė lie
ka ištikima pedagogė-moralistė, bet drauge ir didelė estete, mo
kanti savo vedamas idėjas apvilkti gražiu rūbu.
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M. Pečkauskaitė-pedagogė
. , . • • . . r •’ / • ”

(Morališko turinio pasakojimai ir pedagoginiai raštaiJ)

Dr. T. Grašytė

Marija Pečkauskaitė yra pirmoji lietuvių rašy toja-pedagogė 
kuri ir pati rašė ir kitiems davė impulso dirbti šios rūšies lite
ratūrai. Ne tik jaunuomenėj bet ir visas kraštas visuomet liks 
skolingas tai didžiąjai pedagogei už turtus, paliktus jos pedago
giniuose raštuose.

M. P. pašaukimas buvo — būti pedagoge. Tik atsiminkim 
jos gyvenimą, jos pirmus troškimus, jos studijas Šveicarijoj, pa
galiau auklėtojos darbą Mariampolės gimnazijoj. Eidama 27 
metus ji tapo Foersterio mokine. Jau tada, nors ir jauna būda
ma, turėjo gilų, rimtą gyvenimo patyrimą. Buvo susipažinusi su 
vaiko ir jaunuolio psichologija, nes jau buvo tekę mokyti šei- 
mose, Ir kaip rašytoja ji buvo jau pratusi stebėti ir analizuoti 
gyvenimo reiškinius. Garsiųjų Zūricho profesorių klausydama ji 
■au pati sugebėjo daryti plačias išvadas ir numatyti naujus ga- 
imumus. Klausydama pedagogikos paskaitų ne tik paprastai 
domėjosi pirmąkart išgirstomis mintimis, bet jautė ir gilesnį 
džiaugsmą, girdėdama skelbiant mintis, kurios jai buvo savos ir 
brangios, ir principus, kuriuos ji buvo jau pati suformulavusi. 
Ji buvo ne tik paprasta mokinė. Ji Sugebėjo pasisavinti, įsigy
venti į savo didžiojo mokytojo mintis.

M. P. pedagoginiam išsilavinimui turėjo daug įtakos auk
lėtojos praktika mergaičių „Žiburio“ gimnazijoj. Doktriną ji iš
bandė gyvenime. Visiškai atsidėjus auklėtojo pareigai, ji galėjo 
išmėginti principus, sutvirtinti savo patyrimą ir išplėsti savo ži
nias. Tiesa, M. P. nėra mums palikusi veikalo, kuriame būtų 
sistematingai išdėstytas jos pedagoginis patyrimas, jos gausūs 
pašnekesiai su savo mokiniais. Spręsdama apie M. P., kaipo pe
dagogę, daugiausia remiuos jos mokinių liudijimais. Auklėjimo 
darbui M. P. atsidavė visom jėgom, ji dėjo į jį visą savo širdį. 
Ponia M. rašo apie ją: „Ji vaikščiojo mūsų tarpe, kaip saulės 
spindulėlis, kiekvienam suteikdama savo vidujinės šilimos, švie
sos ir visada džiaugsmo. Visi ją labai mylėjom ir branginom. 
Tik dabar, gyvenimą pažinus, aš įvertinu, kokį turtą turėjom jos 
asmeny. Tokios mokytojos yra labai labai retos8.U Sutrumpintas vertimas iŠ disertacijos: Marie Pečkauskaitė ei la re- 
naissance nationale lituaiiniene. Montpellier.

4
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Kita mokinę rašo: „Norėdama mus subarti, padaryti neiš
vengiamą pastabą, Šitoji tobula mokytoja turėjo savą manie
rą: kür kiekviena butų įsikarščiavusi, ji parodydavo tiek ramu
mo ir gerumo, jog mes nustebusios beveik priskirdavome jai 
antgamtinių galių. Jos auklėjimo būdas darė mums tokį pat įspū
dį, kaip ir jos žodžiai“.

Bet gimnazijoj M. P. dirbo tik 6 metus (1909—1915). To
dėl svarbiausia jos pedagoginė-moralinė įtaka yra toji, kurią ji 
skleidė ir tebeskleidžia per savo raštus. Svarbiausi iš jų yra Foer- 
sterio „Jaunuomenes auklėjimo“ ir kt. veikalų vertimai. Savo 
originalaus pedagoginio veikalo ji nėra parašiusi, čia kaltas 
daugiausia Šios moters kuklumas. Ji net nesvajojo sistematizuot 
ir paskelbti savo pedagogines idėjas. Ji yra parašiusi daug pe
dagoginio-morališko turinio straipsnių bei pasakojimų, kurie, tie
sa, nesudaro ištisos auklėjimo teorijos, bet turi svarbių, origina
lių minčių.

Visų pirma pažvelkim į svarbiausius M P. auklėjimo prin
cipus. Jos nuomone, auklėjimas glūdi gilios moralės asmenybės 
suformavime. Pirmoji auklėtojo pareiga yra ne žinias teikti, bet 
diegti į mokinių sielas moralines vertybes. Svarbiausias uždavi
nys — auklėti charakterį, kurs padaro asmenybes laisvas ir stip
rias. Visų svarbiausia — išauklėti stiprią valią, nes: „Mūsų ge
riausi norai, jei jiems trūksta valios, negali mus apsaugoti nuo 
puolimo“. M. P., kaip ir jos mokytojas Fr. Foersteris, pripažįsta 
auklėjime būtiną religijos reikalą. Giliai tikinti M. P. neatskyrė 
moralinės tobulybės nuo tikėjimo. Dievas, tėvynė, pareiga buvo 
jai neišskiriamos sąvokos, ir mintis apie amžinąjį tikslą, sutei
kianti gyvenimui gilesnę prasmę, buvo pagrindinė visuose jos 
raštuose. Šias mintis M. P. dėsto ne sausu, abstraktišku būdu, 
bet dažniausiai įvelka į menišką pasakojimo rūbą.

Pirmas M. P. raštų tomas skiriamas motinoms. Knygelėj 
kalbama apie mažų vaikų auklėjimą. Rašydama autorė naudojosi 
Försterio, Matihtas, Fasbinderio ir Kuoro raštais. Tai pirmas šios 
rūšies veikalas -lietuvių kalba. Knyga susideda iš dviejų dalių. 
Pirmoj daly trumpai išdėstoma vaikų higiena, o antroje — „Sielos 
auklėjimas*, kur suteikiamos pagrindinės auklėjimo žinios. Ypač 
pabrėžia valios auklėjimo svarbumą.

Daug pedagoginių žinių ir patyrimo parodo M. P. savo 
apysakėlėse, kurių veikėjai yra vaikai. Ne be tikslo juos autorė 
rašė. Žinojo, kaip vaikai mėgsta skaityti, ir kaip paseka gerųjų 
vaikų pavyzdžius. O jos apysakų skirtų vaikams veikėjai ir turi 
visas gerąsias vaikų ypatybes. Sakysim, „Vincas Stonis“. Šioj 
knygoj be viso kįto ji moko vaikus tėvynės meilės. Ir visuose 
savo raštuose ji vaizduoja vaikus su tikra gilios pedagogės 
meile. Ji moko juos meilės ir gerų darbų, nes „kiekvienas geras
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darbas, kiekviena graži mintis, kiekvienas savęs pergalėjimas pa- 
puošia sielos sparnelius aukso ir vaivorykštės spalvomis“.

Kiti jos pedagoginiai raštai daugiausia skiriami jaunoms 
mergaitėms. Mergaičių auklėjimas yra pasirinktas M. P. darbas. 
Iš pat jaunystės ji turėjo palinkimą | Šią sritį. Tačiau būdama 
iŠ prigimties silpnos sveikatos ji negalėjo dirbti šioj srity tiesio
ginių savo pareigų, Tai ji pakeitė straipsniai „N. Vaidilutėje“ ir 
kituose laikraščiuose.

Ji tiki galinga moters įtaka, jos role visuomeniniam gyve
nime, ypač kada moteris gali įeiti į viešą visuomenės gyvenimą. 
Tiki moters dievišku pašaukimu pasauly. „Tikra teisybė, tvirtina 
M. R, kad per moterį gali ateiti Dievo karalystė“. Bet jei yra 
didelė moters įtaka gyvenime, tai dar didesnė jos atsakomybė 
prieš Dievą ir žmones. Ir čiąkyla svarbi mintis — kad mergaitė 
susirūpintų kuo jigali ir turi tapti.

M. P. be paliovos kartoja mergaitėms Idealą, kurį jos turi 
realizuoti. Trokšta, kad mergaitės taptų vaidilutėmis Savo skais
čiu gyvenimu, ištikimybe Šeimos židiny. Visiškai atsiduodamos 
savo pareigoms, jos gali grąžinti gyvenimą tiem s j kurie yra mo
rališkai, mirę.

Ji mėgsta vaizduoti kilnių ir religingų moterų paveikslų, 
pv., šv. Elžbieta, Vikt. Colonna ir k. Bet ypač M. P, ragina mer
gaites įsisąmoninti savo tikra asmenybe ir ją išugdyti. Jos šū
kis — „Būkime tuo, kuo ištikro esame“. Ir gal dėl šių motyvų 

_ ji nesibijo stoti prieš galingą madų viešpatavimą.
Su ironija M. P. primena savo skaitytojoms, kad aklai sek

damos kitus, jos pačios gali patekti į kokią bedūgnę^rba smar
kiai nudegti. Ir ypač jai nuostabu, kaip šiais atvejais protinga 
būtybėj gali taip lengvai - paneigti savo asmenybę. Tačiau ji ne
norį būti blogai suprasta ir pasisako, kad ji nesanti šokių ir dai
laus meno priešininkė. M. P. ragina mergaites likti tvirtomis tarp 
visų negalavimų ir būti kaip uolomis, į kurias sudūžta atsimu- 
šusios bangos. >

Reikia dėti visas pastangas išugdyti tvirtam būdui, išsaugoti 
charakteriui, Žinant valios galingumą, aiškėja svarba jos išugdymo. 
Čia M. P. nurodo, labai paprastas ir visiems prieinamas priemo
nes. Pirmiausia reikią pasiryžti pradėti bet kokį darbą, nepaisant, 
koks jis būtų. Kartą jau pradėjus, neatidėti darbo į šalį, nežiūrint 
nuobodžio ir n ekantravimų,—rūpestingai darbą baigti. Reikia at
sidėjus išpildyti net paprasčiausius reikalus, pv., skaitymą, ra
šymą, šlavimą.

Kiekvienas atidžiai atliktas darbas stiprina valią ir tobulina 
asmenybę. Kiekvieną dieną ir kiekviename žingsnyje reikia pra
tintis atsisakyti ne tik nuo ginamų dalykų, bet ir nuo to, kas 
yra leistina. Reikia remtis tikėjimu, iš kurio mes sužinome, kad
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dangaus karalyste kenčia nuo neteisybės ir kad dangus priklaus o 
tik tiems, kurie save nugalėjo. Štai tie motyvai, kurie verčia kovoti.

M. P. tiki ir trokšta, kad mergaitės eitų prie susivąldymo. 
Svarbiausia įspėja saugotis mergaites nuo apkalbmejimų, ple* 
pumo ir išlaidumo. Reikia taupyti ne tik savo tėvų pinigus, *bet 
ir tuos, kuriuos pačios užsidirba, nes reikia atsiminti, kad vieną 
dieną reikės duoti Dievui sąskaitą iš visų nereikalingų išlaidų. 
Bet kitur stoja prieš šykštumą. -

Jeigu dar pridėsime, kad kiti Jos straipsniai liečia šiurkš
tumą, grubijoniškumą arba, švelnų elgimąsi, tai pamatysime, kad 
nėra moters gyvenime srities, kurios ji nebūtų palietusi; prade
dant nuo reikalų plačioje visuomenėjeirbaigiant intimiškiausiais 
sielos troškimais.

Meilės ir skaistybės klausimui nušviesti ji verčia Foersterio 
„Seksualinė etika ir seksualinė pedagogika“. Be to, šį klausimą 
liečia ir vienoje iš paskutinių savo novelių ^Mėlynoji mergelė“. 
Ypač ji pasisavino Foersterio įsitikinimą ir tvirtinimą, kad apsau
goti jausmus nuo užgaidų pirmiausia reikia sustiprinti valią; kitaip 
sakant — papročių ugdymas dar kartą suvedamas į būdo la
vinimą. ■ ; — ■ .' .

Savo gyvenimu M. P. įrodė, kad visa tai yra galima, pasie
kiama. Ji, kaip idealus ' asmuo, turėjo daug savo gerbėjų mer
gaičių tarpe. Jos darbas mūsų pedagoginei literatūrai yra neįkai
nojamas. Ir visai teisingai Marija Pečkauskaitė gali būti pava
dinta lietuviškuoju Foėrsteriu.

I •
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rašytojos 50 tn. jubiliejų, 1928 m. kovo 2 d. nutarė suteikti Jai garbės 
daktaro laipsnį, čia dedam Fakulteto Tarybos posėdžio protokolo iš-

Te^ Falcutteto Tarkos mitarw
Teologijos-Filosofijos Fakulteto Tarybos 1928 m. kovo mėn.

X

gailos doktoratui honoris causa medžiagai paruošti, patiekia Tary
bai šį protokolą:

„ Susidedanti iš žemiau pasirašiusių narių Komisija, Teologi
jos-Filosofijos Fakulteto išrinkta ištirti klausimą apie tinkamą ju* 
biliatės p-lės Marijos Pečkauskaitės pagerbimą, konstatavo že" 
miau išdėstytus jos nuopelnus dailiosios literatūros, lietuvių kai- 
bos ir padagogikos atžvilgiais.

. 7 ■ . -. ..i.---'..’..-.-

Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos literatinis veikimas 
siekia dar spaudos draudimo laikų, kad jos raštąį kaip tikrai ta
lentingos rašytojos, turėjo ypatingos reikšmės mūsų literatūrai ir 
visai tautai. Per ilgą metų/eilę p-lė Pečkauskaitė yra parašiusi žy
mių dailiosios literatūros kūrinių skaičių, kaip antai: „Viktutė“, 
„Vincas Stonis“, simbolinė drama „Pančiai“, „Senam dvare“, 
„Mėlynoji mergelė“. „Anuomet“ ir kitos smulkios novelės ir vaiz-

i _ _

idėjinis turinys: jos raštai žadino tautinį susipratimą, kėlė doro-

„Vincas Stonis“,

deliar Šatrijos’Raganos kurinių estetinę vertę papildo svarbus 

vingumo jausmus, skelbė luomų santaiką ir visos tautos vienybę. 
Marijos Pečkauskąitėsraštų kalba lengva, sklandi ir gana taisyk
linga. Savo literatūros darbais ji daug padėjo iškelti ir išplatin
ti lietuvišką žodi.

Nemažiau nusipelnė p-lė M. Pečkauskaitė pedagoginės teo* 
rijos ir praktikos srityje. Ji, galima sakytu pirma ėmė gaminti 
lietuvių kalba pedagoginių raštų, tiek verstinių, tiek ir originalių, 
įsigyvenusi į dorinę pedagogiką žinomo vokiečių pedagogo Fr. 
V. Foersterio, kuris jai teko klausyti Ciuriche-.1005— 6 m., ji• sulietu*- 
vino visą eilę jo veikalų, būtent: „Jaunuomenės auklėjimas“
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(I laida— 1912 m,, II laida — 1922 m., III laida — 1926 m.), „Sek
suali etika ir seksualė pedagogika“ (1923 m.), „ Auklėjimas ir auk- 
lėjimasis* (1925 ir 1926 m.), „Kristus ir žmonių gyvenimas“ (rank
raštyje), neskaitant trumpesnių vertimų tiek iš Foersterio, tiek i š 
Tdtų pedagogų rašytojų. Bet p-lė Ni, Pečkauskaitė nėra apsiribo
jusi pedagoginių raštų vertimais. Ji taip pat yra davusi kelias de
šimtis originalių pedagoginių straipsnių, kuriuos spausdino perio
diniai laikraščiai Draugija, Moteris, Lietuvos Mokykla, Naujoji 
Vaidilutė ir kt. Paskutiniais laikais išėjo iš spaudos žymesnis 
originalus jos veikalas pedagoginio turinio »Motina auklėtoja “ 
Tiek šiame paskutiniame, tiek ir visuose smulkesniuose pedago
giniuose savo raštuose p-lė M. Pečkauskaitė parodė gilų peda
gogikos dalykų supratimą šalia sugebėjimo prieiti sumaniai bei 
praktiškai kiekvieną, ypač dorinio auklėjimo klausimą. Ta aplin
kybę, kad p-lė M. Pečkauskaitė tarsi netenka pilno savo origi
nalumo bei reikšmingumo sugretinus su mylimuoju jos moky
toju Fr. V. Foersteriu dar anaiptol nereiškia, kad ji pati iŠ tikro 
neturi originalios reikšmės, ypač tose lietuvių visuomenės gy
venimo aplinkybėse, kuriose jai teko gyventi ir dirbti. P-lė 
M. Pečkauskaitė pasidarė lietuvių tautos gyvenime pirma ti
krai žymi dorinės pedagogikos atstovė. Be to, keldama aikštėn 
dorinio auklėjimo aktualumą mūsų tautai, ji ypatingai reiškėši 
faktina savo įtaka moterų auklėjimo srity, kaip mergaičių „Žibu
rio “ progimnazijos direktorė (1909 —■ 1915), kartais kaipo prele
gentė, visados kaipo rašytoja publicistė. Atsidėjimas dorinio 
auklėjimo reikalams, ypač moterų auklėjimo srityje ir pagamini
mas tuo tikslu labai vertingos pedagoginės literatūros yra iš ti
kro didelis, niekados nepamirštinas p-lės M. Pečkauskaitės nuo
pelnas. Jei dar prie to pridėsime, kad Šitas nuopelnas priklauso 
plataus išsilavinimo, gilios kultūros, kilnios doros ir neabejotino 
religingumo asmenybei, tai turėsime pripažinti, kad p-lė M. Peč
kauskaitė turi aukščiausias pedagogo, tiek teoretiko, tiek praktiko 
kvalifikacijas.

Atsižvelgdama į nusakytuosius jubiliatės p-lės M, Pečkaus
kaitės nuopelnus lietuvių tautos kultūrai ir į jos visuomet ištikimą 
atsidavimą Katalikų Bažnyčiai, Komisija nutarė pasiūlyti Lietuvos 
Universiteto Teologijos-Filosofijos Fakultetui suteikti p-lei Mari
jai Pečkauskaitei-Šatnjos Raganai šio Fakulteto Daktaro laipsnį 
honoris causa» (Pasirašė) Prof. St. Šalkausis, doc. V. Mykolaitis, 
doc. J. Balčikonis.“

Teol.-Filosofijos Fakulteto Taryba priima Komisijos pasiū
lymą ir vienbalsiai nutaria p-lei M. Pečkauskaitei pripažinti Filo
sofijos Daktaro lapsnį Honoris causa.

■ (Diplomö tekstas
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Viena diena Židikuose
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Ant. Č. ir J. Jat.

— Važiuojam į-Židikus! Yra svarbių reikalų, o tau bus 
įdomu pamatyt tą kampelį — Mano draugė visai trumpai temąs-

■ čius nutaria: :
Važiuojam! Aš vis svajojau pamatyt tą vietą, kur gimė 

„Sename dvare-... Ii už kelių valandų traukinys mus nešė per 
tamsią naktį Židikų link. J tą tolimą Žemaitijos (kampelį, kur gy
veno ir dirbo ta kuklioji asmenybė, ta didi moteris a.a. Marija 
Pečkauskaitė. Įvairus jausmai ir mintys liūliavo sielas. Ir liūdna 
buvo, kad vykom pamatyti tik tą vietą, kur Ji gyveno, Brangi 
ta vieta ir artima, tarsi mylimos motulės tėviškėje. Kur žengi 
žingsnį, vis manai: ji čia vaikščiojo. Q tas žodis • — „vaikščiojo" 
akmeniu prislegia širdį. Kodėl kodėl nebevaikšto? — kažkas iŠ 
vidaus šaukia. 7 —

Ankštį rytą buvom Židikuose, mažam, medinių namų mies* 
tely. Tik bažnyčia, nors ir nedidelė, bet masyviška amžina — 
akmeninė. Šventoriuj keli kryžiai ir koplytėlės su mediniais liūdnų 
veidų šventaisiais. O bažnyčios viduj — daug šviesių paveikslų 
ir labai originališkas didysis altorius.

Visa tai įžiūrėję nutarėm eiti į kleboniją, kur a. a. M. Peč
kauskaitė gyveno. Abi neturėjom tam kampely nė vieno pažį- 

’ štamo. Buvo nejauku. Ką sakysim nuėjusios? Kaip priims nepa
žįstamas studentes? O čia reikėjo kuo daugiausiai sužinoti, par
vežti. Tokios nemalonios pareigos tyrinėti, klausinėti, kai tebėra 
atviros žaizdos. —

Pagaliau pabeldžiam į klebonijos duris. Sutinka aukštas, 
liesas, baltučių plaukų, tėviško veido kleb. Bukantą. Pamatę gerą, 
malonų veidą, pasijaučiam laisviau. Pasisakom, ko esam atvykę. 
Susipažįstam su a. a. Marijos; seserim p. Sofija Pečkauskaite. ji 
parodė mums a. a. rašytojos kambarį, kuriame ji dirbo, mąstė ir 
praleido paskutines gyvenimo valandas. Viskas tebėra taip, kaip 
buvo. Tebestovi rašomasis stalas apdėtas knygomis, ir plunksna, 
parašiusi paskutinius žodžius, ir visos tvarkingai sudėtos smulk
menos... Ant sienų tebekybo atvaizdai —rašytojos motinos, bro
lių, visos Pečkauskų šeimos, kan. Tumo ir kt. Tebestovi ir kėdė, 
kur ji ilsėdavos ligos ir darbo nuvarginta; Ir kyla skaudus jaus
mas širdyse: ne, negalimas daiktas, kad jos nebėr! Ji tik išvyko 
trumpai valandai — ji sugrįš...
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O salione tebestovi a, a. rašytojos fortepionąs. Ji taip mėg
davo muziką! Skaudu būdavo, kai ligos suspausta negalėdavo 
gėrėtis tuo subtiliausiu menu,..

Rašytojos auklėtinio p/ A. Kazakauskio lydimos nuvykom 
į kapines. Židikų kapinės yra kiek Toliau nuo miesto, ant gra
žaus, medžiais apsodinto kalnelio. Salia koplyčios yra a. a. Ma
rijos kapas. Kuklūs nedidelis motinai pastatytas kryželis. Iš Peč- 
kauskų šeimos Čia jos dvi ir ilsisi. Pavandenėje palaidoti kiti 
šeimos nariai.

Ošė pušys vėjo lankstomos, čežėjo krisdami lapai, o mes 
stovėjom tylėdami, mąstėm įsižiūrėję į mažą smilčių kauburėlį. 
Juk Čia turėtų išaugti gražus paminklas.. Nei amžinas akmuo, 
nei marmuras neišreikštų to, kuo buvo si moteris mūsų tautai. 
Bet paprastas visuomenės dėkingumas. ir pagarba reikalauja, kad 
šis kapas išsiskirtų iŠ kitų čia aplinkui susirinkusių. —

Džiaugėmės p. A. K. maloniu draugiškumu. Nors kelis me
tus jis Čia nebuvo studijavo Liuvene pedagogiką—bet daug 
mums papasakojo apie rašytojos gyvenimą ir darbus Židikuose. 
Nuo 1915 m< gyveno rašytoja šiame Žemaitijos kampely. Neap
siribojo savo darbų vien rašymu. Pedagogės siela ieškojo sau 
platesnės dirvos. Dar vokiečių okupacijos laikais įsteigia slaptą 
pradžios mokyklą, kurioj mokėsi apie 30 vaikučių. Sužino vo
kiečiai, tardo ir tenka nutraukti pradėtas darbas. Po kiek laiko 
gauna leidimus atidaryti mokyklą. Ir pati velionė vaikščioja po 
žmones, ieško mokinių, visus įkalbinėja, kad mokytų vaikus, pati 
rengia būsimai mokyklai mokytojus... Bet mokykla dar viso gyve
nimo neaprėpia, neišjudina, nestumia reikiama linkme. Todėl ve
lionę susirūpina ir organizacijomis. įsteigia labdaringų darbų Šv. 
Vincento a Pablo dr-jbš skyrių, seneliams prieglaudą ir ambu
latoriją neturtingiesiems. Ambulatorijoj vieną dieną savaitėje gy
dytojas veltui priiminėja vargšus; prie ambulatorijos yra ir maža 
vaistinėlė. >

Kai visa tai matai, rodos, taip ir turėjo būti. Bet kai suži
nai, jog tai stojosi beveik tik vieno asmens darbu, ir rūpesčiu 
— pradedi suvokti, kiek tokiam darbui reikėjo - pajėgų, savęs iš
sižadėjimo ir artimo meilės.

Apžiūrėjom ir Blaivybės Dr-jos nemažus, dviejų aukštų na
mus. Juosė įrengta gana erdvi salė, kokią užtiksi tik retame 
miestelyje. Ir tai a. a. Marijos darbas. Jos rūpesčiu kasmet 
įvykdavo loterijos. Tokiu būdu buvo surinktos namams staty
ti lėšos. Būdavo nuostabu, kaip ji mokėdavo prieiti prie žmonių 
ir įtraukti juos į darbą.

Suaugusiems šviesti įsteigė Vysk. Valančiaus Liaudies uni
versitetą ir pati nuolat skaitė paskaitas. Čia suminėsi m keletą: 
Apie tėvynės meilę; Pijaus XI biografija; Iš kur atsirado tikėjimas?
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Šios gadynės pramonė; Kaip atsirado gyvybė žemėje? Kaip žmo
nija eina pirmyn; Jėzaus Kristaus asmuo ir jo tėvynė Palestinoje; 
Pažink savo kraštą; Nanseno ekspedicija į šiaurės ašigalį ir kt

Permetę akimis, kokiais klausimais ji kalbėdavo, numanysimu 
kokią linkme ji varė saVO darbą. Nebuvo gyvenimo srities, ku
rią ji būtų aplenkusi. Visur dirbo su visu atsidėjimu pati steng
damasi viską padaryti.

Kelionėje teko kalbėti su vienu tos apylinkės ponu, kuris 
gerai pažino velionę. Su dideliu užsidegimu jis mums pasakojo 
apie tą kilnią moterį. Ji buvusi savo apylinkės apaštalu, šviesa. 
Jos patarimų ieškoję ir prasčiokėliai ir inteligentai. Nei moralės,, 
nei materiales paramos ji niekam nepristigdavusi. „Tai buvo la
bai didelė asmenybę, bet tai buvo ir labai labai kukli siela. Ir 
todėl ji liks ?mažai pažinta, nes ten — jums kauniečiams — vos pa
žįstama ir tik iš raštų, o čia artimiesiems ji buvo paprasta ir apie 
jos paprastumą jie neras reikalo kalbėti" — baigė mūsų bendra
keleivis. Gi p. AK. pasakodamas apie savo auklėtoją kelis kartus 
pakartojo: »Ji nepadarė žygdarbių, bet visas jos gyvenimas buvo 
didvyriškas."

Taip visas jos gyvenimas buvo ^nuolatinis, didingas žygis 
į gerą. Per tą vieną dieną praleistą Židikuose mes tesužinojom 
apie aa. rašytoja tik tiek, kiek galėjom matyti savo akimis. Bet 
mes sužinojom ir pamatėm labai daug—• pamatėm realizuotą idea
lizmą, sužinojom, kad žmogaus gyvenimo didingumas yra ne žo 
dis, bet darbas. Visas idėjas, kurias skelbė savo raštuose, velio
nė pagrindė realiu darbu. Čia ir glūdi visa jos didybė.
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