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ŠATRIJOS RAGANA (1877–1930) 
 

 
Biografija. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana 
yra idealistinės, romantinės pasaulėjautos rašytoja. 
Gimė Medingėnuose (Plungės r.), lenkiškos 
kultūros dvarininko šeimoje. Lietuvių kalbos 
būsimoji rašytoja mokėsi padedama bičiulio Povilo 
Višinskio. 

Šatrijos Raganos vaikystė ir jaunystė 
prabėgo senuose Žemaitijos dvaruose, kurių 
aplinka formavo būsimos rašytojos pasaulėjautą ir 
kūrybą. Mokėsi namie, Peterburgo gimnazijoje, 
Varšuvoje lankė bitininkystės kursus, studijavo 
Šveicarijoje. Buvo susipažinusi su to meto Europos 
kultūra. Grįžusi į Lietuvą Vilniuje įsteigė lietuviškų 
leidinių knygyną, vėliau vadovavo Marijampolės 
mergaičių progimnazijai. Prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, persikėlė į Židikus, ten ir mirė. 
 
Kūryba. Svarbiausi Šatrijos Raganos kūriniai: 
apysakos „Viktutė“ (1903), „Vincas Stonis“ (1906), 
„Sename dvare“ (1922), apsakymai „Dėl ko tavęs 
čia nėra?“ (1898), „Irkos tragedija“ (1924) ir kt. 
Reikšmingi ir pačios rašytojos parašyti ar išversti 
pedagoginiai darbai. Šatrijos Raganos slapyvardį 
rašytoja pasirinko po įsimintinos kelionės į Šatrijos 

kalną. 
 
Kūrybos bruožai. Lietuvių literatūrinį pasakojimą Šatrijos Ragana praturtino 
pasakojimu pirmuoju asmeniu, dienoraščiu, užrašais. Taip ji savo kūryboje sukūrė 
artimesnį, nuoširdesnį pasakojimą. Rašytoja aprašė ne tik žmogaus vargą, jo kasdienę 
buitį, bet įžvelgė kasdienybės poetiškumą, kylantį iš meilės, gamtos grožio, gailesčio 
kitam, motinos ir vaiko ryšio. Šatrijos Raganai būdingas suvokimas, kad žmogus gali 
pakilti virš savo vargo, įžvelgti jame prasmę ir net grožį, jei tik jo dvasia veržiasi aukštyn, 
ilgisi idealo. Kitaip tariant, rašytojai atrodė, kad gyvenimas yra sunkus, tačiau 
prasmingas, gražus, vertas meilės. 

Šatrijos Raganos kūryba skyrėsi nuo kitų dvidešimtojo amžiaus pradžioje rašiusių 
moterų rašytojų (Lazdynų Pelėdos, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Žemaitės) kūrinių. 
Šios rašytojos labiau gilinosi į socialinį žmonių gyvenimą, kritiškai vaizdavo kaimo ir 
dvaro santykius, dvaras jų kūryboje buvo siejamas su moraliniu nuopuoliu, žmonių 
išnaudojimu. Šis požiūris į dvarą atėjo iš baudžiavos laikų ir ilgam įsitvirtino lietuvių 
sąmonėje. Šatrijos Raganos kūryboje senasis dvaras, priešingai, yra šviesos skleidėjas. 
Jo gyventojai – dori, siekiantys mokslo, veiklūs ir pasiaukojantys žmonės. 
 
Apysaka „Sename dvare“. Tai reikšmingiausias Šatrijos Raganos kūrinys, kurį ji 
parašė savo gyvenimo saulėlydyje, netekusi savųjų, turėdama didelę gyvenimo patirtį. 
Rašytoja tarsi susitapatina su kūrinio pasakotoja Irusia – taip pat gyvenimo patyrimo 
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įgijusia moterimi, liūdnai ir su ilgesiu žvelgiančia į savo vaikystę. Irusiai teko išlydėti 
anapus savo artimuosius, ir dabar ji dienoraščio, užrašų forma seka mums savo 
vaikystės „seną, seną aukso sapną“.  

Šiame kūrinyje pasakotoja idealizuoja savo motiną ir dvaro aplinką. Apysakoje 
dvaras vaizduojamas jo gyventojų – aštuonerių metų mergaitės Irusios (Irutės) ir jos 
motinos (mamatės) akimis. Į šių veikėjų akiratį patenka kasdieniai įvykiai: dvaro buitis, 
namiškių pokalbiai, santykiai su kaimiečiais, giminaičių vizitai. Visa tai yra veikėjų 
išgyvenama ir apmąstoma. 

Dvaras ir jo aplinkos vaizdai (tvenkinys, gėlynai, paslaptingas sodas) persmelkti 
romantinei pasaulėjautai būdingo paslaptingumo ir ilgesio viskam, kas gražu. Senojo 
dvaro aplinkos ir gamtos aprašymai išreiškia veikėjų būsenas. Pasakotojoms svarbu ne 
tikroviškai atpasakoti dvaro gyvenimą, o perteikti savo jausmus ir nuotaikas. 

Pasakojimą jungia mamatės paveikslas. Tai jausminga, giliai religinga, subtiliai 
jaučianti meną (skaito poeziją, klausosi ir pati skambina Šopeno kūrinius), gamtos grožį 
(baltų rožių ir jazminų kvapas jai primena pažįstamą melodiją) moteris. Ji yra kultūros 
žmogus, vargšų globėja ir užtarėja, jaučianti pareigą padėti artimam, puoselėti gailestį, 
meilę tėvynei. Per šias vertybes ji kreipia savo vaikus aukštų žmogiškųjų idealų link. 

Apysakos kompozicija paprasta: kūrinys susideda iš eilės epizodų, kurie tarp 
savęs nėra kažkaip ypatingai surišti. Nėra čia nė žymesnės intrigos, nes nupasakotieji 
įvykiai yra tik fonas, kuriame iškyla atskiri asmenys, jų būdas, nuotaika, pasakomos 
idėjos. 
 

 
 
 
Ištrauka iš Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“ 
 
Įėjus į taką, einantį nuo alėjos, pamačiau antrame jo gale mamatę. Ėjo man priešais, 
vesdama už rankos mano mažesnįjį broliuką. Neturėjo užsidėjusi skrybėlės, tik su baltu 
skėteliu dengės galvą nuo saulės. Jai taip einant, visai saulės spindulių apibertai, 
šviesus, melsvai pilkas rūbas, apsiaučiąs jos gražų, laibą stuomenį, buvo panašus į 
saulės nušviestą debesėlį. Skėtelio paūksmėje juodavo ant galvos storų kasų vainikas, 
o iš blankaus veido liūdnai ir meiliai žiūrėjo juodos didžiulės akys iš po antakių lyg 
kregždės sparnai. Mažas Jonelis šalia jos savo balta eilute, neseniai pakeitusia jupelę, 
ir didele skrybėle atrodė kaip išlindęs iš krūmų pasakos nykštukas. 
 

- Esu, mamate – sušukau pribėgus ir liemenį jai apkabinus. 
<...>    

- Eisim pažiūrėti, ar nepražydo jau mūsų rožės. 
 
Nuėjome pirma prie vadinamųjų mano rožių – dviejų senų, aukštų – sulig mamate – 
kerų, kažin kieno ir kažin kada pasodintų. Buvo juodu pilnu baltuojančių pumpurų, bet 
žiedo dar neradome nė vieno. 
 

- Tavo seneliai vis daugiau aptingsta, – tarė mamatė. – Einame pas manuosius. 
 
Perėję per tiltelį, atsidūrėme kitoje sodno pusėje. Ten, ant aukšto tvenkinio kranto, buvo 
maža dirvelė, pilna jaunų rožių kerelių, pačios mamatės neseniai padiegtų. Ant visų 
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baltavo gražūs, dideli žiedai švelniais lyg šilkai ir baltais lyg sniegas lapeliais, pačiame 
viduryje vos paraudusiais.  Ir rodės, kad po tuo raudonumu slepiasi rožių siela. 
 
Mamaitė ėjo nuo vieno kerelio prie kito, lytėjo rožes savo plonais piršteliais ir pasilenkus 
traukė jų nuostabų kvapą. 
 
- Žinai, Irute, tas meilus kvapas – tai rožių kalba.  Ir ta savo kalba pasakoja jos apie 
vokias grožybes, kokių niekados nėra mačiusios žmonių ausys, ir apie tokią laimę, 
kokios niekados nėra patyrusios žmonių širdys. 
 
O aš pamąsčiau, kad vis dėlto žmonės daug laimės patiria. Štai puikios, kvapios rožės, 
štai brangioji mamatė ir mylimasis brolelis, ten, anapus tvenkinio, graži staltiesėlė, ir 
netrukus bus mamatės vardinės, ir bus daug svečių, ir kremas, ir taip gražu visur, ir 
saulė taip puikiai šviečia ir šildo. 
 

- Mamate, – tariau, – o mano širdis yra labai laiminga. Taip visur gražu, taip puikiai 
žydi tos rožės. 

 
Mamatė jau ne į rožes žiūrėjo, bet kažkur tolybėn, pro tamsias pušis, augančias sodno 
gale, tarsi ieškodama tų gražybių, kurių nėra regėjusios žmonių akys. Išgirdus mano 
žodžius, ji lyg prisiversdama atitraukė žvilgsnį nuo tolybių ir pažiūrėjo į mane, liūdnai 
šyptelėjo ir tarė: 
 

- Trumpai težydi rožės, Irute. 
 
Klausimai: 
 

1. Patyrinėkite mamatės išvaizdos aprašymą: kokios detalės pabrėžiamos, kokios 
spalvos vyrauja mamatės portrete? 

2. Apibūdinkite mamatės bendravimą su dukra Irute. Apie ką jos kalbasi? 
3. Šioje ištraukoje daug dėmesio skiriama rožių aprašymui. Kuo skiriasi Irutės ir 

mamatės rožės? Kaip per rožių sceną perteikiama mamatės gyvenimo 
pasaulėjauta? 

4. Kuo skiriasi mamatės ir Irutės požiūris į laimę? 
5. Išrinkite iš ištraukos vieną, jūsų manymu, geriausiai mamatės paveikslą 

atskleidžiantį sakinį ir jį aptarkite. 
 
 
 

Žodynėlis:  
idealistinis: nesavanaudiškas, svajingas; idealistic 
pasaulėjauta: žmogaus jutiminis santykis su jį supančia tikrove; attitude 
buitis: materialinės gyvenimo sąlygos, kasdienis gyvenimas; conditions of life 
socialinis: susijęs su visuomeniniu gyvenimu; social  
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dvaras: stambus ūkis; estate, manor 
akiratis: matymo laukas; view, horizon  
tvenkinys: užtvenkta vieta, vandens telkinys; the water body created by a dam  
persmelkti: visiškai apimti, kiaurai persiskverbti; to pierce 
subtilus: grakštus, švelnus; subtle, fine, delicate 
laibas: plonas, nestoras; slim, slender 
stuomuo: liemuo, figūra; stature 
skėtis: nuo saulės ar lietaus prisidengti; umbrella 
paunksmė: pavėsis, šešėlis; shade 
jupelė: švarkelis; jacket 
dirvelė: dirbamas žemės laukas; field 
kerai: krūmai; shrub, bush 
padiegti: pasodinti; to plant 
patyręs: įgijęs praktinių žinių; experienced 
tolybės: toliai; distance 
prisiversdamas: darantis ką nors nenorint; forcing oneself  
išvaizda: atrodymas; appearance 
 
 
 
Nuorodos: 
 
Tekstų šaltiniai: 
http://antologija.lt/author/satrijos-ragana 
http://www.šaltiniai.info/index/details/1393 
 
 
Plačiau apie autorę ir jos kūrybą: 
http://lietuviukalbairliteratura.lt/satrijos-ragana-asmenybe-ir-kurybos-bruozai-literaturos-
pamoka-11-klaseje-i-pamoka/ 
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