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Maironiui-160-90       

                J.Mačiulis-Maironis (1862-1932) 
 
Šiemet sukanka lygiai 160 metų nuo poeto gimimo ir 90 metų nuo mirties datos. Būsimasis poetas Jonas 

Mačiulis gimė 1862 m. lapkričio 2d. Pasandravio dvare, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje, o mirė 1932 

m. birželio 28 d. Palaidotas Kauno arkikatedroje. Maironis-žymiausias 19 a. pab.–20 a. pr. lietuvių poetas, 

kunigas, prelatas, profesorius, teologijos daktaras. 

Tai asmenybė, kuri tautos istorijos vingiuose įgijo legendinį statusą. Apie klasiką V. Mykolaitis-Putinas 

sakė: „Mano kartos žmonėms Maironis daugiau negu poetas. Mes žinome daug didesnių poetų už Maironį, 

tačiau Maironis mums kažkas daugiau negu jie.“ 

Kai J. Mačiulis įstojo į Kauno gimnaziją sekėsi ypatingai sunkiai, kadangi mokymas vyko rusų kalba. Tačiau 

būsimasis poetas išsiskyrė savo matematiniais gabumais.  Baigiamajame atestate pažymiai nebuvo patys 

geriausi – vyravo ketvertai, keletas trejetų ir tik vienas penketas iš tikybos. Todėl Jonas pasirinko literatūros 

studijas Varšuvos universitete, vėliau persikėlė į Kijevą. Tačiau po pirmo kurso viską meta ir grįžta į 

Lietuvą, įstoja į Kauno kunigų seminariją. Daugelis bajorų apgailestavo dėl šio Jono žygio. Ne vienas iš jų 

svajojo išleisti savo dukterį už gražaus jaunikaičio. Mat Jonas - augalotas, garbanotais juodais plaukais, 

pasiturinčio valstiečio sūnus, turintis puikų išsilavinimą, mokantis rašyti eiles. 

Kasdieniame gyvenime Maironis buvo šaltas ir oficialus, visada išlaikantis atstumą tarp savęs ir kitų. 

Maironis – pareigos ir tvarkos žmogus, pedantiškai tiksliai atlikdavęs visa, kas siejosi su jo tarnybine 

padėtimi. To paties reikalaudavo ir iš kitų. Tiesa, vienintelė atgaiva jam buvo Lietuvos gamta. Kiekvieną 

vasarą Maironis lankydavosi Palangoje. Amžininkai prisimena, kaip jis „su baltu apsiaustu, šiaudine 

skrybėle ir gumbuota lazda, tvirtos saujos sugniaužta, su seserimi Marcele už parankės žingsniuodavo jūros 

tilto link“. Jonas pėsčias nužygiuodavo iš Kretingos į Palangą. 

Maironis mėgo ir fizinį darbą. Žmonės dažnai matydavo jį su kastuvu rankose sodinant medelius arba 

krūmus. Jis apkasdavo medelius savo sode, genėdavo juos ir dirbdavo kitus darbus. Jis padėdavo 

darbininkams, kai šie remontavo jo namą Kaune. Maironis buvo stiprus, saikingai valgęs, nerūkęs ir mažai 

tegėręs. Mėgdavo lošti šachmatais. Rengdavosi paprastai ir kukliai. Savo bute laikydavosi pedantiškos 

tvarkos ir švaros. Ant sienos kabėjęs kreivas paveikslas tuojau būdavo išlyginamas. Maironis mėgo keliauti. 

Poetas lankėsi Šveicarijoje, Italijoje. 

Štai toks vieno iš žymiausių tautos poetų paveikslas, kuriame nuolat kovėsi vidinė įtampa, stipri grožio 

pajauta, dramatiškas tikrovės supratimas ir disciplinos persmelkta kasdienybė. Vargu ar kitaip ir galime 

kalbėti apie legendas. Jos visada prieštaringos ir ne iki galo pažįstamos, bet niekada neaplenkiamos ir 

nepaliekančios abejingų. 

 

H.Laurinavičiūtė, III klasė 
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 Maironio slapyvardžiai 

 
Kai kalbame ar galvojame apie Maironį, dažnai nepagalvojame, kad tai yra jo slapyvardis ir kad jis visai 

neturi nieko bendro su jo vardu ar gyvenamąja vieta. Maironio tikrasis  vardas ir pavardė yra Jonas 

Mačiulis. Poeto slapyvardis Maironis nėra jo vienintelis ar pirmasis naudotas slapyvardis.  Pirmuoju 

slapyvardžiu Zvalionis klasikas pasirašė po pirmuoju eilėraščiu "Lietuvos vargas". Dar vienas iš 

slapyvardžių buvo Garnys. Na, o garsiausias ir mums visiems žinomas slapyvardis Maironis atsirado ir 

pradėjo formuotis pirmaisiais būsimojo klasiko studijų metais Petrapilio dvasinėje akademijoje. Niekas 

tiksliai nežinoma, bet yra manoma, kad studijuodamas dvasinėje akademijoje Jonas Mačiulis susipažino su 

viduramžių teologijos ir filosofijos daktaro Francisco de Mayrone raštais. Šis prancūzų autorius jam paliko 

neišdildomą įspūdį tiek dėl savo asmenybės, tiek dėl vardo, kuris skambėjo labai lietuviškai ir kurį jis 

naudojo savo kūryboje, o paskui ir pats juo pasivadino. 

 

A.Panovaitė, III klasė 

  

  Pamoka, skirta Maironiui 

  
  

Lapkričio mėnesį per vieną literatūros pamoką mes, penktokai, kalbėjome apie Maironį: žiūrėjome filmuką 

apie Kaune esantį Maironio muziejų su 8 kambariais, biblioteka, kurioje poetas turėjo 795 knygas, šalia jo 

esantį sodą. Tai vieta, kur poetas gyveno ir džiaugėsi savo rankomis užaugintomis gėlėmis ir medžiais. Mes 

sužinojome, kad poetas žavėjosi paprastomis darželio ir lauko gėlėmis, o labiausiai vertino rūtą. Nuskindavo 

keletą šakelių, patrindavo tarp pirštų ir sakydavo, kad jokie pasaulio kvepalai taip nekvepia kaip lietuviška 

rūtelė. Ištraukas apie nuostabią Lietuvos gamtą skaitė mano klasės draugės, maironiečių būrelio atstovės: 

G. Bagočiūtė, A. Gedmantaitė, G. Taurozevičiūtė, M. Klapatauskaitė, A.Jankutė, G.Kolyčiūtė,K.Janušaitė, 

G.Kumžaitė ir aš, K.Stasiulytė. 

  

      K.Stasiulytė, 5 klasė 

  

    

 Literatūrinė popietė bibliotekoje     
Varnių miesto biblioteka suorganizavo literatūrinę popietę, skirtą Maironio jubiliejiniams metams. Šiame 

renginyje, kurį vedė mokytojos V.Vengrienė ir G.Čiužienė, dalyvavo ir vyresnieji žmonės, ir svečiai,ir mūsų 

klasės draugės S.Rapalytė ir A.Zaurakaitė, kurios taip pat skaitė Maironio poeziją. Kaip žiūrovai, buvome ir 

mes, maironiečiai. Popietė mums patiko, nes įdomu pasiklausyti, kaip eilėraščius skaito įvairaus amžiaus 

žmonės, kurie jie myli poeziją.                                                                                       

                                                             G.Taurozevičiūtė, 5 klasė 
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Gražiausia jurginų puokštė Tau, Mokytojau! 
  

  

Spalio 5 d. švenčiama Tarptautinė mokytojų diena. Tai diena, kada mokiniai iš tiesų gali padėkoti mokytojams 

už jų darbą ir rūpestį. Taip pat ši diena vyresnių klasių mokiniams suteikia progą „pasimatuoti“ mokytojo 

profesiją. Jau nuo pat ankstyvo ryto jautėsi sujudimas: diena vis dėlto išskirtinė. Skambėjo muzika, mokytojai 

ruošėsi 6 pamokoms, kurias jiems ves IV klasės mokiniai. Pirmoji pamoka buvo fizika, integruota su 

psichologija. Mokytojai, kurie dabar buvo mokiniai, turėjo iš makaronų ir popieriaus sukonstruoti lizdą, kad 

krentantis kiaušinis nesudužtų. „Mokiniai“ turėjo gerai pagalvoti, pasikapstyti po savo qantum fizikos žinias 

. Antroji pamoka padėjo išreikšti jų meninius gebėjimus. Dailės pamokoje popieriaus lape reikėjo pavaizduoti 

pateiktą eilėraščio posmą ir po to jį pristatyti. Visiems sekėsi puikiai: kas padarė vėjo malūnus, kas šoko 

rateliu, kas sugebėjo taip meniškai pristatyti baltą popieriaus lapą, kad net laimėjo prizą. Per trečią pamoką 

kolegas pasveikino mokyklos direktorius E.Stonys, kuris puikiai visus nuteikė ir toliau „ šypsotis bei smagiai 

praleisti dieną“. Mokytojus pasveikinti buvo atvykę ir svečiai: parapijos klebonas A.Sabaliauskas ir seniūnas 

R.Bružas. Per paskutinę pamoką, klasės valandėlę, tos dienos  „mokytojai“ pasveikino tryliktokus daina ir 

palinkėjimais bei kiekvienam įteikė po pieštuką su gėlyte ir mokyklos vardu. Visa diena praėjo labai sėkmingai 

ir turiningai: mokiniai gavo „paragauti mokytojo duonos“ ir patys pabandyti vesti pamokas, o mokytojai 

galėjo atsipūsti, išgerti kavos, pasikalbėti apie savo ilgus ir prasmingus metus mokykloje. Sėkmės Jiems ir 

sveikatos. 

  

  

  

       

   S.Panovaitė, IV klasės mokinė 
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Mūsų, I klasės gimnazistų, „krikštynos“ 

  

 

       

  

2022m. rugsėjo 20 d. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos II klasės mokiniai „pakrikštijo“ mus, I klasės 

mokinius. ,,Krikštynos“ vyko prie Lūksto ežero, Gintarų take. Pirma pamoka buvo skirta mūsų 

„gražinimui“- dažymui. Per antrą pamoką ėjome į stadioną, kur reikėjo daryti mankštą, bėgioti, vaikščioti 

„antele“ atsitūpus bei skanduoti šūkį. Po to autobusu mus nuvežė prie Lūksto. Buvome ir suklupdyti, ir 

susodinti ant smėlio, darėme „piramides“ iš žmonių ir atlikome kitokias užduotis. Patiko ar ne, sunku buvo 

ar nelabai, prieštarauti negalėjome. Pasibaigus ceremonijai, davėme priesaiką būti gerais ir garbingais 

VMVG gimnazistais. Ačiū vyresniesiems mūsų draugams. 

     

    

 M.Gudauskaitė, I klasės mokinė 

 

     

  

 

 

 

 

 

                                                    Leidinį parengė gimnazijos maironiečiai 
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