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• Maironis,  vadinamas tautinio atgimimo dainiumi, buvo didi, 
ryžtinga ir drąsi asmenybė, savo eilėraščiuose  reiškęs nacionalinio 
judėjimo šūkius,žadinęs gimtosios tėvynės, lietuvių kalbos meilę, 
skelbęs, kad mūsų, lietuvių, kraštas yra pats gražiausiausias, 
brangiausias, apipintas  didžiomis praeities legendomis .



„Kur lygūs laukai, 

Snaudžia tamsūs miškai, „



Lietuva – tai 
Nemunas ir
Dubysa, Šešupė
ir Nevėžis, 
Birutės ir
Šatrijos kalnai, 
Vilnius, 
Trakai.,,Pelėsiai
s ir kerpėm 
apaugus 
aukštai Trakų 
štai garbinga 
pilis...’’



„Ties Kaunu per Nemuną plaukia; „





„Užtemęs dangus 

mėto tankius žaibus;“



Ramios, malonios vasaros 
naktys; 

Medžio užmigęs nejuda lapas;

Viskas nutilo, viskas nurimo, 

Vienos tik žvaigždės mirkčioja, 
dega.



Maironio kūryboje galime 
pastebėti, kad daug dėmesio 

yra skiriama Lietuvos 
vandens telkiniams: upėms ir 

ežerams.



„Ežero skaisčios bangos liūliavo

Žaliu smaragdu; „



„Ten, kur Dubysa mėlyna juosta 

Banguoja plati!.. „



• „Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos 
žaliuoja..."



Maironio kūryboje atsispindi praeities valstietiška 
buitis ir laisvės kovų heroika, tėvynės meilė, gamtos
grožio pajautimas, aukštinama gimtoji kalba, 
garbinama liaudies kūryba.



„Ten apleistos pilys griūva 

Ant kalnų aukštai;“



„Kad vidurdieny saulė aukštai 

Iš pietų prasijuoks į Žemaičius, 

Nuo viršaus Šatrijos išmatai 

Nesuskaitomus kryžkelių skaičius.“



Maironis išaukština Lietuvos gamtos
vaizdus: miškus, upes ir pievas.



• „miškais lyg rūta kalnai žaliuoja“





„Ten susimąstęs tamsus Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas.
Banguoja vagą giliai išrėžęs,
jo gilią mintį težino Dievas...“



Poetas romantikas norėjo, kad
jaunimas mylėtų savo tėvynę, ją

gerbtų ir kovotų už ją.



„Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 

tai mūsų tėvynė, graži lietuva; 

Čia broliai artojai lietuviškai šneka, 

Čia skamba po kaimus Birutės daina. 

Bėkit, bėkit, mūsų upės, į marias 
giliausias! 

Ir skambėkit, mūsų dainos, po šalis 
plačiausias!“



Birutės kalnas



„Puikios, malonios pakalnės ties Kaunu; Puošia jos tulpėmis Viliją srauną; myli lietuvę gražesnis jaunimas, negu kad rožių ir tulpių audimas.“



• Nors praėjo ir nemažai metų , tačiau 
Maironio kūrybos svarba neblėsta. 
Visiems jis didelis patriotas , dvasingas , 
labai turtingos dvasios žmogus. 

• Manau , kad iš Maironio kūrybos 
mokysis ir patyrimo semsis dar ne 
viena ateities karta.



• Graži tu , mano brangi Tėvyne ,
Šalis kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo , kančių prityrei.
Maironis “Lietuva brangi”



•AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
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