
Užduočių bankas 

7–8 klasės Vytautas Mačernis. Sonetai 

 

 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: Mokiniai mokysis ne tik pažinti sonetus, bet ir mokysis 

kurti juos.  

 

V. Mačernio kūryba – didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, 

abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. 

 

Paskutinė poeto nuotrauka, 1942 m.  
Sonetas 

Soneto pradžia – XIII a. literatūra.  

Sonetas susideda iš 14 eilučių.  

Itališkasis (Petrarkos) variantas – du katrenai (ketureiliai) ir du tercetai (trieiliai).  

Struktūra: 4-4-3-3 

Angliškasis (Šekspyro) soneto variantas atsirado vėliau. Jis susideda iš trijų katrenų (ketureilių) 

ir baigiamojo disticho (dvieilio).  

Struktūra: 4-4-4-3 

 

Let’s read in English! 

Thine eyes I love, and they as pitying me,  

Knowing thy heart torment me with disdain,  

Have put on black, and loving mourners be,  



Looking with pretty ruth upon my pain.  

And truly not the morning sun of heaven  

Better becomes the grey cheeks of the east,  

Nor that full star that ushers in the even  

Doth half that glory to the sober west. 

  

As those two mourning eyes become thy face:  

let it then as well beseem thy heart 

To mourn for me since mourning doth thee grace,  

And suit thy pity like in every part.  

Then will I swear beauty herself is black,  

And all they foul that thy complexion lack.  

 

 

 

1. užduotis: Išverskite Šekspyro sonetą į lietuvių kalbą. 

Pasitikrink, kaip sekėsi 132 sonetas. 

 http://www.xn--altiniai-

4wb.info/files/literatura/LD00/Viljamas_%C5%A0ekspyras._Sonetai.LD5401.pdf 

 

2. užduotis: Perskaitykite V. Mačernio sonetą ,,Aš pažinau karalių tavyje” ir atsakykite į 

klausimus. 

1. Į ką kreipėsi lyrinis subjektas? 

2. Koks yra jo pašnekovas? 

3. Kokį gyvenimo supratimą jis išsako? 

4. Kaip eilėraštyje suprantamas žmogaus karališkumas? 

 

 

Aš pažinau karalių tavyje 

 

Aš pažinau karalių tavyje iš žingsnių aido 

Ir iš akių blizgėjimo aštraus, 

Nors kartais jos iš tavo liūdno ir pailgo veido 



Man švietė giedrumu audros nuskaidrinto dangaus. 

 

Kiekvienas tavo žodis, išdidus, bet mielas, 

Kiekvienas tavo mostas, laisvas ir platus, 

Kalbėjo apie didžią, gražią sielą, 

Praaugusią lyg aukštas medis girioje visus medžius. 

 

Nes tu sakei: “Per žemę mes praeinam 

Tik vienąsyk, tai būkime tvirti! 

Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą, 

Tas nesutirps mirty”. 

 

Todėl (nors neturėjai tu namų, kai saulė leidos, 

Nei sosto, nei tarnų karališkam dvare) 

Iš tavo liūdno ir pailgo veido 

Aš pažinau karalių tavyje. 

 

Šarnelė, 1942.VII.3 

 

 

3. Užduotis: A.de Sent-Egziuperi „Mažojo princo“ karalių, anksčiau analizuotų dramų valdovus 

ar žinomas istorines politines asmenybes simboliškai būtų galima  pavadinti   k a r a l i a i s   v i 

s u o m e n ė j e. Pabandykite palyginti juos su     k a r a l i u m i, esančiu žmogaus viduje, ir 

nusakykite skirtumus bei panašumus. Užpildykite lentelę.  

 

 

 

 

Karalius visuomenėje Karalius manyje 



 

 

 

Panašumai 

 

4.Užduotis. 

Sukurkite sonetą, kurio lyrinis subjektas šiuolaikiniame pasaulyje kelia jam rūpimus 

gyvenimo klausimus. 

 

 Sudarė mokytoja metodininkė Ramutė Stankuvienė, remiantis:  

1. Karolina Statkevičiūtė V. Mačernis septintokams, Lituanistų miestelis. 

2. Literatūra 7 klasei 1 dalis. Vilnius 2017. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 

 

 

 

 


