GRIGONIS MATAS
Gimė 1889 10 03 Miškiniuose Rokiškio rajone, mirė 1971 01 07 Vilniuje
Rašytojas, pedagogas
Gimė žemdirbių ūkininkų šeimoje1897-1900 m. baigė Rokiškio pradžios mokyklą, 1900-1907 m. mokėsi
Mintaujos (dabar – Jelgava, Latvija) ir Vilniaus gimnazijose. 1907 m. buvo įstojęs į kunigų seminariją, tačiau
iš jos išstojo. Išlaikęs egzaminus, jis gavo teisę dirbti lietuvių kalbos mokytoju. 1907–1908 m. M. Grigonis
dirbo Neršionių (Rokiškio r.) "Saulės" pradžios mokyklos vedėju. Jis buvo vienas iš lietuviškųjų vakarų
Rokiškio krašte organizatorių, pats vaidino pirmuosiuose dramos pastatymuose 1908–1909 m., net ir
atvažiuodamas į Rokiškį iš Panevėžio.
1908-1914 m. dirbo Panevėžio labdarių draugijos pradinės mokyklos vedėju, taip pat šios draugijos
bibliotekoje. 1908-1915 m. jis tyrė, ką mokiniai skaito, paskelbė apie tai publikacijų. Panevėžyje M. Grigonis
įsitraukė į dramos, muzikos ir dainos draugijos "Aidas" veiklą ir ją pagyvino. 1912-1914 m. išrinktas
susibūrusios Artistų mėgėjų kuopai pirmininku. 1914 m. pasitraukė į Rusiją, 1914-1918 m. buvo Kinešmos
pradžios mokyklos, Voronežo M. Yčo gimnazijos ir Marijampolės "Žiburio" progimnazijos, tuo metu
įsikūrusios Jaroslavlyje, mokytojas, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.
Grįžęs į Lietuvą, 1918-1925 m. jis dirbo Panevėžio "Saulės" gimnazijos mokytoju, buvo Panevėžio apskrities
pradžios mokyklų instruktorius bei Panevėžio berniukų gimnazijos vicedirektoriumi. Panevėžyje M. Grigonis
vėl dalyvavo atgaivintos "Aido" draugijos veikloje, nuo 1919 m. vasaros buvo jos valdybos narys,
vicepirmininkas. Jis rengdavo lietuviškus vakarus, buvo vienas iš "Meno kuopos" įkūrėjų.
1925-1929 m. jis buvo Rozalimo (Pakruojo r.) vidurinės mokyklos direktorius, 1925 m. subūrė jaunimą
sutvarkyti centrinę miestelio aikštę priešais bažnyčią. Šioje aikštėje 1928 m. jo iniciatyva buvo pastatytas
Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio paminklas su angelo statula.
1929-1934 m. M. Grigonis gyveno Anykščiuose ir buvo Anykščių vidurinės mokyklos direktorius, mokė
lietuvių kalbos ir geografijos. 1929-1930 m. buvo Anykščių Vyskupo M. Valančiaus liaudies universiteto
lektorius. 1930-1931 m. išrinktas Anykščių mokytojų J. Basanavičiaus vardo draugijos pirmininku ir Lietuvos
mokytojų tautininkų J. Basanavičiaus liaudies universiteto vedėju Anykščiuose.
Dėl pablogėjusios sveikatos 1934 m. išleistas į pensiją. Apsigyvenęs Senamiesčio vienkiemyje prie
Panevėžio, savo laiką skyrė kūrybai ir sodininkystei, iki Antrojo pasaulinio karo toliau dalyvavo Panevėžio
"Aido" ir kitų draugijų veikloje, buvo atsakingas už Panevėžio "Aido" draugijos biblioteką, periodiškai vis
gydėsi.
1941-1943 m. M. Grigonis apsigyveno Panevėžyje ir dirbo Panevėžio apygardos teismo civiliniame skyriuje
sekretoriumi, buvo Panevėžio 1-osios gimnazijos tėvų komiteto vicepirmininkas. Dėl pablogėjusios sveikatos
vėl pasitraukęs iš tarnybos, jis grįžo į sodybą Senamiesčio vienkiemyje, nuo 1945 m. buvo Lietuvos
personalinis pensininkas kaip pasižymėjęs mokytojas ir vaikų rašytojas, tačiau sunkiai sirgdamas skurdo.
1948 m. jis įstojo į Vaivadų apylinkėje susikūrusį kolūkį "Pirmyn", buvo išrinktas jo revizijos komisijos
pirmininku, kiek laiko ėjo sąskaitininko pareigas, deleguotas į pirmąjį Sovietų Lietuvos kolūkiečių
suvažiavimą, išrinktas jo prezidiumo nariu ir skaitė pranešimą. Pokario Lietuvoje jis išgarsėjo kaip augalų
selekcininkas – "mičiurininkas", buvo filmuojamas kino kronikai, pelnė įvairių apdovanojimų augalininkystės
laimėjimų parodose. 1950-1957 m. buvo kolūkio pirkios-laboratorijos vedėjas, palaikė ryšius su Sovietų
Sąjungos "mičiurininkais", bendravo su Lietuvos jaunaisiais gamtininkais. Nuo 1965 m. iki gyvenimo
pabaigos M. Grigonis gyveno Vilniuje pas sūnų Matą Kastytį.
Mokykliniam jaunimui M. Grigonis parašė ir išleido apie 40 knygelių, daugiausia originalios ir verstinės
poezijos, sceninių veikalų, išvertė L. Tolstojaus, I. Turgenevo, K. Ušinskio ir kitų autorių knygas, Ch. Perrault

pasakas, parengė rusų kalbos vadovėlį (1915 m.). 1913 m. išleistas eilėraščių rinkinys „Kvietkelis“ yra pirmoji
lietuvių vaikų poezijos knyga.
Pagal M. Grigonio eiles yra sukurta dainelių vaikams: Artūro Noviko "Pasaka", Antano Budriūno
"Neužmirštuolės", "Aguonos", "Žemuogėlės", "Pasaka", Algimanto Raudonikio "Lopšinė". Įvairūs
kompozitoriai sukūrė giesmių pagal M. Grigonio tekstus: Teodoro Brazio "Į Nazarietį" ir "Rozalimo Jėzaus
Nazariečio giesmė", V. Butvilos-Kazimieraičio "Kristaus Karaliaus giesmė", Mykolo Karkos "Prie kryžiaus
skubėki", taip pat dainų chorams: J. Gaubo "Rozalimas", S. Gužytės "Rozalimo daina" ir kt.
Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928 m.)
ir Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų sukakties medaliu (1928 m.), sovietinėje Lietuvoje – "Garbės ženklo"
ordinu (1950 m.).
Nuo 1908 m. iki gilios senatvės bendradarbiavo periodinėje spaudoje, pasirašinėdavo Svirno Žvynės, Mato
Gojelio, Dile Mato slapyvardžiais.
Jo publikacijas spausdino "Viltis", "Šaltinėlis", "Vienybė", "Garnys", "Lietuvių balsas", "Lietuva", "Vadas",
"Katalikas", "Ateitis", "Pavasaris", "Sekma diena", "Švietimo darbas", "Lietuvos žinios", "Žvaigždė",
"Židinys", "Panevėžio balsas", "Kraštas", "Kultūra", "Draugija", "Žiburėlis", "Naujasis žodis", "Žvaigždutė",
"Sargyba", "Kauno naujienos", "Lietuvis“, "Skautų aidas", "Panevėžio tiesa", "Genys", "Lietuvos pionierius"
ir kt.
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