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Šiemet minime 180 - ąsias poeto, kunigo Antano Vienažindžio
gimimo metines. Antanas Justinas Vienažindys (pasirašinėjo
Vienožinskiu, Vienužiu) gimė Gipėnų viensėdyje, Zarasų
apskrityje. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, baigė Varnių
kunigų seminariją. Vikaravo ne vienoje Lietuvos parapijoje,
tačiau daugiausiai laiko praleido Laižuvoje, kur dirbo iki
mirties. A. Vienažindys yra vienas pirmųjų lietuvių lyrikų.

Poeto 175-ųjų gimimo 
metinių proga sodyboje 
Gipėnuose vyko renginys 
„Vienužio meilės giesmių 
taku. Intymioji Vienužio 
lyrika un Sartų“. 
V. Visockienės nuotr.



Vienažindys savo vaikystės ir jaunystės vasaras praleisdavo pas senelius
Gipėnų kaime (Zarasų rajonas). Būdamas klieriku, pamilo kaimynę Rožę
Stauskaitę, kuri vėliau už 1863 metų sukilimo rėmimą su visa šeima buvo ištremta
į Rusiją.
1865 metais vyskupas Motiejus Valančius įšventino A. Vienažindį kunigu.
Mezgėsi šilti naujo kunigo ir parapijiečių santykiai, kuriuos lėmė tiek jo dainų
populiarumas, tiek aktyvus ir nuoširdus jo kunigavimas: poetas subūrė parapijos
chorą, nepraleisdavo didesnio žmonių suėjimo, pasinaudodavo kiekviena proga
taikliai, kartais net eiliuotai pamokyti tikėjimo ir moralės dalykų.

Stogastulpis ir rodyklė į poeto Antano
Vienažindžio tėviškę Gipėnų kaime (Zarasų r.),
medžio drožinių autorius – Stasys Karanauskas.
D. Vilkickienės nuotr.

Poeto Antano 
Vienažindžio
skulptūra 
Mažeikių parke, 
skulptorius –
Gediminas 
Jokūbonis. 
S. Strazdausko
nuotr.



Didžiąja gyvenimo dalį poetas, kunigas
Antanas Vienažindys praleido Laižuvoje.
Ten jis pastatė Laižuvos Švč. Trejybės
bažnyčią. Vokietijos kariuomenė
traukdamasi 1944m. spalio 28 d.
susprogdino didingą Mažeikių rajono
Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčią. Liko tik
kunigo Antano Vienažindžio rūpesčiu
1884 m. pastatyta prieglauda (špitolė).
Ji buvo suremontuota ir nuo 1944 m.
veikia kaip bažnyčia (tinkuoto mūro,
stačiakampio plano, bebokštė).
Bažnyčios šventoriuje ant akmens mūro
pamatų yra neaukšta medinė varpinė,
apkalta vertikaliai išdėstytomis geltonai
dažytomis lentomis. Joje kabo išsaugoti
du susprogdintų maldos namų bronziniai
varpai.
Didysis (90cm aukščio) skirtas Šv.
Trejybės garbei, nulietas Karaliaučiuje
1729m.
Antrasis varpas (76cm aukščio) – garsių
Novgorodo gubernijos Valdajaus meistrų
darbas, nulietas 1892m.

Laižuvos 
Švč. 
Trejybės 
bažnyčia iki 
II pasaulinio 
karo.

Dabartinė 
Laižuvos 
Švč. 
Trejybės 
bažnyčia



Antanas Vienažindys rėmė
pasipriešinimą lietuviškos spaudos
draudimui (draudimas truko 1964 – 1904),
pats platino religines knygas.
Jis labai vertino mokslą, todėl ragino
visus mokytis, rėmė savo giminaičių
studijas. Klebonavimas iki galo
neužgožė ankstesnio poeto pomėgio
dainuoti savo eiles pačiam pritariant
armonika. Jausminga prigimtis reiškėsi
tiek sakant pamokslus, tiek draugijoje
komentuojant skaitytas knygas.
Pasižymėjo iškalba ir gražiais

pamokslais.
Dažnai jį žmonės matydavo sėdintį ant
akmens, grojantį armonika ir
dainuojantį.
Kai kurie kunigai barė poetą už tokį
gyvenimo būdą, bet paprasti žmonės jį
mėgo, nes jis buvo jiems nuoširdus.

Mažeikių rajono Laižuvos miestelis yra
Lietuvos-Latvijos pasienyje, kurio riba –
Vadaksties upelis. Ant aukšto šlaito po obelim
pūpso didelis akmuo, ant kurio sėdėdamas
poetas, Laižuvos parapijos kunigas Antanas
Vienažindys mėgdavo kurti eiles arba rymoti
žvelgdamas į tolį.

Antano 
Vienažindžio
kapavietė



Antanas Vienažindys pradėjo kurti studijuodamas seminarijoje. Jis yra laikomas
vienu pirmųjų lietuvių lyrikų, meilės temos lietuvių poezijoje pradininku.
Ankstyvieji jo eilėraščiai („Linksminkimos, linksminkimos“, „Pasakyki, panytėle“,
„Kaipgi gražus gražus“) pakilios nuotaikos, juose apdainuojamas jaunatviškas
meilės džiaugsmas, šviesios viltys. Vėlesniuose eilėraščiuose („Sudieu, kvietkeli
tu brangiausis“, „Karvelėli paukštužėli“) jaučiama jau kitokia nuotaika, akivaizdus
sielvartas dėl skaudžių 1863 m. sukilimo padarinių ir sunkios lietuvių liaudies
dalios, ištremtos mylimosios.
Vienažindžio kūryba yra artima romantizmui.



Įtaką poetui Antanui Vienažindžiui darė XIX amžiaus rusų ir lenkų romansiniai
eiliavimai, o ypač lietuvių liaudies dainos, iš kurių poetas skolinosi siužetines
linijas, stilistines priemones. A. Vienažindis savo eilėraščius vadino dainomis ir
jiems pritaikydavo arba sukurdavo melodijas. Literatūrinis A. Vienažindžio
palikimas nėra didelis. Jis kūrybos nespausdino, bet paliko rankraštinį rinkinį,
pavadinimu Dainos (Dainos lietuvininko žemaičiuose. Parašė Vienužis Pakuršėj
prisigužęs). Rinkinyje yra 25 dainos. Tikėtina, kad daug poeto dainų,
nepatekusių į rankraštį, tapo liaudies nuosavybe be autoriaus vardo.



Poeto eilių rinkinys „Dainos“ pirmą 
kartą išspausdintas 1894 m. JAV.

Ar visiems žinoma, kad liaudies 
palikimu laikomos dainos yra 
rašytos A. Vienažindžio?

Linksminkimos, 
linksminkimos,
Pakol jauni ėsma –
Nebus laiko mums 
linksmintis,
Kada pasenėsima…

Arba daina virtęs eilėraštis:

Pasakykai, panytėle,
Ar tu mane myli?
Kiek jau kartų tave 
klausiau,
O tujen vis tyli !..

Skaityti poeto kūrinius galite čia:
http://www.xn--altiniai-
4wb.info/files/literatura/LG00/Antana
s_Viena%C5%BEindys._Poezija.LG7500.
pdf

http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Antanas_Viena%C5%BEindys._Poezija.LG7500.pdf


Pastaruoju metu A. Vienažindžio muziejų Gipėnuose (Zarasų raj.) prižiūri tolimos kartos kunigo, poeto
giminaitis Donatas Juodelė / Daivos Čepėnienės nuotraukos

A. Vienažindžio muziejuje išsaugoti
senoviniai baldai



„Vienužiui daina buvo dalis jo esmės.
Dainomis Vienužis išdainavo pats save. Dainomis galima

susekti, kaip jis brendo ir kaip jo jausmai keitės. Iš Vienužio
dainų gali parašyti jo sielos istoriją.“

/Juozas Tumas-Vaižgantas

Medalis „Poetas Antanas Vienažindys“. 
A. Bosas, 1983m.

Medalio reverse iškalti poeto žodžiai: 
„Tada aš laimingas, kada jums dainuoju.“


