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ANTANAS VIENAŽINDYS (1841–1892) 
 
Biografija. Poetas, kunigas. Antanas Justinas 
Vienažindys (pasirašinėjo Vienožinskiu, Vienužiu) 
gimė Girėnų viensėdyje, Zarasų apskrityje.  Mokėsi 
Panevėžio gimnazijoje, baigė Varnių kunigų 
seminariją.  Vikaravo ne vienoje Lietuvos parapijoje, 
tačiau daugiausiai laiko praleido Laižuvoje, kur dirbo 
iki mirties. Vienažindys yra vienas pirmųjų lietuvių 
lyrikų.  
Gyvenimo akimirkos. 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 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. 

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. Sakoma, kad ant 
Vienažindžio kapo yra tas akmuo, ant kurio poetas kurdavęs savo dainas.   
Kūrybos bruožai ir literatūrinis palikimas.  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 jam darė XIX amžiaus rusų ir 
lenkų romansiniai eiliavimai, o ypač lietuvių liaudies dainos, iš kurių poetas skolinosi 
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siužetines linijas, stilistines priemones.  Vienažindis savo eilėraščius vadino dainomis ir 
jiems pritaikydavo arba sukurdavo melodijas.   

Lieratūrinis Vienažindžio palikimas nėra didelis. Jis kūrybos nespausdino, bet 
paliko rankraštinį rinkinį, pavadinimu Dainos (Dainos lietuvininko žemaičiuose. Parašė 
Vienužis Pakuršėj prisigužęs), kuris buvo išleistas jau po mirties 1894 m.  Rinkinyje yra 
25 dainos. Tikėtina, kad daug jo dainų, nepatekusių į rankraštį, tapo liaudies nuosavybe 
be autoriaus vardo. 

 
Klausimai:  
1. Vienažindžio eilėraščių rinkinys Daina byloja pirmiausia apie asmenišką kančią. 
Kokia tos kančios priežastis? Savo atsakymą pagrįskite citatomis iš eilėraščio ištraukos. 

Oi dainos dainelės, jūs mano patieka! 
Visi širdies skausmai pas jumis palieka. 
Tada aš laimingas, kada jums dainuoju, 
Kada savo vargus verkdams išrokuoju… 
<...> 
Aštrūs valdžios peiliai širdį man pervėrė 
Ir sunkį lenciūgą ant kaklo užnėrė. 
Reik man naštą nešti ir krimst plutą kietą, 
Vienam kaip žuvelei gyvenant ant svieto. 

2. Ką apdainuoja poetas šiame eilėraštyje „Daina“? Suraskite eilėraščio ištraukoje 
deminutyvus, pacituokite. Kokią nuotaiką sukuria tokia žodžių forma? 

Toli ir tu esi, o mano gulbele! 
Kodėl neatskrendi, tu mano paukštele?! 
Kodėl gi tu gaili baltųjų sparnelių? 
Kodėl neaplankai ir mano namelių? 
Laukiu ašen tavęs, ranka pasirėmęs, 
Ašaroms aptvinęs, rūpestį paėmęs… 

3. Vienažindžio eilėraščio ištraukoje „Ilgu ilgu man ant svieto“ pabrėžiamas geliantis 
nerimas, kurį kelia egzistenciniai klausimai, ar pakaks jėgų priešintis žmonių niekšystei 
ir likimo neteisybei.  Pacituokite, kurie žodžių junginiai atspindi poeto neviltį? 

Ilgu ilgu man ant svieto, 
Nors, ko reikia, viskas yr. 
Tartum spaudž man ranka kieta, 
Verkt nenoriu – aš’ros byr… 
Ilgu! Vien ko dūšia laukia - 
Prieteliaus? Tas yr, žinau! 
Gal prie meilės širdis traukia? 
Aš ir meilę pažinau! 
<...> 
Žmonės širdį jau užgavo, - 
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Kur man dūšia beprigus?.. 
Jei nulėks prie Dievo savo, 
Ten tiktai nebilgu bus!.. 

4. Perskaitykite visą Vienažindžio eilėraštį „Sudieu, kvietkeli tu brangiausis!” Kokią 
emocinę būseną poetas išgyveno kurdamas šį eilėraštį? Atsakymus pacituokite. 
 

Sudieu, kvietkeli tu brangiausis! 
Sudieu ir laimė… man biednam! 
Matau, paskyrė taip Aukščiausis, 
Kad vargt ant svieto reiks vienam. 
 
Štai diena jau ir ta adyna, 
Kurioj man reikia atsiskirt -  
O širdis alpsta... Dievas žino, 
Kaip reiks gyvent ir kur numirt! 
 
Ir dilgė ne visur žaliuoja, 
Šaka be rasos neprigis, 
Ir medis pakirstas svyruoja, - 
Kaip mano širdis bepagis! 
 
Aušra man nepriduos skaistumo, 
Nei ramus vėjas nuramins, 
Nei saulė neatneš linksmumo, 
Nei tamsi naktis užmigdins. 
 
Kaip gaili rasa skalsiai krinta, 
Taip mano ašaros riedės, 
Jau gailestis man širdį kremta, 
O! kas kentėti man padės! 
 
Neg tik berželis svyruonėlis 
Per amžius verkdams man supras, 
Neg tik prakalbins tas paukštelis, 
Kurs savo lizdo neatras. 
 
Kas dieną ašarų man pietus 
Atneš nelaimių debesis... 
Nors kryžiai kris, kaip smarkūs lietūs, 
Bet meilės tik neužgesys. 
 
Mylėjau tave ir mylėsiu, 
Pakol man’ žemėms neužkas, 
Su sparnais mįslių greit atlėksiu - 

Farewell, farewell, o fairest flower! 
    Farewell, my joy, my very own!  
For I am destined from this hour 
    To pine and suffer all alone. 
 
The time has come for us to part; 
    To go away from you must I.  
Sad premonitions wring my heart: 
    How shall I live ― where shall I die? 
 
If flowers can't blossom without dew 
    Nor even common thistles thrive,  
Nor tree stand, by an axe cut through, 
    How can my wounded heart survive? 
 
No dawn will bring tranquillity, 
    No wind will dry the tears I weep, 
Nor will the sun bring joy to me, 
    Nor dark night lull poor me to sleep. 
 
Like drops of dew from flowers fall, 
    My bitter tears fall ceaselessly.  
Ah, grief and sorrow tear my soul, 
    Yet nobody will pity me. 
 
Perhaps the birch that knows no rest 
    Alone my sighs forlorn will mind,  
Or a poor bird that lost its nest 
    And nightly shelter cannot find. 
  
A daily harvest I will reap 
    Of tears from my sick bosom wrenched;  
And yet however much I weep 
    The fire of love no tears will quench! 
 
To heaven on love's wings I'll soar; 
    Sweet soul, I'll find you anywhere!  
I loved you, and will love you more 
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Ir krašte svieto širdis ras. 
 
Ir tavęs niekur neužmiršiu, 
Jog siela mano čia paliks, 
Tegul iš meilės ir numirsiu - 
Myris dėl meilės Dievui tiks. 

 

    Till I'm laid low by my despair. 
 
In dreams, down here with you'll be I 
    While my poor spirit soars above.  
So loving, longing, let me die 
    And God will bless me for true love. 
 

Translated by Dorian Rottenberg 
5. Perskaitykite Vienažindžio eilėraštį „Oigi gražus gražus”.  Paaiškinkite eilėraščio 
prasmę? Atsakymą pagrįskite citatomis. 

Oigi gražus gražus tolimasis dangus. 
Kada man nuvesi ten, Dievuliau 

brangus? 
 
Kada aštrius takus šios žemės pereisiu? 
Kada žvaigždėms grįstu keliu 

vaikštinėsiu? 
 
Kada aš po vargais gausiu atsilsėti 
Ir ant Tavo švento veido paveizėti? 

Diena po dienelės gal man pavadinsi, 
Kaipo menką žolę nuo žemės nuskinsi? 
 
Ar priimsi tada, Aukščiausias tėveli, 
Biedną man vargdienį, nabagą žmogelį? 
 
Mane, menką dulkę, man, saujelę 

dūmo, 
Argi greit įleisi ing dangišką rūmą?.. 

 
 

Žodynėlis: 
viensėdis: vienkiemis, gyvenvietė, kurią sudaro vienas sodyba; steading 
vikarauti: ►vikaras: katalikų dvasininkas, vyskupo ar klebono padėjėjas; vicar 
užgožti: nustelbti, viršyti; to overshadow, dominate or surpass 
iškalba: kalbėjimo menas, retorika: eloquence, oratory 
sielvartas: susikrimtimas, rūpestis, širdgėla; grief, sorrow 
padarinys: rezultatas; consequence, result 
romansinis: jausmingas, svajingas eilėraštis; long narrative poem about courtly culture 
and secret love 
eiliavimas: eilėmis rašyti; versification 
siužetinis: ►siužetas: įvykių seka, atskleidžianti veikėjų charakterius ir sudaranti 
kūrinio turinį; subject, plot 
stilistinis: ►stilius: kalbos raiškos priemonių sistema, būdinga kuriai vartojimo sričiai; 
style, manner, fashion 
priemonė: būdas, veiksmas kam nors įvykdyti, atlikti; means, measure, way  
rankraštinis: ►rankraštis: ranka ar mašinėle rašytas raštas, veikalas; manuscript, 
handwriting 
rinkinys: kas surinkta, kolekcija; komplektas; collection 
nuosavybė: kam nors priklausantis turtas; ownership 
byloti: liudyti, tvirtinti, skelbti tikrumą; to witness, testify 
patieka: paguoda, džiaugsmas; comfort 
išrokuoti: iškalbėti, pasakyti, išsakyti; to pour out, spill out 
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lenciūgas: grandinė, geležiniai pančiai; chain 
pluta: duonos paviršius; crust 
deminutyvas: mažybinės ar maloninės reikšmės priesagos vedinys; diminutive 
ašen: aš; I 
aptvinęs: gausiai paplūdęs, apsiliejęs; swimming 
egzistencinis: ►egzistencija: gyvavimas, buvimas; being 
prietėlius: draugas, bičiulis; friend 
prigusti: priprasti, to get used to 
paveizėti: pažiūrėti, pažvelgti; to have a look 
biednas: neturtingas, vargingas; poor, miserable 
nabagas: nelaimingas, vargšas; unfortunate 
 
Nuorodos: 
  
Tektų šaltiniai: 
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Antanas_Viena%C5%BEindys._Poezija.LG
7500.pdf 
 
Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Paulius_Suba%C4%8Dius._Antanas_Viena
%C5%BEindys__1841-1892_.LG7500C.pdf 
http://www.šaltiniai.info/index/details/1095 
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