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„Svetainėje stovėjo pianinas“, „pro pravirą langą nuolat sklido muzi-
kos garsai“, „pravirko išgirdęs melodiją“ – tai tik kelios užuominos apie 
tai, kokia svarbi žymiesiems anykštėnams kasdieninės jų aplinkos dalis 
buvo muzika. 

Šįkart spausdiname pluoštą prisiminimų ir dokumentų fragmentų, ku-
riuose užfiksuoti gyvieji liudijimai apie tai, jog muzikinis palydovas anykš-
tėnams visuomet buvo ir išlieka neatsiejamas laimingo gyvenimo ženklas, 
o prigimtinė meilė muzikai įkvepia kūrybai.

Muzikologė, muzikos pedagogė Onutė KIAUŠAITĖ apie Antaną Ba ra nauską ir 
mu ziką jo gyvenime:

(...) Vaikystėje gyvenimas būsimojo poeto nelepino. Iš pat mažų dienų jam 
teko patirti sūrų prakaito skonį ir visus piemenavimo vargus. Tačiau jautri šeimos 
aplinka ir nuostabi Anykščių apylinkių žemė ugdė turtingą, savitą, kupiną fanta-
zijos vidinį A. Baranausko pasaulį. Jo motina, „pasižymėjusi savo gražiais veide-
liais, gražiu balsu ir buvusi pati geriausia Anykščių bažnyčios „kantarka“ (pagal 
A. Vienuolio atsiminimus). Iš atsiminimų eilutės gal dar ir negalima spręsti apie A. 
Baranausko muzikalią prigimtį, tačiau aišku, jog motinos giesmės ir dainos paliko 
pėdsaką augančio berniuko sieloje. Jau subrendęs poetas laiške H. Vėberiui rašė: 
„Mane motutė lietuviškai supdama lyliavo, auklėtoja lietuviškai pasakas sakydavo, 
išgirstosios dainos lietuviškai man širdin kliudė“.

(...) Pirmąsias mokslo žinias jis gavo iš tėvo, šviesaus žmogaus, o vėliau lankė 
Anykščių parapijos mokyklą (1845-1848), kurią baigęs dirbo pas Gelvonų kleboną 
liokajumi. Bet čia jis nelinksta prie darbų, todėl klebonas „liokajų“, kaip niekam 
tikusį vaiką, grąžino namo. Iš dienoraščio puslapių aiškėja, jog Gelvonuose prabilo 
A. Baranausko poetinis ir muzikinis pašaukimas. Jame skaitome: „Poezija ir eilės: 
pradėjau eiliuoti nuo 1849 m. ir pamėgau. Muzika: 1849 m. pats mokiausi groti 
klavikordu, 1850 m. smuiku, 1853 m. gitara ir armonika, bet gerai negroju jokiu 
instrumentu“. 

(...) Susipažinus su A. Baranausko gyvenimu, išryškėja jo polinkis muzikai, 
pasireiškęs per visą gyvenimą įvairiausiomis formomis. „Muzikos niekas manęs 
nemokė, tiktai ją mėgdamas, aš patsai iš knygų ir iš skambinimo bent kiek pra-
mokau. Bet tai tėra menka pradžia. Ištaisyti šito mokslo nebeingaliu: viena, pase-
nėjau, pirštai stambūs, kita, nespėju skambinti“, – rašė poetas laiške H. Vėberiui. 
Kitame laiške išryškėja jo mėgstamiausi kompozitoriai: „Kam nežinomi vardai ne 
tiktai Mocarto, Haydno, Bacho, bet ir daugybės vėlyvesnių muzikantų: Bethove-
no, Šuberto ir daugelio kitų?.. Gražiosios priemonės (artės) visiems gražios, kas gi 

negerai, visiems nepatinka. Gražiosiomis priemo-
nėmis, lygiai kaip ir žodžiais žmogaus dūšia visus 
jausmus ir dvasiškas gėrybes išpasakok. Priemonių 
kalba visoms giminėms ir liežuviams lygiai reiški ir 
suprantama“.

A. Baranausko prigimties muzikalumas ir poe-
tiškumas išryškėja jo amžininkų ir pažįstamų prisi-
minimuose. „Ne menkai ir ne kartą jisai mane ste-
bino ir savo paties parašytomis ir komponuotomis 
giesmėmis, kaip „Sveika, Marija, dangaus lelija“ ir 
kt., kurių dabar jau neb‘atmenu, labai jausmingai 
nors silpnu balsu giedodamas ir ant klavikordo 
žaisdamas“, – prisimena J. Basanavičius, su poetu 
susipažinęs apie 1874-1875 m. Kaune. Mėgdavo 
jis jam padainuoti senų lietuvių dainų įvairiomis 
tarmėmis. Šiltai savo bendravimą su A. Baranaus-
ku prisimena L. Didžiulienė: „Vasarą, kokia laimė, 
atvažiuodavo kunigas Baranauskas. Kauno kunigų 
seminarijos vice rektorius... Matyt, ir aš jam pati-
kau, nes kiek kartų atvažiuodavo Anykščiuos sa-
vųjų aplankytų, vis ir par mum būdavo, mes unt 
jį taip pat nuvažiuodavom. Dažnai dainuodavom 
draug jo dainas. Labai džiaugdavos, išgirdęs, jog 
aš kai kuriom naujas melodijas parinkau, rodės, 
tokios gražios ir atatinkamos“.

Muzikos garsai talento užuovėjoje

Antanas BARANAUSKAS (1835-
1902) – iš Anykščių kilęs dvasininkas 
vyskupas, teologas, poetas, vertėjas, 
žymiausias ir talentingiausias XIX-XX a. 
anykštėnas, plačiausiai po pasaulį pa-
sklidusio lietuvių kalba parašyto litera-
tūros kūrinio poemos „Anykščių šilelis“ 
autorius.

Plungės dvare 1897 m. birželį viešėjęs A. Baranauskas (cen-
tre) su šeimininku Mykolu Oginskiu, garsiojo polonezo kūrė-
jo Mykolo Kleopo Oginskio anūku, ir Žemaičių kunigų semi-
narijos klierikais. Foto: Žemaičių dailės muziejaus fondai.
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(...) Iki pat senatvės A. Baranauskas bendravo su žmonėmis, kurie vienaip ar 
kitaip turtino ir plėtė jo muzikinį akiratį. Pasirodo, jog vasaromis jis būdavo dažnas 
kunigaikščio M. Oginskio (1849-1902) svečias:

Po šituo stogu
Viešėt patogu:
Čia kožnam darbe
Širdį parodys.
Tai A. Baranausko eilėraščio, įrašyto 1897 m. birželio 19 d. Plungės dvaro sve-

čių knygoje, ištrauka. Be abejo, šio kunigaikščio įkurta muzikos mokykla, kurioje 
mokėsi ir M. K. Čiurlionis, bei suorganizuotas orkestras Plungės dvare negalėjo 
nedominti poeto.

Iš: Kiaušaitė, O. A. Baranauskas ir muzika. In: Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų 
mokslo darbai. Menotyra XI. Vilnius, 1983. P. 26-43.

Julija Janulaitytė-BILIŪNIENĖ – apie paskutiniąsias Jono Biliūno gy ve nimo dienas 
Zakopanėje:

(...) Ruduo. Vis jam nebegerai. Linksmas rytais dar buvo. Priešais mūsų name-
lius buvo vila. Toje viloje muzikantai rengdavo koncertus. Labai gražios repeticijos 
būdavo. Jis klausydavosi muzikos.

Paskutinė diena taip pat buvo su muzika, su daina..
Dar tik aušo. Saulė visai į mūsų langus. Jis pradėjo švilpauti, dainuoti daineles, 

kad jau nubudo. Saulė patekėjo tokia graži. Mes gėrėjomės, džiaugėmės ja. Paskui 
pavalgė. Sako: duok man katalogus – surašysiu visas knygas, kurios man labiausiai 
reikalingos. Paskutinėmis dienomis jis rinko medžiagą iš indų filosofijos...

Po pusiaudienio pradėjo slankioti debesys, tokie maži, balti. Paskui vis didesni, 
didesni ėmė plaukti, kaip žąsys. Uždengė visą horizontą. Jis sako: pavargau, atsi-
gulsiu pailsėti. Tik tu nenueik, būk prie manęs...

Iš publikacijos rankraščio, saugomo VŽM

Muziejininkė Vida ZASIENĖ apie rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio muzikinius 
pomėgius:

(...) Iš pat mažens jis labai mėgo liaudies dainas, mokėjo įsiklausyti į paslaptin-
gą nakties tylą, todėl dažnai prašydavosi išleidžiamas į naktigones, dažnai traukda-
vo ten, kur didesni žmonių susibūrimai. Mėgo ne tik klausytis, bet ir pats mokėjo 
groti – linksmindavo kitus. Apie tai savo atsiminimuose rašo rašytojo sesuo Teofilė 
Žukauskaitė: „Turėjo brolis tokį eglinį lamzdelį ir mėgdavo juo groti. Gražiausia 
būdavo, kai subatvakariais jis užlipdavo ant žemučio kluono stogo, kojom atsi-
spirdavo į tvorą ir imdavo dūduoti. Subėgdavo tada iš viso kaimo vaikai, o vėliau 
susirinkdavo ir jaunimas. Atsinešdavo vyrai kas armoniką, kas smuiką, kas ir 
tokius pat lamzdelius – ir grodavo ligi išnaktų, o kas norėdavo, tai ir šokda-
vo“.

Vėliau, atvažiuodamas atostogų iš Liepojos gimnazijos, kaip prisimena 
kita rašytojo sesuo Konstancija Pavilonienė, atsiveždavo „triūbą, rangytą, 
blizgančią, vadinamą kornetu, – ir vėl grodavo žmonėms. Būdavo, nueis ga-
lan daržo, į ežero pusę, atsisės po žilvičiu ir groja. Grodavo iš natų, dažniau-
siai pavakary, saulei leidžiantis, kai žmonės po darbų grįždavo iš laukų“.

Gyvendamas Maskvoje, A. Žukauskas dažnai lankydavo teatrus, kon-
certus, dalyvavo lietuvių inteligentijos susibūrimuose, kur grodavo klarnetu. 
Ypač jį žavėjo M. Glinkos kūriniai, mėgo groti jo noktiurną „Išsiskyrimas“. 
Tuo laiku Maskvoje gyvenusi rašytojo amžininkė Bronė Valentinavičiūtė-
Žilinskienė po daugelio metų rašė: „Žukauskas mėgdavo pianiną: be operų 
ištraukų, kiekvieną kartą prašydavo paskambinti F. Šuberto serenadą „Tykiai 
skrieja mano dainos“, Bethoveno „Mėnesienos sonatą“, M. Glinkos, P. Čai-
kovskio ir A. Rubinšteino romansus“.

Anykščiuose įvairiomis progomis dažnai pas save kviesdavosi seseris Kai-
rytes, kurių atliekamas „Anykščių šilelis“, „Oi, smūtnas, smūtnas, smūtnas 
vakarėlis...“ ir kitos dainos skambėdavo ne tik rašytojo namuose, bet ir sode, 
paupy.

Apie A. Vienuolio meilę dainai savo atsiminimuose labai gražiai pa-
sakoja mokytoja Ona Gikytė-Šakėnienė, kurį laiką gyvenusi Žukauskų 
namuose: „O dainuodavo tada Anykščiuose visur – kiemuose, gatvėse, 
soduose, gražiai dainuodavo, iš pačios širdies. Rašytojas žvalus, laimin-
gas, ragina dainuoti ir dainuoti, o jei yra muzika, tai ir šokti.Ir pats šoka, 
kviečia šokėjas, organizuoja ratelį... Ir ne tik jis, bet ir mes užmiršdavom, 
kiek jam metų, kad jis – didelis rašytojas, kai apsupdavom ratu ir dainuo-
davom „Jurgelį meistrelį“... 

Iš: Zasienė, Vida. A. Vienuolis ir muzika. 
Kolektyvinis darbas (Anykščiai), 1987, bal. 7, p. 3.

Jonas BILIŪNAS (1879-1907) – 
Niūronyse (Anykščių r.) gimęs ir už-
augęs rašytojas prozininkas, kritikas ir 
publicistas, ryškiausias XX a. pradžios 
lietuvių realistinės prozos estetinių ir 
moralinių nuostatų kūrėjas. 1994 m. 
sukūręs šeimą su gydytoja Julija Janu-
laityte, ligos kankinamas, po trejų metų 
mirė Zakopanės kurorte Lenkijoje.

Antanas ŽUKAUSKAS-VIENUO-
LIS (1882-1957) – iš Ažuožerių (Anykš-
čių r.) kilęs vaistininkas, rašytojas pro-
zininkas ir dramaturgas. Nuo 1918 m. 
iki gyvenimo pabaigos su pertraukomis 
gyveno Anykščiuose ir telkė Anykščių 
inteligentiją, buvo kultūros iniciatyvų 
pradininkas. Atidaręs muziejų senelio 
brolio A. Baranausko klėtelėje, tapo 
Lietuvos memorialinės muziejininkyst-
ės pradininku. Pagal jo apsakymą „Pa-
skenduolė“ pastatyta opera XX a. vidu-
ryje buvo pirmoji nacionalinė opera, 
pastatyta Kauno muzikiniame teatre. 

Šią savo nuotrauką su autografu 38 metų 
A. Žukauskas-Vienuolis 1920 m. vasarą 
dovanojo 25 metų rašytojai Bronei Buivy-
daitei. Foto: VŽM.
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Rašytoja Bronė BUIVYDAITĖ, prisimindama Antaną Vienuolį ir kartu girdėtą mu-
ziką:

1920 metų vasara.
Mano atostogos pasibaigė – ryt turiu išvažiuoti į darbovietę. Mama pataria prieš 

kelionę gerai išsimiegoti, bet man knieti nueiti į vakarėlį. Vaidina Gužučio dramą 
„Ponas ir mužikai“.

(...) Staiga pamačiau pro duris įeinantį aukštą vyriškį. Pilka eilutė, sniego bal-
tumo marškiniai, tautiškas kaklaraištis ir... švarko atlape balta gėlytė. Nusiėmęs 
skrybėlę, greitais žingsniais priėjo prie laisvos kėdės, padavė ranką daktarui, dar 
vienam kitam nusilenkė iš tolo ir atsisėdo, pasidėdamas skrybėlę ant kelių.

„Mat, koks frantas“, – pagalvojau, pamačiusi, kad jau nuplikęs, nors plikė rū-
pestingai užšukuota iš kairės į dešinę tamsių ilgų plaukų kuokštu. Ta aukšta kakta, 
ilgoka nosis ir nedidelės šviesios akys man pasirodė lyg kažkur matyta, bet neprisi-
miniau ir ilgai sau galvos nelaužiau...

Per paskutinę pertrauką, besikalbėdama su draugėmis, pamačiau, kad šypso-
damasis daktaras eina tiesiai į mus su tuo nepažįstamuoju. 

– Prašom, susipažinkite, – kreipėsi į mane: – Vienuolis, bet ne tikras... Rašyto-
jas.

– Buivydaitė, – pasakiau.
– Tyrų Duktė! Labai malonu, labai malonu susipažinti.
– Kas tai matė... Abu – anykštėnai, abu – meno žmonės, o ligi šiol nepažįstami, 

tai nusikaltimas... – juokavo daktaras. – Reikėtų nubausti Vienuolį.
– Bauskite, bauskite... Tegu Tyrų Duktė baudžia, – jaunatviškai sublizgėjo Vie-

nuolio akys. – Aš su kiekviena bausme sutinku iš anksto.
Tuo tarpu suskambino.
– Dabar jau visada būsime pažįstami, – tarė nueidamas.
„Kaip gerai, kad atėjau“, – galvojau atsisėsdama. Man buvo labai malonu, kad 

jis, žinomas rašytojas, panoro su manimi susipažinti. 
(...) Kai išėjau iš salės, oras kvepėjo. Tik ką buvo lyta, matyt, su perkūnija, nes 

rytuose niūksojo debesis, retkarčiais dar sublykčiodavo žaibai. Provėžose, vidury 
kelio, blizgėjo vandens kanalėliai, lyg kas būtų primėtęs pailgų veidrodėlių.

Gatvė buvo tuščia: kas pasiliko salėje, tie šoko. Linksmi suktinio – tradicinio 
pradžios šokio – garsai vijosi mane. O kas ėjo namo, tie jau parėjo.

Netrukus pamačiau priešais ateinantį vyriškį. „Vienuolis“, – dingtelėjo mintis.
– Aš maniau, kad jūs šokate. Gal galima palydėti?
– Prašau, – atsakiau. – Su pažįstamomis užsišnekėjau...
– Kur jūs gyvenate?
– Liudiškių gatvėje. 
(...) Perėję turgaus aikštę (dabar miesto sodas), pasukome Liudiškių gatvelės 

link.
– Žiūrėkite, ten nemiega, – parodė Vienuolis į namelį, prisišliejusį prie sinago-

gos sienos. – Talmudą koks vargšelis studijuoja.
Ir staiga iš to langelio išsiveržė ir nuskriejo viršum miegančio miestelio graudi, 

ilgesinga melodija...
Mes lyg susitarę sustojome ir klausėmės.
– Fleita, – pasakė Vienuolis. – Tik įsimylėjęs gali groti tokiu laiku... Jis – biednas 

žydelis muzikantas... Ji – turtuolio Zelmano duktė... Po savaitės jos vestuvės... Iš-
teka už turtuolio. O jis, vargšas muzikantas, turės groti jos vestuvėse... Ir jis nori 
gražiai gražiai jai pagroti...

Tuo tarpu dviaukščiame name nušvito langas, ir fleita nutilo.
– Čia ji duoda ženklą, kad nemiega, klausosi, – tęsė toliau mano palydovas. – Ji 

taip pat myli muzikantą, bet tėvų valia nepalaužiama...
– Tai jūs visą apsakymą sukūrėte, gal kada parašysite...
– Gal... Žodžiais regzti daug lengviau, negu rašyti, bet detalė bus.
Tuo tarpu šviesa lange užgeso, o fleita vėl pradėjo groti, švilpauti, triliuoti, ro-

dos, dar liūdniau, dar gražiau...
Iš: Buivydaitė, Bronė. Iš toliau ir iš arti... 

Literatūra ir menas, 1972 m. bal. 15, p. 13.
(...) Naujųjų metų vakaras.
Apsiniaukę. Snyguriuoja.
Einame į pradžios mokyklą, į vakarėlį. Prieš akis ilga Biliūno gatvė.
Kai nusirengę prasispraudėme į salę, tuoj pamačiau pirmoje eilėje baltą Vienuo-

lio galvą. Pasisveikinome. Vienuolis atsisėdo greta manęs, o mano vyras greta jo 
žmonos.

Trečias skambutis. Vaikai atitraukia į abi puses margų lovatiesių uždangą. Sce-
noje prie grindų prikalta pora eglučių, šalia jų – kaladė. Tai miškas.

Bronė BUIVYDAITĖ-Mičiulienė, 
Tyrų Duktė (1895-1984) – rašytoja poe-
tė, prozininkė ir dramaturgė, pedagogė. 
Gimė 1895 m. lapkričio 26 d. (gruodžio 
8 d.) Svėdasuose (Anykščių r.), augo tri-
jų vaikų šeimoje su dviem seserimis, 
buvo vyriausia. Tėvams persikėlus, nuo 
1900 m. užaugo Anykščiuose. 1912 
m. baigusi „Saulės“ buhalterijos kursus 
Kaune, dirbo prekyboje. 

1913-1915 m. ji su pagyrimu baigė 
Utenos keturklasės mokyklos 3 ir 4 kla-
ses. Pirmojo pasaulinio karo metais pa-
sitraukė į Rusiją, kur 1915-1918 m. Vo-
roneže sidabro medaliu baigė Martyno 
Yčo lietuvių gimnazijos 8 klases, įgyda-
ma teisę studijuoti aukštojoje mokyklo-
je. Grįžusi į Lietuvą ir neturėdama lėšų 
toliau studijuoti, 1918-1920 m. B. Bui-
vydaitė dirbo lietuvių kalbos mokytoja 
Skuodo progimnazijoje, 1920-1925 m. 
buvo Veiverių (Kauno r.) vidurinės mo-
kyklos lietuvių kalbos mokytoja. 

Dar mokydamasi Voronežo gimna-
zijoje B. Buivydaitė pradėjo eiliuoti, jos 
kūryba Tyrų Dukters slapyvardžiu buvo 
publikuota periodikoje, 1921 m. išleido 
eilėraščių rinkinį „Vasaros šne kos“, pa-
sižymėjusį muzikalia forma ir lyrizmu. 
Tai buvo pirmasis lietuvių li te ratūroje 
moters poetės eilėraščių rinkinys. 

1925-1934 m. ji dėstė lietuvių kal-
bą Panevėžio mokytojų seminarijoje, 
subūrė dramos mėgėjų būrelį ir režisa-
vo apie 10 sceninių pastatymų. 1927 
m. Panevėžyje ji susituokė su istorijos 
mokytoju Juozu Mičiuliu (1900-2003), 
bet senatvėje, 1965 m. vyrui ją palikus, 
išsiskyrė, susigrąžindama Buivydaitės 
pavardę. 

Po Antrojo pasaulinio karo iki 1948 
m. ji mokytojavo Alytuje. Kai ten buvo 
areštuotas ir į Kareliją (Rusija) ištremtas 
jos vyras, B. Buivydaitė paliko moky-
klą ir ėmė slapstytis nuo tremties. Nuo 
1948 m. iki gyvenimo pabaigos ji gyve-
no Anykščiuose, kur grįžusi iš pradžių 
slėpėsi pas pažįstamus, vėliau slaugė 
sunkiai sirgusią motiną iki jos mirties 
1953 m. 
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Muzikos garsai talento užuovėjoje

Nebeprisimenu, ką vaidino. Tik prisimenu, kad labai stengėsi vaidinti: nenatū-
raliai kalbėjo, o ką juokinga sakydami, patys nusigręžę juokėsi.

Vienuolis po kiekvieno veiksmo smarkiai plojo.
– Kaip dirbtina, kaip silpnai vaidina, – pasakiau.
– Tai ko jūs norite? Čia gi ne Kaunas. Ne Kauno teatro artistai... Čia gi mėgėjai. 

Kiek jie darbo įdėjo, kol ir šitaip išmoko. Reikia džiaugtis jų noru ir pasiryžimu. Ar 
geriau, kad kur vakaruškose trintųsi? – visą paskaitą man išdrožė.

Po vaidinimo sulipo į sceną choras.
Vienuolis net patogiau pasitaisė, atsilošė, pasiruošdamas klausyti. Jis labai mėgo 

dainas, ypač liaudies, net graudindavosi klausydamas. Pats nebuvo dainininkas.
Anykščių choras buvo geras: stiprūs, gražūs balsai, ir sutarė puikiai.
Po kiekvienos dainos Vienuolis ne tik plojo, bet ir pusbalsiu, žiūrėdamas į vieną 

tašką, kartojo: „Bravo, bravo“... 
Iš: Buivydaitė, Bronė. Iš toliau ir iš arti... 

Literatūra ir menas,  1972 m. bal. 22, p. 13.

Kompozitorius Vitolis BAUMILAS apie trumpą muzikinę pa žin tį su A. Vienuoliu:
(...) Su A. Vienuoliu-Žukausku man bendrauti teko labai ir labai trumpai... O 

aš tikėjaus, kad kuriant operą „Paskenduolė“ turėsiu progos su mylimu rašytoju ir 
dažnai susitikti, ir aptarti atskiras arijas, scenas ir t. t. O atsitiko taip, kad man vos 
tik įpusėjus kurti operos klavyrą, teko išgyventi skaudžią žinią – rašytojas mirė... Ir 
nors aš su juo praleidau vos kelias valandėles, jos man ilgam išliko atmintyje...

Besimokant dar Valstybinėje konservatorijoje, man kilo mintis sukurti operą 
pagal A. Vienuolio-Žukausko apysaką „Paskenduolė“. Diplominiu darbu buvau 
pasirinkęs operos trečiąjį veiksmą, juo aš ir baigiau savo studijas. Valstybiniams 
egzaminams buvo šis veiksmas pastatytas koncertiniu atlikimu ir įrašytas į magne-
tofono juostelę.

Vieną dieną sužinojęs, kad A. Vienuolis-Žukauskas yra Vilniuje, aš jį pakvie-
čiau į Radijo komitetą ir pasiūliau pasiklausyti šio įrašo. Jis tuoj pat atvyko, ir mes 
išklausėme visą įrašą.

Rašytojas labai jaudinosi, neišleido iš rankų nosinės, o man tai buvo ir džiugu, 
ir kartu net nejauku. Aš nemaniau, kad jį muzika veiks taip jautriai. Išklausęs įrašą 
jis mane nuoširdžiai, tiesiog kaip sūnų išbučiavo ir kalbėjo:

– Aš ne muzikas, nežinau, ar čia viskas gerai pagal jūsų mokslo kanonus. Tačiau 
kaip klausytojas esu sužavėtas. O kaip autorius galiu pasakyti, kad opera bus.

 Jis drąsino mane, kad aš dirbčiau toliau, kad atvažiuočiau pas jį pailsėti, siūlė 
kuriant operą pas jį apsigyventi. Prieš išeidamas dar paprašė pakartoti Veronikos 
raudą, o paskui palinkėjo greit pasimatyti premjeroje.

Tačiau premjeroje mums pasidžiaugti neteko...
Iš apie 1965 m. užrašytų prisiminimų, rankraštis – VŽM

Kompozitorius Vytautas LAURUŠAS apie operos „Paskenduo  lė“ premjerą:
(...) Gausiems plojimams aidint, į sceną išeina dar mažai klausytojams pažįs-

tamas, susijaudinęs autorius. Yra ko jaudintis: darbas padarytas, bet kaip jį pri-
ims žiūrovas? Jauno kompozitoriaus Vitolio Baumilo pirmą didelį kūrybinį darbą 
– operą „Paskenduolė“ – žiūrovai sutiko labai šiltai. Po kai kurių operos paveikslų 
ne vienas ir ašarą nubraukė – vadinasi, opera jaudina, o jeigu jaudina, tai ir gyvens. 
(...)

V. Baumilo „Paskenduolė“ – pirmoji nacionalinė opera, pastatyta Kauno Mu-
zikiniame dramos teatre. Teatro muzikinė trupė šiuo spektakliu parodė, kad šalia 
Valst. Akademinio operos ir baleto teatro ji yra pilnai subrendusi statyti nacionali-
nius muzikinius spektaklius. Atrodo, kad netrukus teatro muzikinė trupė sustiprės 
tiek, kad bus pajėgi sukurti atskirą, antrąjį respublikoje operos teatrą.

Sudėtingas operoje Veronikos vaidmuo. Šį vaidmenį atliekanti solistė S. Repeč-
kaitė sugebėjo įtikinamai atskleisti Veronikos tragediją. Nors Repečkaitės Veronika 
ir sutrypta, išstumta iš gyvenimo, tačiau savo dvasia ji palieka stipri, galinga.

Iš: Laurušas, Vyt. Veronikos tragedija operos scenoje. 
Literatūra ir menas, 1958 m. lap. 7, p. 3. 

Janina Gužinskaitė-POTAŠINSKIENĖ, prisimindama XX a. pirmosios pusės muzi-
kines Anykščių tradicijas:

Jūsų laiškas sugrąžino mane į tuos tolimus laikus, kai aš buvau dar vaikas, o 
dabar aš esu senutėlė, jau 75-erių metų amžiaus, ištekėjusi už dirigento, pianisto 
Chaimo Potašinsko, užauginusi sūnų ir dukrą, sulaukusi anūkų ir proanūkių.

Esu gimusi ir augusi Kaune, bet 1926 m. Lietuvoje susiklostė tokia padėtis, kad 
valdžią perėmus A. Smetonai buvo uždrausta darbuotojų profsąjunga. Mano tė-

Apie 1960 m. B. Buivydaitė ėmė 
akti ir iki 1980 m. visai neteko regėji-
mo. 1970 m. ji buvo priimta į tuome-
tinę Lietuvos aklųjų draugiją. Būdama 
silpnaregė, materialiai remiama šios 
draugijos, B. Buivydaitė dar parašė ir 
išleido naujų knygų vaikams, paskuti-
niuosius tekstus nuo 1971 m. – jau tik 
diktuodama savo sekretorei biblioteki-
ninkei Rožei Klimašauskaitei. Vaikystės 
giedra švyti paskutiniai B. Buivydaitės 
kūriniai – dvi jos autobiografinės apy-
sakos „Pro vaikystės langą“ (1969 m.) 
ir „Vargai vartus kilnoja“ (1982 m.), tre-
čioji knyga liko tik pradėta rašyti.

B. Buivydaitė taip pat parašė libretą 
Mykolo Karkos operetei – muzikinei pa-
sakai „Šviesutė“, Kazimiero Viktoro Ba-
naičio operai „Jūratė ir Kastytis“, Miko 
Vaitkevičiaus operai-pasakai „Pupa ir 
seneliai“, pagal jos eiles sukurta dainų 
ir giesmių.

Mirė 1984 m. sausio 29 d. Anykš-
čiuose ir buvo palaidota Anykščių ka-
pinėse šalia artimųjų. Jos kapą ženklina 
paminklinis akmuo su portretiniu ba-
reljefu ir epitafija: „Išėjau į šviesą, kad 
praregėčiau tiesą“. B. Buivydaitės name 
1984-1990 m. buvo įrengtas rašytojos 
memorialinis kambarys, o 1990 m. ati-
darytas jos memorialinis muziejus – A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus filialas, įrengta 
memorialinė lenta, plečiamas mažo-
sios skulptūros sodas, rengiamos vaikų 
literatūros šventės, vaidinami rašytojos 
kūriniai, veikia anykštėnų kūrybos kny-
gynėlis „Auksinis batelis“. 

Stasė REPEČKAITĖ-Čiurlienė 
(1927-1993) – dainininkė operos solis-
tė. Kilusi iš Anykščių krašto, užaugusi 
Anykščiuose, kur pasižymėjo muziki-

Stasė Repečkaitė Veronikos vaidme-
nyje Kauno muzikinio dramos teatro 
pastatytoje operoje „Paskenduolė“ 
1958 m. Foto: V. Krulickas, VŽM.
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velis Mykolas Gužinskas buvo profsąjungos valdybos narys, jam buvo įsakyta iš 
Kauno išvažiuoti. Tokiu būdu mūsų šeima atsidūrė Anykščiuose, nes čia tėvelis 
gavo darbo pas autobuso šeimininką Feldmaną, kurio medinis dviaukštis namas 
dar tebestovi A. Baranausko aikštės kampe pakeliui į bažnyčią. 

1930 metų rudenį tėvelis atvedė mane į Anykščių pradžios mokyklos pirmąjį 
skyrių. Mokykla stovėjo ant aukšto Anykštos upės kranto, tai buvo ilgas vieno 
aukšto pastatas be jokių patogumų. Mane, atvykusią iš Lietuvos laikinosios sosti-
nės, mokytojas pasodino į trečią suolą prie lango greta Laimos Žukauskaitės. Tai 
buvo santūri, darbšti mergaitė pošviesiais rusvais plaukais ir mėlynom akim. Su 
Laime mes greit susidraugavome, ir nuo 1932-ųjų metų aš labai dažnai būdavau 
jų vaistinės namuose. Matydavau ten Tėtušį (taip mes vadinome Antaną Žukaus-
ką-Vienuolį) su baltu chalatu ir balta kepuraite ant galvos, visada dirbantį ir mažai 
šnekantį. Perėjusios per vaistinę, mes patekdavome į dviejų kambarių butą. (...)

Vasaromis visa A. Žukausko šeima persikeldavo gyventi į Užupį, anapus Šven-
tosios upės, ant kalnelio stovintį medinį namą su balkonais, greta A. Baranausko 
rąstų klėtelės. (...) Namas buvo dviejų galų, su dviem įėjimais. Pirmame aukšte 
buvo svetainė. Netoli stovėjo pianinas, nes Laimutė mokėsi skambinti. (...)

Per Kalėdas ir Velykų šventes pradžios mokykloje būdavo ruošiami vaidini-
mai. Dainuoti mokė Klemensas Griauzdė. Mums, artistams, siūdavo koncertines 
sukneles iš krakmolytos marlės ir puošdavo blizgučiais, o berniukams klijuodavo 
iš spalvoto popieriaus įvairiausias skrybėles. Tiems darbams vadovavo mokyto-
jas ir mūsų klasės mokinys Kazys Tutkus, kuris užaugęs tapo dailininku. Į vaikų 
vaidinimus ateidavo tėveliai, ateidavo ir Tėtušis. Po koncerto jis ilgai plodavo ir 
nuoširdžiai padėkodavo visiems dalyviams. 

Iki šiolei prisimenu Naujųjų 1933-ųjų metų sutikimą, kurį suruošė mums, 10-
11 metų vaikams, dantistė ponia Michalina Ševeliovienė. Jų namas stovėjo prie 
pat bažnyčios, priešais daktaro Adomo Laskausko namą. Dideliame kambary-
je stovėjo muzikos instrumentas – mat Julytė Ševeliovaitė jau gerai skambino, 

o viduryje – didžiulė eglė, papuošta įvairiausiais 
mums dar nematytais žaisliukais, riešutais, sal-
dainiais ir obuoliais. Tą kartą mes buvome ap-
rengti karnavaliniais drabužiais: Laimutė buvo 
Raudonkepuraitė, Kęstutis Laskauskas – vilkas, 
mano brolis Valerijonas Gužinskas – ežys, o aš 
buvau lapė su tikra kailine kepure. Buvo labai la-
bai linksma, nes Julijos teta Didžiulienė pamokė 
mus vaidinti, šokti ir dainuoti. O svarbiausia, kad 
mums skambino Laimutė Žukauskaitė ir Julija 
Ševeliovaitė! (...)

Tėtušis labai mylėjo savo Laimutę, dažnai pa-
glostydavo jai galvelę ir meiliai šnekėdavosi. Ir 
mane daug ko išmokė – suvaldyti staigią reakciją 
į pasitaikančią neteisybę ar skriaudą ir kasdieną 
gerai atlikti savo pareigą. (...)

Anykščiuose aš priėmiau pirmąją Komuniją, 
čia mane ir „birmavojo“, o man „mama“ buvo p. 
Ručienė, Gražinos Ručytės mamytė, kuri nupirko 
man gražią suknelę. (...) Su Laimute Žukauskaite 
išsiskyrėme 1934 m., kai Lietuvos vyriausybė lei-
do mūsų šeimai sugrįžti į gimtąjį Kauną.

Dar pamenu tokį atvejį. Pasibaigus karui, 
1947-aisiais, metais iš Kauno į Vilnių persikėlė 
Lietuvos operos ir baleto teatras. Aš kelis sykius 
kviečiau Tėtušį atvažiuoti į Vilnių paviešėti, bet jis 
vis atsikalbinėdavo. Galų gale – išsiruošė ir atva-
žiavo. Kadangi mano vyras Chaimas Potašinskas 
jau dirbo teatre dirigentu, tai jis gavo teatro vado-
vybės pakvietimą į Dž. Verdžio operos „Traviata“ 
spektaklį. Atėjome su Tėtušiu į teatrą, klausėmės 
operos, o jis staiga ima man šnabždėti į ausį, kad 
ši artistė labai graži moteris. Tuomet dainavo Ire-
na Ylienė, tikra gražuolė. Aš net nustėrau, išgirdu-
si tuos žodžius, nes niekuomet mes nežiūrėjom į 
Tėtušį kaip į vyrą. Tai štai, kokios tokelės! 

Iš 1997 m. vasario 28 d. rašyto laiško su 
prisiminimais, rankraštis – VŽM

niais gabumais, 15-metė dainavo ra-
šytojo A. Vienuolio 60-mečiui skirtoje 
šventėje. Baigusi muzikos studijas, nuo 
1953 m. iki senatvės dirbo Kauno mu-
zikiniame teatre, kur sukūrė per 70 pa-
grindinių soprano vaidmenų operose, 
operetėse ir miuzikluose.

Vitolis BAUMILAS (1928-1991) – 
kompozitorius, kultūros organizatorius. 
Kilęs iš Vievio, 1954 m. baigė Lietuvos 
konservatorijos Antano Račiūno kom-
ponavimo klasę. 1950-1952 m. jis dir-
bo Lietuvos rusų dramos teatro Muzikos 
skyriaus vedėju, 1952-1965 m. buvo Lie-
tuvos radijo muzikos vyriausiasis redak-
torius. 1957 m. jis sukūrė savo pirmąją 
operą „Paskenduolė“, kuri 1958 m. buvo 
pastatyta Kauno muzikiniame teatre ir Ta-
lino operos teatre. Vėliau jis parašė operą 
„Rožės žydi raudonai“ (1967 m.), kantatą 
„Nemunas“ (1963 m.), vokalinių ir ins-
trumentinių kūrinių, sukūrė koncertinių 
programų ansambliams „Lietuva“, „Ar-
monika“, kaimo kapeloms, dainų, dra-
mos teatro, radijo ir televizijos spektaklių 
muzikos, muzikos kūrinėlių vaikams.

„Paukščiai ir vaikai“ - taip vadinosi spektaklis, kurį 1933 m. neseniai 
įrengtoje Anykščių šaulių ramovės salėje vaidino Anykščių pradžios mo-
kyklos mokinukai. Po šio vakaro visi jie drauge nusifotografavo kartu su 
juos didžiajai miesto scenai paruošusiais mokytojais Jonu Mačeika (sto-
vi viršutinėje eilėje pirmas iš kairės), Zofija Barisaite (stovi žemiau prieš 
jį) ir Antanu Kryžanausku (stovi dešinėje). Daugumos pradinukų, tiesa, 
ne visų, vardai žinomi. Viršutinėje eilėje stovi paukščio rūbais vilkinti 
ir Janina Gužinskaitė – būsimoji Potašinskienė. 1933-ųjų Anykščių pra-
dinukai (iš kairės į dešinę):  pirmojoje eilėje: (neatpažinta), Elena Čer-
niauskaitė, Mirga Šulgaitė, Julija Šulskutė, Zosija Vanagaitė, Birutė Puo-
džiūnaitė, Ona Gintautaitė, Ona Juodelytė, Henrika Gužinskaitė ir Stasė 
Puodžiūnaitė; antrojoje eilėje: Alfonsas Baranauskas, Vytautas Kalinka, 
Valerijonas Gužinskas, Stasė Zurbaitė, Vladas Guobis, Algirdas Ramelis, 
Kazimiera Juknevičiūtė, Jonas Velikonis, Antanas Kalinka ir Juozas Pe-
tronis; trečiojoje eilėje: Anelė Valikonaitė, Genovaitė Sarakaitė, Vladas 
Sriubas, Angelė Petronytė ir (neatpažintas); ketvirtojoje eilėje: mokytoja 
Z. Barisaitė, Vytautas Riauba, Kęstutis Laskauskas, (neatpažintas), Albi-
nas Siekonas, Eleonora Leonavičiūtė, (neatpažintas), Eleonora Laucytė ir 
(neatpažintas); penktojoje eilėje: mokytojas J. Mačeika, Antanas Kulieša, 
Janina Guobytė, Stefa Ramelytė, Darata Vanagaitė ir Birutė Paršelytė ir 
mokytojas A. Kryžanauskas. šeštojoje eilėje: Janina Gužinskaitė, Stasė 
Sapežinskaitė, (neatpažintas) ir Jonas Paršelis. Foto: VŽM n
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Palinkimą prie muzikos jutau iš pat vaikystės. Mano tėvai dainavo, broliai ir se-
serys dainavo. Iš jų dainuoti išmokau ir aš. Ganydamas Padarimėje, taip traukdavau 
dainą, kad net miškas skambėdavo. Bet groti nebuvo kaip išmokti – nebuvo instru-
mento.

Kai brolis Povilas nusipirko smuiką ir pats savarankiškai pramoko kelias daineles, 
ir aš slapčiomis išmokau tiek pat pagroti, nors man labai drausdavo paliesti smuiką, 
mano grojimą visi net nusikaltimu laikydavo. To smuiko viduje mes radome įklijuotą 
užrašą, kad smuikas padirbtas Antonijaus Stradivarijaus 1771 m. Tada mane prami-
nė Stradivarijum ir taip pravardžiavo tol, kol visi užaugom.

Buvau dar mažas Anykščių pradžios mokyklos mokinukas, nuėjau kartą į moky-
tojų kambarį kreidos. Labai nustebau pamatęs ant stalo neregėtai gražų instrumen-
tą – kankles. Prie jų sėdėjusi už angelą gražesnė moteris uždėjo nuostabiai baltas 
rankas ant stygų – ir pasigirdo gražiausia daina „Lietuva brangi“. Liejosi dangiški 
garsai ir smigo man į pačią širdį. Viską užmiršęs žiopsojau ir atsipeikėjau tik tada, kai 
mokytojas už ausies ištempė į koridorių ir nugrūdo į pamoką. Kitą pertrauką vėl ati-
dundėjau, bet nieko neberadau. Naktimis paskui sapnuodavau tą gražiausią ponią, 
bemokančią mane skambinti. Atsibudęs labai garsiai verkdavau, kodėl mano tokie 
keisti troškimai, tokios nepasiekiamos svajonės ir toks gilus sielvartas.

Kartu su manim mokėsi turtingų ponų vaikas. Namuose jis turėjo akordeoną, 
pianiną, vargonininkas jį mokė groti. Kartą nuėjau pas jį, bet vidun lįsti nedrįsau. 
Stovėjau kieme ir pro langą mačiau, kaip vaikas grojo sniego baltumo akordeonu, 
o mokytojas jį mokė. Pirmą kartą girdėjau tokią muziką. Negalėjau suvaldyti iš su-
sijaudinimo vis tankiau plakančios širdies, iš džiaugsmo riedančių ašarų. Stovėjau ir 
naiviai tikėjau, kad mokytojas supras mano norą, pakvies į vidų ir pamokys mane 
groti. Tačiau išėjo ne jis, o tarnaitė, pavadino mane bjaurybe ir išvarė gatvėn.

Tada ėmiau suprasti, kad gyvenime bloga tvarka. Muzikos mokytis gali tik tur-
tingas, nes reikia pirkti brangų instrumentą, brangiai mokėti mokytojui. Man atrodė, 
kad tai neteisinga ir žiauru. Muzika kaip oras, kaip vanduo turi pasiekti visus žmones, 
paliesti kiekvieną jautrią širdį. Jau tada nusprendžiau, kad užaugęs ir pats būdamas 
ponas, elgsiuosi kitaip. Išmokysiu muzikos visus Lietuvos vaikus, kad išnyktų pykčiai, 
barniai ir girtybė, kad visur skambėtų muzika.

Kartą buvau bažnyčioje. Ten nuostabiai grojo, giedojo. Negalėjau skaityti mal-
daknygės, klausiausi ir vis dairiausi atsigręždamas. Kažkoks senis kumštelėjo man 
ir parodė į altorių. Stengiausi ten žiūrėti, bet kai užtraukė „Sanctus“, nebeištvėriau ir 
lėkte užlėkiau ant viškų pažiūrėti, kas ten groja ir gieda. Pamačiau gražius giedan-
čius žmones, bet man atrodė, tarsi gieda visos bažnyčios sienos, kolonos, skliautai. 
Vargonininkas sėdėjo prie nematyto instrumento, žiūrėjo į didelę nesuprantamų žen-
klų prirašytą knygą ir mojavo rankomis, kepėstavo kojomis. Baigę giedoti, visi ėmė 
klauptis, o chorvedys pastūmė mane šalin ir piktai pažiūrėjo į špitolininkę, dūmusią 
vargonus. Ta savo pareigą atliko sąžiningai: nutvėrė mane už apykaklės ir skersą iš-
vilko pro duris į bokštą, o pati ėmė tampyti virves, skambinti pakylėjimui. Pažiūrėjau 
aukštyn ir pro ašaras pamačiau, kaip bokšte suposi varpai ir didingai skambėjo. Man 
svaigo galva, spaudė širdį: juk Dievo namuose gyvena gražiausias pasaulio stebuklas 
– muzika! O kaip man ją suprasti, kaip išmokti? Nulipęs žemyn, ėmiau švęstu vande-
niu žegnotis, bučiuoti Kristaus Kančios kojas ir melstis. Juk tik Dievas galėjo suprasti 
mano troškimus ir man padėti. 

Ir iš tiesų – nė vienas žmogus man nepadėjo, tik Dievas suteikė valios ir ištvermės, 
siekiant savo tikslo.

Mokydamasis mokykloje, susipažinau su natomis, mokiausi solfedžio, dainavau 
chore, turėjau gražų balsą – ir mano muzikinis akiratis vis plėtėsi. Mano laimei, tėvas 
atvežė sesers Onutės pianiną su natomis ir pastatė seklyčioje. Sąlygos groti jau buvo, 
tik kad mokytojo neturėjau. Vienas pats išgrojau visas muzikos vadovėliuose buvusias 
dainas, pratimus bei prie pianino buvusias natas. Iš natų išmokau groti ir smuiku. 

Baigęs septynias gimnazijos klases, dėl labai sunkių gyvenimo sąlygų mokslą turė-
jau nutraukti ir išėjau į Skiemonių progimnaziją dėstyti muzikos, vadovauti vaikų cho-
rui. Darbas sekėsi, chorą mokiau smuikuodamas ir dainuodamas, vaikai mane mylėjo, 
o mokytojai gerbė. Bet tenai mane ištiko didelė nelaimė: užkimau, pradėjo skaudėti 
gerklę. Gydytojas nė vienai dienai nuo darbo neatleido, per pamokas turėjau garsiai 
kalbėti, dainuoti – taip ir praradau balsą visam gyvenimui, liko chroniškas balso stygų 
uždegimas. Nors ir daug gydžiausi, gal penkerius metus išvis pašnibždom kalbėjau. 
Turėjau mesti darbą ir vėl grįžti į gimnazijos paskutiniąją klasę. Čia suorganizavau ka-
merinį orkestrėlį, pats grojau smuiku, kitus išmokiau groti pianinu, akordeonu, mando-
linomis, gitaromis, klarnetais. Baigiau gimnaziją beveik vien penketais. (...)

1985 m. sausio 19 d.

Muzikantėlis
Antanas GRAŽYS (1927-2004) 

– pedagogas, vargonininkas. Gimė 
1927 m. gegužės 3 d. Kiaušų kaime 
(Anykščių r.), augo gausioje 7 vaikų 
šeimoje, jo brolis Alfonsas Gražys 
(1923-1992) – kunigas ir kraštoty-
rininkas, buvęs Debeikių Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebonas.

1936-1939 m. mokėsi Elmiškio 
pradžios mokykloje, ketvirtąjį sky-
rių 1939-1940 m. baigė Anykščių 
Šv. Kryžiaus vienuolyno pradžios 
mokykloje. 1940-1941 m. baigė ir 
Anykščių progimnaziją, 1945 m. 
baigė septynias Anykščių gimnazijos 
klases. Mokydamasis jis nuolat do-
mėjosi muzika, išmoko groti įvairiais 
instrumentais, dainuodavo. Dėl ma-
terialinių sunkumų 1945 m. nutrau-
kęs mokslą, A. Gražys išėjo dirbti į 
Skiemonių progimnaziją, 1945-1947 
m. buvo muzikos mokytojas ir choro 
vadovas, tačiau susirgęs neteko balso 
ir turėjo atsisveikinti su tokiu darbu.

1947-1948 m. jis baigė Anykščių 
gimnaziją 5-ojoje jos laidoje, ruošė-
si studijuoti konservatorijoje, tačiau 
buvo suimtas, apkaltintas antisovie-
tine veikla (buvo suklastojęs gimimo 
dokumentus) ir nuteistas, 1948-1953 
m. kalėjo lageriuose Rusijoje, kur už-
sikrėtė tuberkulioze, gydėsi. 

Grįžęs į Lietuvą, 1953-1954 m. 
A. Gražys dirbo Troškūnų (Anykš-
čių r.) vidurinėje mokykloje muzi-
kos, piešimo ir braižybos mokytoju, 
buvo choro vadovas, kol dėl ligos 
iš mokyklos buvo atleistas, gydėsi 
atsinaujinusią tuberkuliozę. Netu-
rėdamas pragyvenimo šaltinio, A. 
Gražys apsigyveno pas brolį kunigą 
Alfonsą Gražį Sudeikiuose (Utenos 
r.) ir 1954-1959 m. ten dirbo vargo-
nininku, savarankiškai gilino muziki-
nes žinias ir įgūdžius, mokė groti ir 
vietinius vaikus. 1958 m. jis išsikėlė 
vargonininku į Spitrėnus (Utenos r.), 
1960-1962 m. buvo vargonininkas 
Kuktiškėse (Utenos r.), kol peršalęs 
susirgo ir nebegalėjo toliau dirbti. 
1962-1968 m. A. Gražys gyveno pas 
gimines ir gydėsi. Pasveikęs 1968-
1972 m. jis dirbo vargonininku Alek-
sandravėlėje (Rokiškio r.) pas brolį 
Alfonsą Gražį, kol ten paruošė kitą 
jauną vargonininką. 1973-1977 m. 
jis buvo vargonininkas Debeikiuose 
(Anykščių r.), kur buvo perkeltas jo 
brolis, paskui 1977-1984 m. vargo-
nininkavo Tauragnuose (Utenos r.), 
kol dėl silpstančios sveikatos tokio 
darbo atsisakė. 

Nuo 1994 m. iki gyvenimo pa-
baigos A. Gražys gyveno Debeikiuo-
se. Paskutiniais gyvenimo dešimtme-
čiais jis parašė išsamią ir beletrizuotą 
savo giminės istoriją (liko rankraš-
čiuose, kurie saugomi A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memoriali-
niame muziejuje).

A. Gražys vedė apie 1973 m. 
Veroniką Steponavičiūtę-Gražienę. 
Mirė 2004 m. balandžio 18 d. De-
beikiuose.

n



16

NAMAI. MUZIKA NAMUOSE

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Gyvenimas lyg mozaika. Kai kantriai sudėlioji plytelę prie plytelės – ima 
ryškėti nuostabus jo vaizdas. Kai pažyra tos plytelės – tarsi matai kažką, 
bet tas vaizdas blankus, nenusisekęs, kažko jame vis trūksta – dažniausiai 
tiesiog paaiškinimo, kodėl taip yra ir ką daryti...

Prieš akis – kelios svarbios plytelės iš anykštėno verslininko Artūro Ša-
jevičiaus gyvenimo. Bandau jas įdėti į mozaiką, įsivaizduodamas, kad ten 
joms ir vieta. Vienos iš ten buvo iškritusios, gal paskui ir pasimiršo, kitos 
dar net ir neįdėtos. O jų taip ten trūksta – kad gyvenimas būtų aiškus ir 
spalvingas.

Garbinga misija – išmokyti vaikus
XIX a. viduryje, greičiausiai jau antrojoje jo pusėje, du didžiausius dvarus 

dabartinių Dabužių apylinkėse nusipirko Kazimieras Klimčickis ir du jo sūnūs 
Jonas ir Konstantinas. Taip šiame Anykščių parapijos pakraštyje, nuo Troškūnų ir 
Kavarsko miškais ir pelkėmis atskirtame, ir įsikūrė dvarininkai Klimčickiai. Ir, ne-
paisant sėkmių ir nesėkmių ūkininkaujant, pasiliko čia ilgam – iki pat 1940-ųjų, 
kai šeimos gyvenimo idilę pakirto pirmoji sovietinė okupacija.

„Mažasis Aukštaitijos kunigaikštis“ – taip XIX a. baigiantis būdavo pava-
dinamas Konstantinas Klimčickis. Jo teisingas ir valdingas balsas skambėjo 
Ukmergėje, jam nieko nereiškė nupirkti butą Panevėžyje, kad jo vaikai Jadvyga 
ir Vitoldas galėtų ten gyventi ir mokytis. Peslių kapinėse, kur jau supuvo masyvus 
kryžius ant „kunigaikščio“ kapo, už įkvėptą orumą ir perduotą šviesaus gyveni-
mo siekį dėkingi jo provaikaičiai neseniai pastatė naują akmeninį paminklą, kad 
šviesuolio atminimas ilgam išliktų.

Konstantino vyresnysis brolis Jonas Klimčickis irgi leido vaikus mokytis, siek-
damas, kad jie garbingai tęstų išdidžios giminės tradiciją. Tiesa, jo vyresnysis 
sūnus Aleksandras, Sankt Peterburgo universiteto antrakursis, 1861 m. dalyvavo 
Rusijos sostinėje kilusiose riaušėse prieš caro valdžią ir kartu su kitais taip prasika-
ltusiais studentais buvo griežtai nubaustas – išsiųstas namo, į Dabužius, mokslų 
nebaigęs. Jo broliai Benediktas ir Jonas tėviškėje irgi buvo tarp sukilėlių, tačiau 
rimtesnių kaltinimų nesulaukė, tik ilgokai buvo slapčia carinės policijos sekami.

Mokėsi ne tik Klimčickių sūnūs, bet ir Jono dukterys Marija ir Elena: baigė 
gimnaziją, studijavo universitete. Įgijusios prigimčiai derantį išsilavinimą, būtent 
jos, o ne vyriškoji giminės atšaka po tėvo mirties valdė Klimčickių Didžiųjų 
Dabužių dvarą: iš pradžių Elena Klimčickaitė, paskui jos sesuo Marija Stracho-
va su vyru, Sankt Peterburgo universiteto matematikos profesoriumi Michailu 
Strachovu, kol 1928 m. testamentu užrašė jį seseriai Elenai ir po trejų metų pa-
liko šį pasaulį. Tačiau tuo metu solidaus amžiaus E. Klimčickaitė dvaro tvarkyti 
nebesiruošė, tad ėmė ir 1931 m. pardavė jį savo pusbroliui, Mažuosius Dabužius 

dar XX a. pradžioje pardavusio Konstanti-
no Klimčickio sūnui Vitoldui. Jis ilgai sen-
berniavo tėvonijos Peniankų dvarelyje ir 
neseniai pagaliau buvo sukūręs šeimą su 
23 metais už jį jaunesne žmona Janina 
Pankevičiūte, arčiau Kavarsko buvusio 
Narbutų dvaro savininkų Pankevičių 
dukrele.

Bajoraičių rojus svetingame dvare
Vitoldo ir Janinos Klimčickų (savo 

pavardę jie buvo linkę lietuvinti, nors 
namuose ir būdavo kalbama lenkiškai) 
šeimoje Didžiųjų Dabužių dvare gimė 
dukterys dvynės Halina ir Ona bei sūnus 
Jurgiukas. Deja, berniukui nebuvo lemta 
išaugti vyru – dar trejų metukų jis buvo 
palydėtas į kapines, išliko tik kelios tėvų 
numylėtinio nuotraukos. 

Prigimties skambesio ilgesys
DABUŽIAI – kaimas Kavarsko se-

niūnijoje už 10 kilometrų į šiaurę nuo 
Kavarsko, ribojasi su Pazniokų, Apyke-
lių, Aleksandravos, Dabužėlių kaimais, 
įsikūręs prie Susienos upelio – Švento-
sios dešiniojo intako. Nuo 2009 m. yra 
Dabužių seniūnaitijos centras, 2001 m. 
72 kaimo sodybose buvo surašyti 264 
gyventojai.

Ukmergės pavieto aktuose Dabužiai 
minimi 1624 m. Mažųjų Dabužių dva-
ro, kuris buvo žinomas unijinės Lietuvos 
laikais, paskutinis savininkas Liucijonas 
Tanskas 1920 m. žemę išpardavė 5 vals-
tiečiams, taip susidarė Dabužių kaimas. 
1923 m. kaime buvo 5 sodybos – 31 
gyventojas, kaimas nebuvo išskirstytas į 
vienkiemius. Didžiųjų Dabužių Marijos 
Klimčickaitės-Strachovos dvare XX a. pra-
džioje buvo viena sodyba, joje gyveno 
388 gyventojai. 1929 m. buvo vykdoma 
šio dvaro žemės parceliacija, tuomet dva-
ro savininkė valdė 264,73 ha žemės, jos 
vyras matematikos profesorius Michailas 
Strachovas gyveno ir dirbo Sankt Peterbur-
ge (Rusija), dėstė matematiką universitete. 
M. Strachova jaunystėje platino lietuviškas 
knygas, vėliau statė Dabužių mokyklą, pri-
sidėjo pinigais, statant Dabužių bažnyčią, 
skyrė žemės kapinėms steigti.

XX a. pradžioje panaikinus lietu-
viškos spaudos draudimą, Dabužiuose 
mokyklos nebuvo. Iki Pirmojo pasau-
linio karo ponai Strachovai buvo pra-
dėję statyti Dabužių pradžios moky-
klos pastatą, bet, prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, jo nebaigė. 1921 
m., vadovaujant Pranui Šulgai, buvo 
pastatyta ir ėmė veikti Dabužių valsty-
binė pradinė mokykla, mokytoju buvo 
paskirtas Kazys Šablevičius. Tuo metu 
trijuose skyriuose mokėsi 72 mokiniai. 
Iki 1945 m. Dabužiuose veikė pradinė 
mokykla, 1949 m. ji buvo reorganizuo-
ta į septynmetę, o nuo 1962 m. – į aš-
tuonmetę, vėliau devynmetę mokyklą. 
Nuo 1963 m. mokykla dirbo naujame 
mūriniame pastate. 1989 m. Dabužių 
devynmetei mokyklai buvo suteiktas 

Didžiųjų Dabužių dvaro rūmai, kuriuose prabėgo laimingoji Halinos ir 
Onutės Klimčickaičių vaikystė. Foto: Šajevičių šeimos archyvas.
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„Ponai ypač mylėję knygas, turėjo sukaupę turtingą biblioteką. Sodiečiai prisi-
mena ir dabar tą gražią šeimyną – Vitoldas Klimčickas vedė veik pusamžis būdamas 
tokią pat bajoraitę Pankevičiūtę. Jų šeimoje gimė ir augo dvynės. Tarsi  pasakoje jos 
vaikščiodavo po sodą baltomis vienodomis suknelėmis pasirėdžiusios. Kalbėdavo 
jie senųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorų įpročiu – lenkiškai, bet buvo 
geri naujosios Lietuvos piliečiai, Dabužių civilizacijos kūrėjai“, – taip prieš keletą 
metų rašė apie šią šeimą anykštėnas kraštotyrininkas Raimondas Guobis. 

Iš tiesų, Klimčickiai XX a. 4-ajame dešimtmetyje buvo pamišę dėl knygų: 
jos kaupėsi dvare ne lentynomis, o ištisomis spintomis. Pro Klimčickų dvarą tuo 
metu ėjo pagrindinis kelias iš Panevėžio į Vilnių, tad pas juos dažnai užsukdavo ir 
naujienomis pasidalindavo pro šalį važiuojantys dvarininkai, tarp jų – paskutinis 
Raguvėlės valdytojas Konstantinas Komaras, Akmenos dvaro savininkas Juozas 
Jankauskas ir kiti. 

Dažnas svečias pas Vitoldą ir Janiną Klimčickus buvo Dabužių klebonas Bro-
nislovas Masiokas, įpratęs šiuose namuose laisvu laiku palošti kortomis, pasikal-
bėti su šeimininkais. Tiesa, tos kalbos kartais net iki ginčo įsiplieksdavo – mat 
dvasininkas save tikru lietuviu vadino, o šeimininkė labiau buvo linkusi lenkiškai 
su juo šnekėtis. Tačiau vis geruoju, be pykčio, užtat kai kunigui 1940-aisiais su 
Dabužiais atsisveikinti teko, jis, savo atvaizdą atminčiai Janinai Klimčickienei do-
vanodamas, ant nuotraukos tyčia lenkiškai užrašė: „lietuvis – lenkaitei“... 

Klimčickų dukrelėms tuo metu dar tik aštuoneri buvo, bet jos šio kunigo visą 
gyvenimą nepamiršo. Šviesų dvasininko paveikslą atminty nešiodama, daugiau 
kaip po dviejų dešimtmečių Halina Klimčickaitė-Šajevičienė važiuos autobusais 
su dviem persėdimais iš Anykščių į Pasvalio rajono pakrašty esančius Vaškus, kad 
jos vaikai Artūras ir Esmeralda Pirmąją Komuniją būtinai iš kunigo B. Masioko, 
Vaškuose senatvę leidusio, rankų priimtų.

Janina Klimčickienė, jaunystėje išlavinusi meninį skonį, ypač domėjosi daile ir 
muzika, savo pomėgiu stengėsi sužavėti ir augančias dukteris. Mergaitės buvo tik 
devynerių, kai jų vaikystė staiga vertėsi aukštyn kojom.

Suplėšyta ir pažeminta šeima
Halina Klimčickaitė tėvo neteko 1941-ųjų vasarą. Valdžios nusavinto Dabužių 

dvaro kampininkas V. Klimčickas, kartu su kaimyninio dvarelio irgi jau buvusiu 
savininku Henriku Charmanskiu išvažiavęs į Anykščius, namo nebesugrįžo ir su 
šeima net neatsiveikino. Tiesiog ant miesto tilto, porai samdinių juos atpažinus 
ir kareiviams parodžius, abu buvo suimti ir išvežti į Rešiotų lagerį, kur kančias ir 
pažeminimą iki mirties Vitoldas ištvėrė tik dvejus metus.

Jo žmona su dukterimis tremties išvengė tik vietinių žmonių dėka – dabužiečiai 
mūru stojo už Janiną Klimčickienę, neleisdami jos, ne vienai prasčiokų šeimai daug 
gero padariusios, į Rytus vežti. Išblaškytos šeimos moterys: Janina su dukrytėmis 
ir jos vyro sesuo Jadvyga Klimčickaitė prisiglaudė pas geradarius dabužiečius, 
suteikusius benamėms pastogę. 

Moterys kelis kartus ėjo į naktinius žygius: įlįsdavo į nacionalizuotą Dabužių 
dvarą, atitraukdavo nuo sienų užantspauduotas spintas su knygomis, atplėšdavo 
jų nugarėles ir, kiek panešdavo, gabendavo slėpti knygas, natų sąsiuvinius... Ne-
liko indų, baldų, supuvo pinigai, paskubomis užkasti į fikuso vazoną, bet knygos 
ir tos gaidos išliko – Klimčickų palikuon-
ims šis šeimos turtas atrodė svarbiausias.

Karo metais ir dar kiek laiko po karo 
buvusi dvarininkė J. Klimčickienė dirbo 
Anykščiuose mokytoja – mergaites mokė 
muzikos, piešimo ir rusų kalbos. Tačiau 
ir jos gyvenimą netrukus pakirto džiova. 
Matydamas badmiriaujančią buvusią 
dvarininkę, rašytojas Antanas Vienu-
olis kartą jai ištiesė 200 rublių. Nemaža 
dalis knygų iš Klimčickų bibliotekos po 
vieną, po kelias perėjo ir į rašytojo namų 
biblioteką, joje ir pasiliko.  

Našlaitėmis paauglystėje likusias 
Haliną ir Oną Klimčickaites užauginusi 
teta Jadvyga nugyveno ilgiausiai – mirė 
bene 1975 metais, sulaukusi 99-erių. 
Senatvėje ji nepaleisdavo iš rankų Niko-
lajaus Gogolio kovų už laisvę kronikos 
„Tarasas Bulba“ – jaunystės studijas 
Ukrainoje vis primenanti knyga liko jos 
mėgstamiausia.

Konstantino Sirvydo vardas – pirmajai 
šalyje tarp devynmečių mokyklų. 2001 
m. pagrindinė mokykla buvo pertvarky-
ta į Anykščių A. Baranausko vidurinės 
mokyklos pradinio ugdymo skyrių, o 
2010 m. ir šis skyrius uždarytas.

Nuo senų laikų, dar nuo XIX a. pra-
džios, kiek atokiau nuo Dabužių dvaro 
sodybos, buvo medinė koplyčia. Nuo 
1913 m. joje buvo laikomos regulia-
rios gegužinės pamaldos, nuo 1915 
m. Anykščių kunigai jas čia aukodavo 
ištisus metus kartą per mėnesį. Tačiau 
Pirmojo pasaulinio karo metais vokie-
čių kareiviai nusiaubė koplyčią, išdau-
žė langus, išdraskė altorių. 

1916 m. Dabužių koplyčia sulau-
kė pirmojo kunigo Jono Baltušio, kuris 
buvo surastas kaip Andrioniškio altaris-
ta ir pakviestas pačių dabužiečių, gyve-
no Mažųjų Dabužių dvare iki 1920 m. 

1925-1934 m. Dabužiuose tarnavo 
kunigas Ignas Bernotavičius. 1929 m. 
jo iniciatyva buvo pradėta statyti nau-
joji Dabužių bažnyčia bei įsteigta Pa-
nevėžio vyskupijos Anykščių dekanato 
parapija. Nebaigęs statybų ir palikęs 
daug skolų, nusilpusios sveikatos I. Ber-
notavičius 1934 m. perdavė Dabužių 
parapiją kunigui Bronislovui Masiokui, 
kuriam teko baigti darbus. 1934 m. lap-
kričio 11 d. naująją Kristaus Žengimo į 
dangų bažnyčią pašventino Anykščių 
dekanas kanauninkas Juozapas Norvi-
la. Pokario metais Dabužiuose ilgiau-
siai tarnavo kunigas Serafinas Žvinys, 
po mirties palaidotas šios bažnyčios 
šventoriuje. Dabar parapiją adminis-
truoja Anykščių kunigai.

1944-1971 m. veikė Ukmergės aps-
krities Kavarsko valsčiaus (vėliau – Ka-
varsko, Anykščių rajono) Dabužių apy-
linkės Darbo žmonių deputatų tarybos 
vykdomasis komitetas. 

Iš Dabužių kilę pedagogas Jonas 
Bagdonas (g. 1931 m.), dailininkas 
skulptorius Vladas Vildžiūnas (g. 1932 
m.).

Janina ir Vitoldas Klimčickai: tik keliolika laimingų metų kartu. Foto: 
Šajevičių šeimos archyvas.
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Muzikos gelmes atvėrė choras
Anykščių duonos kepyklos buhalterės Halinos Klimčickaitės-Šajevičienės ir 

prekybininko, kilusio iš dabartinei Moldovai priklausančio Belcų miesto, po karo iš 
Sibiro tremties į Lietuvą atblokšto  Dovydo Šajevičiaus šeimos pirmagimis Artūras 
nuo mažens girdėjo mamos nuolat prakalbinamą akordeoną. Jis nesuprato, kodėl 
mama, juo vis grojusi bendradarbiams per šventes, kaskart vis nori pirkti naują, 
didesnį ir geresnį, – jam atrodė, kad tie instrumentai tarsi vienodai skamba.

Mama ir Artūrą nuvedė į Anykščių vaikų muzikos mokyklos akordeono klasę, 
berniukui ten patiko. Bet tik kelis mėnesius. Mat šalia akordeono jam būtinai 
reikėjo mokytis ir diriguoti, o dirigavimo mokytojas Pranas Jurkonis pradinukui 
Šajevičiukui atrodė tikras siaubūnas: galėdavo apšaukti vien už tai, kad berniokas 
nesuprato, kaip mosuoti ranka tą ar kitą natą. Iš baimės jis metė muzikos pamokas, 
o protestuodamas net nebesiartino prie jaunesniajai seseriai Esmeraldai lavintis 
tėvų nupirkto pianino.

Vis dėlto viena vaikystės pažintis sugrąžino Artūrą prie muzikos. Vasaromis jam 
tekdavo leisti laiką Dabužių apylinkėse, ten lankydavosi ir pas Sorokas – Klim-
čickių šeimos artimus draugus ir kaimynus. Kaip tik tuo metu iš kariuomenės į 
tėviškę sugrįžo tų Sorokų anūkas – Meldaikių Balys – tas pats būsimasis pianistas 
ir muzikos mokytojas Anykščiuose, jau ir tuo metu į muziką smarkiai pasinešęs. 
Besistiebiančiam Artūrui jis apskritai buvo suaugusio vyro pavyzdys, o Balys gi 
mokėjo groti – ir dar iš natų! 

Užtat Šajevičių namuose netrukus atsirado juostinis magnetofonas „Aidas“. 
Parduotuvėje tokio stebuklo negalėjai nusipirkti – bet tą magnetofoną gavo 
Panevėžio aklųjų įmonėje dirbusi Artūro teta, jau beveik apakusi mamos sesuo 
dvynė Ona. Nusprendusi, kad be įgarsintų knygų ji gali ir apsieiti, verčiau pado-
vanojo tą technikos stebuklą paaugliui sūnėnui. 

„Aidas“ ėmė kaupti ir atkartoti muziką, tuo metu, 7-ajame ano amžiaus 
dešimtmetyje, skambėjusią per televiziją, sklidusią iš radijo imtuvo. Tas pačias dai-
nas, kurių mokyklos chore mokė dainuoti itin kaprizingus paauglius subūręs moky-
tojas Pranas Dūmanas: „Oi tu, strazde, strazdeli, tu pilkasis paukšteli!..“ Rangėsi, 
muistėsi Artūras, į chorą užrašytas, – juk reikės po pamokų ten vaikščioti, kai kiti 
galės laisvu oru mėgautis. 

Bet neilgai protestavo – patiko dainuoti ir kartu susižavėjus klausytis, kaip 
skamba vieningas choro balsas. Jis nebeslėpė ir savo balso, todėl buvo pakviestas 
su Sigita Monkūnaite duetu, chorui pritariant, uždainuoti. Ir net tada, kai mokyklin-
is choras jau buvo seniai išaugtas, Artūro tenoras vis dar skambėjo net ir Roberto 
Čapkevičiaus Anykščių kultūros namuose suburtame mišriajame chore „Šilas“.

Tada, kai dainos reiškė laisvę
Septyniolikmetį Artūrą Šajevičių Kaunas suglumino tarsi ten būtų visai kitas 

pasaulis. Po Anykščių snūduriuojančios ramybės ir magnetofono juostose įrašytų 
radijo balsų Kaunas atsivėrė su garsiais svarstymais apie kažkokią laisvę, su kažkur 
užsienyje pagamintomis ir nežinia kaip į lietuvių rankas pakliuvusiomis plokštelėmis. 
Jos kainavo tiek, kiek Artūro mama uždirbdavo per mėnesį, iš jų sklido dainos nesu-
prantama kalba, bet jos skambėdavo visai kitaip, nei girdimos per radiją.

Artūro „Aidas“ juostelėse ėmė atkartoti jau kitokią muziką, o jis pats, užsiauginęs 

Artūras ŠAJEVIČIUS (g. 1955 m.) 
– verslininkas, sporto organizatorius, 
politikas, visuomenininkas.  Dovydo 
Šajevičiaus ir Halinos Klimčickaitės-
Šajevičienės vyriausiasis sūnus gimė 
1955 m. gegužės 15 d. Anykščiuose, 
užaugo su dviem jaunesnėmis seseri-
mis ir broliu. Baigęs 8 klases Anykš-
čių Jono Biliūno vidurinėje mokyklo-
je ir devintąją vakarinėje mokykloje, 
toliau mokėsi Kaune, kur profesinėje 
technikos mokykloje baigė vidurinį 
mokslą ir įgijo šaltkalvio-remontinin-
ko specialybę. Mokykliniais metais jis 
aktyviai sportavo, nuo 1965 m. lankė 
klasikinių (graikų-romėnų) imtynių 
treniruotes pas Julių Malelę, taip pat 
dainavo mokyklos chore (vadovas 
Pranas Dūmanas) ir Anykščių kultū-
ros namų chore (vadovas Robertas 
Čapkevičius). 

1974-1975 m., grįžęs į Anykščius, 
A. Šajevičius dirbo Anykščių speciali-
zuotoje kilnojamoje mechanizuotoje 
kolonoje šaltkalviu-remontininku, kol 
buvo mobilizuotas į privalomąją kari-

Anykštėnai Šajevičiai apie 1965-uosius: stovi tėvai Dovy-
das ir Halina, sėdi Esmeralda, Aurelijus, teta Jadvyga Klim-
čickaitė ir Artūras. Foto: Šajevičių šeimos archyvas.

Peniankų dvarelyje netoli A. Vienuolio gimtųjų Ažuože-
rių užaugusi Jadvyga Klimčickaitė (centre) jaunystėje buvo 
graži ir išdidi mergina. Foto: Šajevičių šeimos archyvas.
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ilgus plaukus, šėlo Kauno sporto halėje, klausydamasis vokiečių grupės „Puhdys“ 
ar lenkų „Czerwone gitary“. O kai pažįstamas imtynininkas Eimantas Juozapaitis 
pirmasis pasiūlė: „Įrašyk ir man – aš tau sumokėsiu“ – prasidėjo daugiau kaip 20 
metų Anykščiuose trukusi ištisa A. Šajevičiaus muzikos įrašų epocha. 

Nuo 8-ojo dešimtmečio vidurio jis buvo pirmasis ir kiek laiko vienintelis 
Anykščiuose užsieninės muzikos įrašų kūrėjas ir platintojas. Tai daryti buvo 
draudžiama, bet už tai nebaudžiama, – tiesiog tie, kam norėjosi išgirsti daugiau, 
nei transliavo radijas, apie tai, kur gimsta muzikos įrašai, garsiai nekalbėdavo, o tie, 
kas galėjo bausti, verčiau nematydavo ir negirdėdavo. Tai buvo laikas, kai muzika 
ir Anykščiuose buvo atrasta kaip nauja laisvės forma, padėjusi gyventi kitaip, nei 
ragino sovietinė tikrovė.

Paskui, jau apie 1980-uosius, tie įrašai Anykščiuose ėmė skambėti garsiau ir 
viešiau: poilsio vakaruose Janydžiuose, aikštelėje už buvusios vaikų bibliotekos, kur 
prie krepšinio stovų Artūras kabindavo garso kolonėles, Kultūros rūmų diskotekų 
salėje, kur ėmė burtis pirmieji Anykščių „didžėjai“. 

Buvo duobė, kai juostas pamėgino išstumti įrašai kasetėse, negalėję varžytis 
garso kokybe, bet pralenkę patogumu. Tačiau netrukus iš ten pat, iš Vakarų, atva-
žiavo tokios kasetės, kuriose įrašyta muzika vėl galėjo būti „ant bangos“. 

Kai Anykščiuose 9-ojo dešimtmečio pabaigoje ėmė drąsiai plevėsuoti Trispal-
vės, o Dovydas Šajevičius prie miesto autobusų stoties pradėjo prekiauti kulinari-
niais grybukais, šalia tėvo kooperatyvo kepinių Artūras padėjo ir pirmąsias muzikos 
įrašų kasetes. Prie šeimos kiosko kartą stabtelėjęs nepažįstamas kresnas vyriokas, 
peržvelgęs skurdų asortimentą, tiesiai šviesiai pasiūlė: „Gal nori gerų įrašų?“ 

Taip užsimezgusi pažintis su Kaune karaliavusiu muzikos įrašų platintoju Kęs-
tučiu Pūku užbaigė namudinį Artūro muzikos verslą – jis pradėjo Anykščiuose, 
paskui ir gretimuose rajonuose prekiauti K. Pūko platinamais įrašais, iš pradžių 
kasetėmis, o netrukus – ir kompaktinėmis plokštelėmis. 

Tol, kol sovietinis spekuliantas, išaugęs į atgimstančios Lietuvos verslininką, 
įstatymais buvo pripažintas piratu ir turėjo atsisveikinti su muzikos įrašų verslu. 
Istorijos ratas apsisuko: tai, kas iš pradžių ir buvo tik asmeninio malonumo dalis, 
vėl liko Artūro asmeniniam malonumui, virto vis augančia melomano kolekcija.

Garsiai ištartos svajonės
„Mėgstu dainuoti. O jei dar dainą apie Anykščius, kur Vytautas Šiaučiūnas pa-

rašė, – su kokiu malonumu aš ją kur nors jaukiame miesto kiemelyje sudainuo-
čiau, jeigu tik kas pakviestų. Ne, pats neišdrįsiu pasisiūlyti...“

„Ateik, Artūrai!“ – neseniai pakvietė mane Romas Gižinskas į Kurklių kaimo ka-
pelą. Gal pabandyti, gal pritapsiu?.. Juk buvau pritapęs melioratorių kapeloj, kurią 
Petras Žiukas buvo sukūręs, net kontraboso stygas ten buvau išmokęs tampyti“.

„Kur Anykščiuose galėtų burtis melomanai? Pasėdėti, senos geros muzikos 
pasiklausyti, pagaliau – įrašais pasikeisti? Taip jaukiai, kaip jaunystėj su Ričardu 
Gaižausku sueidavom – abu tokie muzikos fanatikai... Nugirdau – Vilniuj, Anta-
kalny, tie patys, kurie seniau slapčia muzika keisdavosi, iki šiol tą patį tebedaro. O 
Anykščiuose?..“                   

nę tarnybą sovietinėje kariuomenėje. 
1975-1977 m. jis tarnavo kariniuose 
daliniuose Rusijoje, Pavolgyje, buvo 
karo aviacijos dalinio sporto salės pri-
žiūrėtojas, aktyviai sportavo.

Nuo 1977 m. iki šiol A. Šajevičius 
gyvena ir dirba Anykščiuose. Nuo 
1977 m. jis buvo Anykščių meliora-
cijos statybos montavimo valdybos 
sporto organizatorius. Jis buvo vienas 
pirmųjų Anykščiuose poilsio vakarų 
organizatorių, diskotekų vedėjas, bai-
gęs kursus Lietuvos kultūros darbuo-
tojų kvalifikacijos tobulinimo institu-
te, įgijo šios pramogų organizavimo 
profesinės srities išsilavinimą.

1984 m. jis neakivaizdžiai baigė 
studijas Lietuvos kūno kultūros institu-
te Kaune, įgijo dėstytojo trenerio išsila-
vinimą. Studijuodamas treniravosi pas 
dziudo imtynių trenerį V. Techovą. 

Nuo 1991 m. iki šiol A. Šajevičius 
yra individualios įmonės „Akordas“ 
(mažmeninė prekyba ir paslaugos) sa-
vininkas, gyvena ir dirba Anykščiuo-
se. 1996-2010 m. jis buvo individu-
alios audioįrašymo įmonės, veikusios 
Utenoje, savininkas, nuo 1998 m. yra 
individualios įmonės „Jūsų akordas“, 
veikiančios Ukmergėje, savininkas 
(likviduojama nuo 2002 m.).

9-ajame dešimtmetyje Anykščiuo-
se bendraudamas su karatė entuzias-
tu Aleksandru Akatjevu, A. Šajevičius 
susidomėjo šia kovine sporto šaka, 
treniravosi. Verslininko Arvydo An-
tanavičiaus paskatintas, 2000-2001 
m. jis baigė metodinius užsiėmimus 
pas trenerį sensėjų Vladimirą Lisicyną 
Vilniaus Tradicinio Aikido-Aiki-Budo-
Kempo centre ir įgijo trenerio instruk-
toriaus kvalifikaciją.

Nuo 2001 m. A. Šajevičius yra 
asociacijos Tradicinio Aikido-Aiki-
Budo-Kempo klubo vienas iš steigėjų 
ir pirmininkas. Šiame klube jis nuolat 
treniruoja apie 30 anykštėnų vaikų ir 
suaugusiųjų, ugdo jaunuosius Anykš-
čių sportininkus kovotojus, rengia pa-
rodomąsias varžybas bei vasaros sto-
vyklas. 2004 m. jis įsteigė šio klubo 
filialą Utenos „Saulės“ gimnazijoje. 

Nuo 2000 m. jis yra ir Anykščių 
šachmatų klubo „Šešiasdešimt keturi“ 
vienas iš steigėjų, klubo pirmininkas. 
Jis kasmet organizuoja šachmatų tur-
nyrus, skirtus Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo dienai paminėti ir 
Kovo 11-osios akto signatarės Irenos 
Andrukaitienės taurei laimėti.

A. Šajevičius yra Darbo partijos 
Anykščių skyriaus narys. Šios parti-
jos sąraše 2011 m. jis išrinktas 2011-
2015 m. kadencijos Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos nariu, yra Teisė-
tvarkos, jaunimo ir visuomeninių or-
ganizacijų komiteto narys. 

Laisvalaikiu domisi Rytų kovos 
menais, šachmatais ir muzika.

Vedęs 1980 m., su žmona Violeta 
Šajevičiene užaugino tris sūnus.

Artūras Šajevičius, 2011-ieji. Foto: TK.

Prigimties skambesio ilgesys
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