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LAIMA APANAVIČIENĖ

Gražios gamtos apsuptyje prie Michi-
gano ežero, Beverly Shores savo 90-metį
š. m. gegužės 3 d. pasitiks vie nas žy-
miau sių lietuvių išeivijos solistų Jonas
Vaznelis. 

Dar būdamas vaikas Jonukas sa -
vo balsu džiugino aplinkinius,
giedojo bažnyčioje, dainavo mo-

kyklos cho re. Tačiau baigęs mokyklą
pasirinko agronomiją, įstojo į Dotnuvos
žemės ūkio akademiją, kur, beje, taip
pat nepamiršo dainavimo. Nežinia, ko-
 kiu keliu – agronomijos ar dainavimo
– būtų toliau keliavęs Jonas Vaznelis,
jei ne sovietų okupacija. Kartu su dau-
 geliu kitų lietuvių 1944 m. jis pa si-
traukė į Vokietiją. Čia pradeda rim čiau
lavinti balsą. Jo mokytojais tam pa
buvę Lietuvos valstybinės operos so-
listai Vladas Ivanauskas ir Alek san dra
Kutkus. Vokietijos Grohn sto vykloje J.
Vaznelis jau dalyvavo koncerte kaip so-
listas.

Tačiau po kiek laiko vėl laukė ke-
lionė, šįkart dar toliau nuo tėvy nės, į
JAV. Perplaukęs Atlantą 1949 m. Vaz-
nelis įsikuria Čikagoje. Šiame mieste
tęsiasi ne tik jo muzikinė karjera, bet
ir nuolatinis mokymasis. Jo mokytojai
– operos solistas Jonas Bu tėnas ir mu-
zikas Aleksandras Kučiū nas lavina jo
balsą, gilina muzikinį  išsilavinimą.
Kartu su Sofija Adomai tiene, Pruden-
cija Bičkiene, Stasiu Baru (Baranaus-
ku) jis dainuoja ope ri niame kvartete,
1951 m. Čikagoje įvyksta pirmasis jo
solo koncertas su ,,Dainavos” an-
sambliu, o 1961 m – pirmasis rečitalis.
Su bendražygiais kon certuota ne vie-
name lietuviška me telkinyje, 1991 m. su
italų kom po zitoriaus Amilcare Pon-
chielli opera ,,I Lituani” Vaznelis po
daugelio me tų sugrįžo į Lietuvą. Šalia
žinomų Lie tuvos  dainininkų  Irenos
Milkevi čiūtės ir Virgilijaus Noreikos jis
už dainavo: ,,O Lietuva, o Lietuva, bran-
gi tėvyne, kaip tu ištversi?” Tai buvo ne-
pamirštamos akimirkos!

Jonas Vaznelis buvo vienas iš ne-

 daugelio išeivijos lietuvių dainavęs
Čikagos Lyric Opera scenoje. O ar ga-
lima pamiršti Lietuvių Operą? Šio vie-
neto pagrindinio boso J. Vaznelio lygus,
gražus dainavimas traukė klausytojų
dėmesį. Per 35 darbo me tus solistas yra
sukūręs ne vieną atmintiną vaidmenį
Lietuvių Operos pastatymuose. Lietu-
vos Respublikos prezidentas Valdas
Adamkus, minint Operos 50-metį, šalia
kitų Lietuvių Operos puoselėtojų so-
listą Joną Vaz nelį apdovanojo Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino or-
dino Kari ninko kryžiumi. ,,Aš di-
džiuojuos tuo, kas buvo padaryta – au-
ginant šeimą, dirbant iš pradžių fabrike
ir kitur, pasiekti tokių dalykų yra di-
delė lai mė. Ačiū Dievui”, – savo pasikal -
bėji me su Rimu Černiumi sakė J. Vaz-
ne lis (,,Draugas”, 2015 m. balandžio 2–4
d.).

Jonas Vaznelis  – ne tik žinomas ir
mylimas solistas. Jis ir buvęs JAV LB
Tarybos narys. Net 12 metų Vaz nelis
atidavė Lietuvių Fondui. 1971 m. pirmą
kartą išrinktas į Fondo di rektorių ta-

rybą, perrinktas 1981, 1984 bei 1987
metais.  Kaip ir scenoje, Vaznelio ben-
dražygis Lie tuvių Fonde buvo Stasys
Baras. Kas suskaičiuos, kiek laiko
,,prarijo” po sė džiai ir rū pinimasis Fon-
do veiklos šakomis: plėtra, pelno skirs-
tymu, finansais, įstatais, informaci-
jos skleidimu ir t. t.? Bet taip jau įpras-
ta – kai dirbi mėgstamą darbą, valan-
dų ne skai čiuoji. 

Nepaisant gražaus amžiaus ir šian-
dien J. Vaznelis negali ,,nusėdė ti” vie-
toje. Jį galime sutikti talkinant Mišių
metu Šv. Onos bažnyčioje Be verly Sho-
res, matyti šios apylinkės  susibūri-
muose. 

Sveikindamas Joną Vaznelį gra-
 žios sukakties proga Lietuvių Fondas
dėkoja jam už prasmingą darbą puo-
selėjant Lietuvių Fondo tikslus ir sau-
gant tautos vertybę – lietuvybę. Lin-
kime džiaugtis galėjimu savo sukaup-
ta išmintimi dalintis su savo šeima, o
artimųjų meilė tegul virsta sveikata ir
Dievo palaima visų Jums brangių žmo-
nių gyvenimuose. 

Didžiuojuos tuo, kas buvo padaryta

1982 m. balandžio 4 d. LF taryba ir valdyba po posėdžio. Sėdi (iš kairės): Vytautas Kamantas, Milda Lenkauskienė, Sta-
sys Baras (LF tarybos pirmininkas), Vytautas Kutkus, Marija Remienė, Gediminas Balukas (LF valdybos pirmininkas), An-
tanas Razma, Sr. Stovi: Ferdinandas Kaunas, Pranas Mažrimas, Viktoras Naudžius, Povilas Kilius, Antanas Juodvalkis, Ka-
zys Barzdukas, Vytautas Tauras, Kazys Ambrozaitis, Petras Želvys, Apolinaras Bagdonas, Jonas Vaznelis, Algimantas B.
Gleveckas. LF archyvo nuotraukos

Jonas Vaznelis LF suvažiavime Jaunimo centre 1987 me-
tais.                                                                    J. Tamulaičio nuotr. 
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