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Öiauliù muzikos mokykla
Šiaulią muzikos mokyklos veiklos pradžia siejama su 1939 m.
Klaipçdos kraštß prijungus prie Vokietijos iš Klaipçdos perkeltos
ï Šiaulius muzikos mokyklos veikla. Taãiau ir iki tol, 3–4-ajame
dešimtmetyje, Šiauliuose vyko intensyvus muzikinis gyvenimas,
dirbo keletas išsilavinusią muziką, kurie plçtojo miesto muzikiné
kultărß, vadovavo pajçgiems muzikos meno kolektyvams.
MUZIKINIS GYVENIMAS ŠIAULIUOSE 3–4-AJAME DEŠIMTMETYJE.
ALFONSO LIKERAUSKO, JUOZO GAUBO
IR BRONIAUS JONUŠO VEIKLA

Šiauliuose dirbo muzikas – kapelmeisteris, choro dirigentas, dainininkas (bosas), pedagogas Alfonsas Likerauskas (1895–1984), vçliau aktyviai reiškésis Alytaus muzikiniame
gyvenime kaip karinio Alytaus 2-ojo uloną pulko puãiamąją
orkestro vadovas. 1926 m. jis Šiauliuose suorganizavo jaunimo
dainą ir sporto šventé, nuo 1928 m. pradçjo dirbti Šiaulią mokytoją seminarijoje (ïsteigta 1920 m. ) su sustiprintu muzikiniu
mokymu, o 1929 m. ïsteigç privaãiß muzikos mokyklß, veikusiß
iki 1933 m. Tuomet joje fortepijono, smuiko, dainavimo ir teorijos klasçse mokçsi per keturiasdešimt mokinią1. Fortepijonß
dçstç Valentina Leonaviãienç, baigusi Maskvos konservatorijß,
ir Raisa Volpertienç, lankiusi Klindwortho konservatorijß Berlyne2. Ketvirtajame dešimtmetyje šioje mokykloje ir Mokytoją
seminarijoje dçstés kompozitorius Juozas Strolia (1897–1969)
1936 m. išleido Trumpá muzikos istorijá3.
Muzikinis gyvenimas buvo labai intensyvus ir Valstybinçje
gimnazijoje, kurioje veikç mišrus choras, vadovaujamas mokytojo Juozo Gaubo. J. Gaubas buvo kompozitorius ir choro
dirigentas, mokésis Rokiškio vargonininką mokykloje, vçliau
studijavés muzikos teorijß Maskvos filharmonijos draugijos muzikos mokykloje (1899–1909), dirbés Rusijos operos teatruose,
Didžiajame teatre Maskvoje chormeisteriu ir netgi Vladikaukazo
konservatorijos direktoriumi ir pedagogu4. 1927 m. dirbdamas
Klaipçdos muzikos mokykloje, jis vadovavo mokyklos simfoniniam orkestrui, su kuriuo mokytoją ir mokinią jçgomis 1928 m.
pradžioje pastatç Š. Guno operß Faustas5, 1936 m. J. Gaubas
sukărç muzikos dçstymo programß bendrojo lavinimo mokykloms6, 1937 m. išleido 60 dainą rinkinï pradinçms mokykloms
Mažćjć dainos7. Tad toks iškilus pedagogas, vadovavés gimnazijos chorui, ugdç mokinius, vçliau tapusius net profesionaliais
dainininkais (operos soliste tapo Elena Kalvaitytç)8.
Šiaulią valstybinçje gimnazijoje veikç ir mokinią simfoninis orkestras, kuriam vadovavo Bronius Jonušas, nuo 1922 m.
vadovavés Šiauliuose dislokuoto Kauno kunigaikšãio Vaidoto
8-ojo pçstininką pulko puãiamąją orkestrui, atlikdavusiam sudçtingo repertuaro kărinius: Dž. Rosinio operos Sevilijos kirpéjas
uvertiărß, fantazijas Š. Guno operos Faustas ir Dž. Verdžio
operos Aida temomis9. Orkestras dalyvaudavo miesto šventçse,
valstybinią švenãią renginiuose. Gimnazijos, kurioje muzikos
pamokos buvo privalomos, simfoniniame orkestre, vadovaujant B. Jonušui, grojo keletas gerą smuikininką, vçliau tésusią
profesionalias studijas (Motiekaitis, Antançlis, kt.).

Šiauliuose 1928 m. vçl buvo atidaryta mergaiãią gimnazija,
kurioje taip pat veikç keletas muzikos kolektyvą. 1933 m. abieją
gimnaziją 200 choristą dalyvavo miesto vidurinią mokyklą dainą
šventçje. Mergaiãią gimnazijoje veikç ir styginią instrumentą
orkestras, vadovaujamas A. Grigaitytçs-Adomaitiençs, kuriame
dalyvavo kelios dešimtys mokinią10.
4-ajame dešimtmetyje Šiauliuose koncertuodavo styginią
kvartetas, kuriame griežç buvés Sankt Peterburgo Marijos teatro orkestro smuikininkas Stasys Jurkeviãius, Jonas Fledžinskas
(Jurgio Fledžinsko tçvas, altas), A. Košubienç (duktç) ir moksleivis Jurgis Fledžinskas, vçliau –Lietuvos kvarteto muzikantas,
Valstybinçs konservatorijos profesorius11.
Šiaulią muzikiniame gyvenime, visuomeniniuose renginiuose ir dainą šventçse aktyviai dalyvavo ir Šv. Petro ir Povilo
bažnyãios choras, religinçs muzikos koncertus rengç Šv. Jurgio
bažnyãios choras, jçzuitą bažnyãioje veikç vokalinis ansamblis
(ãia besimokydamas vargonavo băsimasis kompozitorius Julius
Juzeliănas), veikç Šaulią sßjungos choras ir kiti chorai – Garso draugijos, Darbo rămą, Kultąros bendrovçs klubo, skautą
vyrą choras, Putpelés draugijos choras12. Šie chorai dalyvavo
pirmoje respublikinçje ir kitose dainą šventçse, Lietuvos Dainą
dienos (1924 m. rugpjăãio 23–25 d.) pasirodymuose ir Šiauliuose surengtoje Dainą šventçje13.
Šiaulią muzikinis gyvenimas buvo intensyvus ir ïvairus –
prie 8-ojo pçstininką pulko puãiamąją orkestro prisijungus civiliams miesto muzikantams, veikç nedidelis simfoninis orkestras,
dalyvaudavés miesto šventçse, valstybiniuose renginiuose. Šis
orkestras pagal atskirß sutartï rengdavo koncertus su Valstybinçs operos dainininkais. Todçl Šiauliuose koncertavo Valstybinçs operos dainininkai Gražina Matulaitytç ir Julius Bătçnas
(1929), Vincç Jonuškaitç-Zaunienç.
Ne tik Lietuvos miestuose, bet ir Latvijoje koncertavo
dvieją kanklininką orkestrą nariai, kuriems vadovavo Jeronimas
Jankauskas, – tai pavasarininką vienuolikos muzikantą Naujćjć
kanklić orkestras ir Darbo rămą kultăros klubo kanklininką ansamblis. Šiaulią Naujćjć kanklić ansamblis 1938 m. koncertavo Rygos konservatorijos salçje. 1935 m. Jaunosios Lietuvos
Šiaulią skyriaus kanklininką ansamblis koncertavo Mintaujoje
(Jelgavoje). Kolektyvas priklausç 1925 m. Prano Puskunigio
ïsteigtai Lietuvos kanklininką draugijai14.
Šiauliuose veikç ir keli chorai – Šv. Petro ir Povilo bažnyãios,
vad. Juozo Uoginto, nuo 1937 m. – Stasio Bekerio. Šv. Jurgio
bažnyãios choras, kuriam vadovavo Antanas Balãiănas ir Zigmas
Puidokas, rengç ir viešus koncertus, gastroliavo Jelgavoje. Veikç
Šaulią sßjungos choras, kuriam ïvairiu laiku vadovavo muzikai J.
Uogintas, Z. Puidokas, P. Armonas, J. Strolia15. Šiaulieãiai dainavo Garso draugijos, Darbo rămą, Kultąros bendrovçs klubo,
skautą vyrą, Putpelés draugijos choruose. Šie ir kiti chorai, rengdamiesi pirmajai Lietuvos dainą šventei Kaune, ïvykusiai 1924 m.,
susirinko ï Šiaulią dainą šventé, kurioje dalyvavo 98 chorai16.
Tad iki 1939 m. atsikçlusios iš Klaipçdos muzikos mokyklos, Šiauliuose muzikai pradinï išsilavinimß gaudavo Valstybi-
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nçje gimnazijoje, mergaiãią gimnazijoje, ïvairiuose choruose ir
mokydamiesi privaãiai.
MUZIKOS MOKYKLA PERSIKELIA IŠ KLAIPæDOS

1939 m. kovo 26 d. iš Klaipçdos, okupavus jß vokieãiams, traukiniu buvo pervežtas buvusios Klaipçdos muzikos
mokyklos turtas – baldai, instrumentai. Iš Klaipçdos atvyko ir
mokyklos direktorius kompozitorius Juozas Karosas. î V. Kudirkos pradiné mokyklß Dvaro g. per mokinią šv. Velyką atostogas buvo sudçtas visas mokyklos inventorius. Po atostogą
atvyké muzikos mokyklos dçstytojai Ignas Prielgauskas, Stasys Vainiănas, Stasç Dievaitytç, Sofija S. Juodvalkienç surengç koncertß visuomenei. Mokyklos mokslo metą pabaigos
minçjimas ïvyko 1939 m. birželio 10 d., o Klaipçdos mokykla
buvo uždaryta rugpjăãio 1 dienß17.
Dçl ï Šiaulius persikçlusios mokyklos teisinio statuso ir finansavimo Juozas Karosas ne kartß vyko susitikti su Vyriausybçs
nariais ï Kaunß. Ministrą tarybos nutarimu 1939 m. rugsçjo 1 d.
nusprésta atidaryti Šiaulią valstybiné viduriné muzikos mokyklß.
1939/40 mokslo metais fortepijono, dainavimo, styginią
instrumentą ir vargoną klasçse pradçjo mokytis 62 mokiniai,
tarp kurią buvo Julius Juzeliănas, Algirdas Lopas, Eugenijus
Paulauskas, Saulius Sondeckis, Algimantas Kalinauskas – vçliau garsăs lietuvią muzikinçs kultăros puoselçtojai18.
ŠIAULIĄ MUZIKOS MOKYKLOS PEDAGOGAI

Šiaulią muzikos mokykloje dçsté pedagogai buvo aukštos kvalifikacijos menininkai, ïgijé aukštßjï muzikinï išsilavinimß
ïvairiose užsienio kraštą mokymo ïstaigose, ne tik dçsté, bet
ir rengdavé daug ir ïvairią koncertą, ï kuriuos ïtraukdavé ir
savo mokinius.
J u o z a s K a r o s a s (1890 m. Spraguityje, Anykšãią vls. – mirç 1981 m. Vilniuje) buvo kilés iš muzikalios šeimos, jaunystçje bendravo su Juozu Gruodžiu, vargoninkavusiu
Kuktiškiuose ir Aluntoje, giedojo vokalines partijas per bažnytines
apeigas. Pirmojo pasaulinio karo metu J. Karosas pasitraukç ï
Maskvß, ten dainavo rusą dainos kapeloje, vçliau Smolensko
gubernijoje subărç karo pabçgçlią chorß, Smolenske mokçsi muzikos, Jarceve, apsigyvenés lietuvią Vainiăną pensione, muzikos
mokç Stasï Vainiănß – băsimß ïžymą pianistß ir kompozitorią.
1921 m. grïžés ï Lietuvß, netrukus išvyko ï Rygß studijuoti Latvijos konservatorijoje kompozicijos pas profesorią J. Vytuolï ir
vargonininkavimo P. Juozaus klasçje. 1923 m. jis vedç Emilijß
Vainiănaité19. Studijuodamas Rygoje, vargonavo Šv. Kotrynos
bažnyãioje, vadovavo Šviesos draugijos chorui, dçstç muzikß lietuvią mokyklose ir dalyvavo ïvairioje meninçje veikloje. 1927 m.
baigés studijas, J. Karosas gavo laisvojo menininko diplomß.
1930 m. persikçlés ï Lietuvß, J. Karosas ïsikărç Kaune,
vadovavo Dainos draugijos chorui, Valstybiniam radiofono simfoniniam orkestrui, parašç muzikos istorijos ir teorijos vadovçlï
Garsć kelias (1937)20. 1937 m. jis buvo paskirtas 1923 m. Stasio Šimkaus ïkurtos Klaipçdos valstybinçs muzikos mokyklos
direktoriumi. Greta fortepijono, daugelio puãiamąją instrumentą, smuiko, kompozicijos, kitą specialybią, jis ïsteigç vargoną
(katalikams ir liuteronams), violonãelçs, kontraboso, klarneto,
kompozicijos klases, mokinią chorß, kamerinï orkestrß21, pats
dçstç vargoną ir kitas disciplinas. Mokinią skaiãius išaugo iki
120. Tad Šiaulią muzikos mokyklai çmés vadovauti J. Karosas
turçjo ilgameté pedagogo ir vadybininko patirtï.
Mokyklos pedagogas I g n a s
Prielgauskas
(g. 1871 m. Narvaišiuose, Kretingos aps., – mirç 1956 m.
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Juozas Karosas – kompozitorius, vargonininkas, dirigentas ir pedagogas

Šiauliuose) mokçsi Liepojoje, 1898 m. baigç Varšuvos muzikos institutß (A. Michajõowskio kl. ), 1903–1924 jame dçstç,
tapo profesoriumi (1911). Pragyvenés Varšuvoje 35 metus,
jis grïžo ï Lietuvß ir 1924–1939 m. dçstç Klaipçdos muzikos
mokykloje, 1930–1937 buvo šios mokyklos direktoriumi22, daug
koncertavo ir kaip solistas, ir su ïvairiais ansambliais, 1933 m.
surengç koncertß su Klaipçdos mokyklos simfoniniu orkestru
(dirigavo Jeronimas Kaãinskas). 1939–1954 m. I. Prielgauskas dirbo Šiaulią muzikos mokykloje. Jo mokiniai – pianistai
Dainius ir Gytis Trinkănai, muzikologai Adeodatas Tauragis,
Laima Dutkeviãiătç-Burkšaiteinç23. Šiauliuose I. Prielgauskas
surengç daug koncertą. Jis mçgo skambinti Šopeno kărinius.
1945 m. kovß vykusiame koncerte, kurï, anot Nemiros Pipikaitçs, galima pavadinti pianisto „gulbés giesme“ (I. Prielgauskui
tuomet buvo 74 metai), profesorius skambino F. Liszto Etiudá
Des–dur, Rapsodijá Nr. 6, F. Šopeno Etiudá As–dur, E. Griego
Pavasarñ, R. Šumano Polékñ. Be to, šiame koncerte jis akompanavo keletß kărinią dainavimo mokytojui Jonui Byrai24. Net ir
eidamas 78 metus, I. Prielgauskas dalyvavo Šopeno 100-ąją
mirties metinią minçjime 1949 m. Šiauliuose kaip atlikçjas25.
Kad I. Prielgauskas yra pirmasis profesionalus lietuvią virtuozas pianistas, atlikdavés sudçtingiausius Šopeno ir kitą
kompozitorią kărinius, rašç Juozas Karosas26.
Pianistç S o f i j a G r y b a u s k a i t ç - J u o d v a l k i e n ç
(g. 1902 m. Chersone – mirç 1986 m. Vilniuje) 1922 m. grïžo
su tçvais ï Lietuvß. 1923–1926 m. studijavo Berlyne, Šterno
konservatorijoje (prof. F. Masbacho kl.), ten vienerius metus ir
dirbo. 1927–1939 m. dçstç Klaipçdos, 1939–1945 m. – Šiaulią
muzikos mokyklose. Vçliau dirbo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje, 1949–1962 m. – Lietuvos valstybinçje
konservatorijoje. Ji ïvairiu metu ugdç pianistes Rimß Karosaité,
Tessß Juodeliené, Ritß Sakaliené, mokç kompozitorius Leonß
Povilaitï, Feliksß Bajorß, muzikologß šiaulietï Adeodatß Tauragï27.
Fortepijono specialybé dçstés S t a s y s V a i n i ă n a s
(g. 1909 m. Rygoje – mirç 1982 m. Rokiškyje) buvo baigés
Latvijos konservatorijß, prof. A. Daugulio fortepijono kl. ir prof.
J. Vituolo kompozicijos klasé. J. Karosui išvykus iš Rygos, iš
jo perçmç vargonininko vietß Alberto bažnyãioje28, dçstç muzikß Rygos lietuvią gimnazijoje, 8-erius metus vadovavo šios
mokyklos chorui29. Nuo 1930 m. Vainiănui ne kartß teko akompanuoti koncertuojantiems Latvijoje Lietuvos Valstybinio teatro
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Stasys Vainiănas – Lietuvos kompozitorius,
pianistas, dirigentas, pedagogas, chorvedys, profesorius

solistams30, su J. Karoso vadovaujamu Šviesos choru 1929 m.
jis buvo išvykés koncertuoti ï Šiaulius ir Kaunß31, sçkmingai pasirodç ir kaip solistas. Rygoje S. Vainiănas rengdavo
koncertus, dalyvavo draugiją rengiamuose vakaruose32, rašç
lietuvią spaudoje apie kultărinio gyvenimo ïvykius. 1933 m.
tapo tarptautinio pianistą konkurso, kuriame dalyvavo 252
atlikçjai33, Vienoje laureatu, iškovojo aštuntßjß vietß ir laureato diplomß. 1935–1936 m. jis tobulinosi Vienoje pas prof.
Štojermanß, E. Zauerï34. 1938 m. Rygoje susituokç su Birute
Andruliănaite. Jau pripažintas pianistas S. Vainiănas vçliau
koncertavo Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, âekoslovakijoje,
Suomijoje, Italijoje. Nuo 1938 m. dçstç Klaipçdos muzikos
mokykloje, nuo 1939 m. – Šiaulią muzikos mokykloje. 1949 m.
tapo Lietuvos valstybinçs konservatorijos profesoriumi, specialiojo fortepijono katedros vedçju. Šiauliuose 1939/40 mokslo
metais Vainiănas turçjo 9 specialiojo fortepijono ir tiek pat
privalomojo fortepijono mokinius35. Taip pat dçstç muzikos teorijß, solfedžio disciplinas. S. Vainiăno specialiojo fortepijono
klasé Šiaulią muzikos mokykloje lankç pianistç Rima Karosaitç, chorvedys Algimantas Lopas, pianistç ir žurnalistç Irena
Mikšytç, TV muzikinią filmą režisierç Jadvyga Januleviãiătç36.
1940/41 mokslo metais S. Vainiăno specialiojo fortepijono klasçje mokçsi 23 mokiniai, o pats S. Vainiănas laiške seseriai
ï Rygß rašç, kad tais metais ï Šiaulią muzikos mokyklß ïstojo
per šimtß mokinią37. Šiauliuose jis koncertavo kaip solistas ir
su dainininkais S. Dievaityte, J. Byra, violonãelininku P. Armonu. Šiauliuose Vainiănas sukărç garsißjß Mažájá vabzdžić
siuitá – impresionistinią potçpią ciklß fortepijonui. Jß jis atliko
ir koncerte Rygoje. 1942 m. Vainiănai persikraustç ï Kaunß.
Dainavimß dçstç J o n a s B y r a (g. 1891 m. Panemunçje, Rokiškio r., – mirç 1972 m. Vilniuje), operos solistas,
pianistas. 1913 m. jis baigç âernigovo muzikos mokyklß Ukrainoje38, 1914–1916 m. studijavo Vienoje, 1933 m. tobulinosi
JAV, Niujorke, 1934 m. – Paryžiuje. 1921–1940 m. – Kauno
operos solistas, nuo 1924 m. dçstç Kauno muzikos mokykloje.
1940–1951 m. dçstç Šiaulią aukštesniojoje mokykloje (1945/49
mokslo metais – direktorius).
Dainininkç S t a s ç D i e v a i t y t ç - S k a ã k a u s k i e n ç
(g. 1903 m. Tbilisyje – mirç 1970 m. Panevçžyje). 1921–1927 m.
mokçsi Kauno valstybinçje muzikos mokykloje, L. Skalskaitçs–
Šukeviãiençs ir Vladislavos Grigaitiençs klasçse. 1927–1932 m.

studijavo Paryžiuje, 1931 m. baigç Normaliné muzikos mokyklß, ïgijo koncertą dainininkçs diplomß. 1932 m. Rusą konservatorijoje baigç S. Gladkajos-Kedrovos klasé. 1932–1936 m.
dainavo Valstybçs teatre. Klaipçdos muzikos mokykloje dçstç
dainavimß 1938/39 mokslo metais, Šiaulią muzikos mokykloje –
1939–1944 metais. Vçliau dirbo Panevçžio muzikos mokykloje39.
Smuiko specialybé 1939–1941 dçstç P o v i l a s M a t i u k a s (g. 1912 m. Rygoje – mirç 1997 m. âikagoje), baigés Kauno konservatorijß ir 1934–1939 dçstés Klaipçdos muzikos mokykloje. Violonãelé ir kontrabosß iki 1944 m. dçstç Petras Armonas
(1907 Manikănuose (Pasvalio apskr. ) – 1997 m. Sent Pytersberge (Floridos valstija, JAV). Baigés Klaipçdos muzikos mokyklß ir
griežés Kauno valstybçs teatro orkestre, 1942–1944 m. jis buvo
Šiaulią teatro orkestro ir choro dirigentas, pastatç ir dirigavo tris
operetes, su pianistu Vainiănu ir smuikininku J. Jagçla, solistais
S. Dievaityte ir J. Byra Lietuvos miestuose ir miesteliuose surengç apie 50 kamerinçs muzikos koncertą. Vargonus, be Juozo
Karoso, trumpai dçstç Z e n o n a s N o m e i k a (1911–1976),
1936 m. baigés Paryžiaus normaliné muzikos mokyklß40. Karoso
mokinys buvo Julius Juzeliănas, koncertavés Kaune, Jçzuitą
bažnyãioje, 1945 m. rugsçjo 25 d.41 Vargonus pakaitomis dçstç
Jonas Norkeviãius, Antanas Verbickas42.
Tad J. Karoso vadovaujama Šiaulią muzikos mokykla pasižymçjo labai aukšto lygio pedagogą kolektyvu, kurią kvalifikacija tiko aukštajai muzikos mokyklai, nors ji turçjo tik vidurinçs
muzikos mokyklos statusß, stokojo tinkamą patalpą, glaudçsi
keliose vietose – V. Kudirkos pradinçje, Prekybos institute, mokytojai dirbo ir savo butuose.
Jau pirmaisiais metais vargoną (J. Karoso ir Z. Nomeikos)
klasçje mokçsi 21, spec. fortepijono (I. Prielgausko, S. Juodvalkiençs ir S. Vainiăno) klasçse – 25, spec. dainavimo (S. Dievaitytçs)
klasçje – 15, smuiko (P. Matiuko) klasçje – 18, kontraboso (J. Bertulio) klasçje – 3, violonãelçs (P. Armono) klasçje – 4 moksleiviai.
Tad iš viso kartu su atsikçlusiais iš Klaipçdos 23 mokiniais naujuosius mokslo metus pradçjo 85 mokiniai. Už mokslß reikçjo mokçti,
buvo paskirtos tik 4 stipendijos, tad neturtingus mokinius mokykla
šelpç pajamomis, gautomis už mokytoją ir mokinią koncertus43.
J. Karosas pradçjo organizuoti styginią orkestrß, kuriame turçjo
groti ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Pirmasis viešas orkestro koncertas buvo surengtas Latvijos nepriklausomybçs dienos proga,
lapkriãio 17 d., pranešimß apie latvią muzikß padarç pats J. Karosas. Su orkestru koncertavo ir mokinią choras. Neturtingiems mokiniams šelpti buvo surengta keletas koncertą – 1940 m. vasario
24 d., gegužçs 18 d. (mokytoją), kovo 9 d. (mokinią). Pirmuosius
mokslo metus Šiaulią muzikos mokykla užbaigç styginią orkestro
ir solistą smuikininką ir vyrą choro koncertu.
1940 m. pasikeitus politinei santvarkai ir Lietuvß prijungus
prie Sovietą Sßjungos, mokykla, priklausiusi Švietimo ministerijos Kultăros departamentui, tapo pavaldi Švietimo liaudies
komisariato Meno reikalą valdybai44. Antraisiais mokslo metais mokykloje buvo atidarytas puãiamąją instrumentą skyrius
ir bendrojo lavinimo skyrius. Buvo priimti 135 mokiniai, iš ankstesniąją liko 49. 1941 m. rugsçjï mokykla gavo namß prie Rątos fabriko. Mokymo programose pradçta daugiau dçmesio
skirti rusą klasikinei ir sovietinei muzikai, nyko vargoną, kaip
bažnytinio instrumento, specialybçs reikšmç, pradçtos minçti
Rusijoje vykusios 1917 m. revoliucijos metinçs. Tokia proga
miesto teatre buvo surengtas mokyklos simfoninio orkestro,
choro ir solistą koncertas. Mokiniai ir mokytojai buvo ïpareigojami dalyvauti rinkimą kampanijose ï SSRS Aukšãiausißjß
tarybß 1941 m. sausï ir rengti gausybé koncertą ïmonçse ir
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kolektyvai dalyvavo iškilmingose pamaldose Šv. Petro ir Povilo
bažnyãioje, atliko Dž. Pergolezio Stabat Mater fragmentus, o
vakare ïvyko koncertas miesto teatre. 1943/44 mokslo metais
priimti 56 mokiniai, veikç fortepijono, dainavimo, puãiamąją,
styginią, vargoną klasçs. 1944 m. paminçtas mokyklos penkmetis. Netrukus priartçjo karo frontas.
MUZIKOS MOKYKLOS PEDAGOGAI IR LIETUVIĄ MENO
IR MOKSLO CENTRO VEIKLOJE

Petras Juodelç – Lietuvos birbynininkas,
dirigentas, pedagogas

ïstaigose vykstanãią susirinkimą metu. Mokykloje surengtas
viešas rusą kompozitoriaus Piotro âaikovskio 100-ąją gimimo
metinią minçjimo koncertas, kuriame dainininkai S. Dievaitytç ir
J. Byra dainavo P. âaikovskio romansus, operą arijas, S. Vainiănas, P. Matiukas ir P. Armonas atliko styginią Trio a–moll,
skambçjo Metć laikć pjesçs, atliekamos fortepijonu. 1941 m.
Gegužçs pirmosios minçjime miesto teatre mokyklos simfoninis
orkestras atliko V. A. Mocarto Koncerto smuikui A–dur I dalï
(solistas P. Matiukas) ir Dž. Rosinio uvertiărß Tankredas. Mokslo
metą pabaigos koncerte, vykusiame berniuką gimnazijos salçje,
birželio 14 d., kurios popieté prasidçjo šiaulieãią trçmimai iš
šalies geležinkelio vagonais, orkestras atliko Juozo Naujalio
Svajonë, Mocarto Mažosios nakties serenados I dalï, Karoso lietuvišką dainą pirmßjß siuitß, koncertavo mokyklos vyrą
choras, solistai Eugenijus Paulauskas, Kornelija Kalinauskaitç
ir kiti45. Netrukus prasidçjo Antrasis pasaulinis karas, pasikeitç
dalis pedagogą, taãiau direktoriumi liko Juozas Karosas, o
muzikos teorijß pradçjo dçstyti kompozitorius Julius Gaidelis
(g. 1909 m. Švenãionią apskr. – mirç 1983 m. Broktone, Masaãusetso valstija, JAV), 1937 m. Kauno konservatorijoje baigés
Juozo Gruodžio kompozicijos klasé. Šiaulią muzikos mokykloje
jis dirbo iki 1944 metą. Vargoną specialybé pradçjo dçstyti
Antanas Verbickas (g. 1902 m. Šiaulią apskr. – mirç 1966 m.
Vilniuje ), baigés Kauno muzikos mokykloje vargonus ir kompozicijß, smuikß – Petras Vacbergas (g. 1907 m. Biržą aps. –
mirç 1987 m. âikagoje), baigés Klaipçdos muzikos mokyklß,
puãiamuosius instrumentus – A. Norkus, fortepijonß – N. Gasiănienç, vokieãią kalbß – K. Pçželienç46.
Karo metais mokykla dçl vokieãią administracijos poreikią
iš Prekybos instituto turçjo išsikraustyti, ten stovçjusius vargonus
teko perkelti ï kitß pastatß, kuris vçliau visas atiteko muzikos mokyklai. Mokykla veikç ir karo metais, taãiau mokslo metą pabaigoje, 1941 m. vasarß, apie 30 proc. žydą tautybçs mokinią „buvo
atleisti“ iš mokyklos ir kartu su tçvais pateko ï getß47. Vis dçlto
1941/42 mokslo metą pradžioje buvo 173 mokiniai, o pabaigoje – 14948. Mokiniai ir mokytojai koncertavo miesto visuomenei,
mokykla paminçjo V. A. Mocarto 150-ßsias mirties metines.
1942 m. rudenï ï mokyklß priimtas 51 mokinys; keletui
išstojus, mokçsi 159 mokiniai. 1942–1943 metais ï Kauno muzikos mokyklß dirbti išvyko Stasys Vainiănas, atvyko smuiko
mokytojas Juozas Jagçla. Mokslo metą pabaigoje mokyklos
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Karo metais Šiauliuose ïsikărç Lietuvią meno ir mokslo
centras, kurio pirmininkas buvo berniuką gimnazijos direktorius
A. Raulinaitis, centro veikloje dalyvavo J. Karosas, vadovavés
muzikos sekcijai, Prekybos instituto dçstytojas ir mergaiãią
gimnazijos prancăzą kalbos mokytojas, vçliau Prancăzijoje
išgarsçjés semiotikas Algirdas Julius Greimas, muziejininkai,
poetai. Centras leido almanachß Varpai, kuriame atsispindçjo ir muzikinis gyvenimas. Muzikos sekcijos veikloje dalyvavo
muzikos mokyklos orkestras, pedagogai J. Karosas, J. Byra,
S. Dievaitytç, I. Prielgauskas, S. Juodvalkienç, dalyvavé koncertinçje veikloje. Vacbergo, dçsãiusio smuikß, iniciatyva atsirado pajçgus choras, tad J. Karosas su Vacbergu parengç Dž.
Pergolezio Stabat Mater, J. Karosas su styginią orkestru koncertavo Šiauliuose, 1942 m. pavasarï – Utenoje. 1941–1942 m.
didelé vakarą klasiką ir lietuvią kompozitorią vokalinçs kărybos
programß parengç ir koncertavo S. Dievaitytç su Gaideliu. Tuo
metu muzikos mokyklos mokytojams J. Byrai, P. Armonui kartu
su dramos teatro direktoriumi poetu Faustu Kirša kilo mintis
organizuoti muzikinï teatrß. Numatyta pastatyti paskutinï Verdžio Traviatos veiksmß. Tai buvo LMMC projektas, taãiau spektaklyje dalyvavo daug muzikos mokyklos mokytoją, Žermono
vaidmenï atliko J. Byra, Alfredo – iš Kauno pakviestas operos
dainininkas Antanas Sodeika, Violetß dainavo Gasiănienç. Po
sçkmingo spektaklio J. Byra pasišovç statyti opereté. Kărçsi
Šiaulią muzikinis teatras, 1942–1943 m. sezono metu pastatyta
K. Miliokerio operetç Belvilio mergelé. Ir vçlgi dalyvavo Šiaulią
muzikos mokyklos dçstytoja S. Dievaitytç, mokyklos auklçtiniai
Albinas Sodonis, Juozas Pçželis. Orkestro koncertmeisteris
buvo Jagçla, dirigavo J. Byra, režisavo aktorius V. SipaitisSipaviãius, orkestre alto partija grojo moksleivis vargonininkas
Julius Juzeliănas49. Susikărés prie Šiaulią miesto teatro Muzikinis teatras suvienijo 70 artistą, tarp kurią dauguma buvo muzikos mokyklos pedagogai, moksleiviai. Tai P. Armonas, J. Byra,
Vacbergas, J. Karosas. 1943 m. spalio 12 d. teatras pastatç
P. Linke opereté Gri-gri, kuriai dirigavo P. Armonas, o vienß
pagrindinią vaidmeną atliko moksleivç Vanda Ramanauskaitç.
1944 m. žiemß Šiaulią muzikinis teatras pastatç J. Štrauso
opereté Šikšnosparnis, liepos 10 d. ruošçsi parodyti Antano
Raãiăno operß Trys talismanai, taãiau premjera neïvyko, nes
artçjo karo frontas. Karo metais siauruoju geležinkeliu muzikos
mokyklos mokytojai nuvykdavo ï tolimesnius miestus – Pakruojï,
Biržus, Pasvalï, Joniškçlï, Panevçžï, Anykšãius, Utenß, o kitomis priemonçmis pasiekdavo Radviliškï, Kelmé, Kurtuvçnus.
Dažniausiai koncertuodavo J. Karosas, Strolia, J. Byra, P. Armonas, kartais koncertinei grupei talkindavo vietos muzikos
mokytojai (Panevçžyje – M. Karka, Radviliškyje – A. Marijošius,
Utenoje – V. âiulada)50. Koncertuose Šiauliuose 1942 m. vasarß vyko Maironio 10-ąją mirties metinią minçjimas, kuriame
dainavo S. Dievaitytç, 1942 m. pabaigoje koncerte skambçjo
F. Šuberto Nebaigtoji simfonija, taip paãiais metais vyko koncertas, kuriame skambçjo L. van Bethoveno VIII simfonija,
R. Vagnerio operos Tanhoizeris uvertiăra, o 1943 m. pradžio-
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je surengtas P. âaikovskio kărinią koncertas. 1943 m. spalio
31 d. Šv. Petro ir Povilo bažnyãioje vyko J. S. Bacho kărinią
koncertas, kuriame vargonavo J. Karosas, dainavo S. Dievaitytç. Tie patys atlikçjai jçzuitą bažnyãioje surengç J. S. Bacho
kărinią koncertß ir 1944 m. kovo 26 d. 1943 m. gruodžio 20
d. vyko muzikos mokyklos mokinią koncertas51. 1944 m. rugpjătï karo veiksmai nušlavç Šiaulią muzikos mokyklos pastatß,
sunaikino jos inventorią. Sovietą valdžios struktăros mokyklß
rengçsi atkurti, buvo gautos naujos patalpos, priimti 49 nauji
mokiniai, o metą pabaigoje, birželio 14–15d., Mokytoją seminarijos salçje mokiniai atliko koncertiné programß52. Mokyklos
direktorius J. Karosas išvyko ï Klaipçdß, o direktoriumi 1945 m.
rugsçjo mçn. tapo J. Byra.
POKYâIAI ŠIAULIĄ MUZIKOS MOKYKLOS STRUKTĂROJE
IR JOS VADOVĄ VEIKLA

Šiaulią vidurinçje muzikos mokykloje mokçsi ir vaikai, ir
vyresni moksleiviai, tad 1948 m., atidarius septynmeté mokyklß, iš muzikos mokyklos ï jß buvo perkelti vaikai iki 14 metą.
Šiaulią muzikos mokykla plçtçsi, be fortepijono, dainavimo, styginią instrumentą, vargoną, teorijos ir puãiamąją skyrią, 1948 m. pradçjo veikti akordeono ir chorvedybos klasçs,
1951 m. – kanklią, 1953 m. pradçta dçstyti birbynçs specialybç,
1958 m. ïkurtas liaudies instrumentą skyrius, buvo dçstomos ir
bendrojo lavinimo disciplinos. 1972 m. – ir mušamąją specialybç.
Metams bçgant, mokyklos pavadinimas keitçsi. 1959 m. ji
buvo pavadinta muzikos technikumu, 1969 m. – Šiaulią aukštesnißja muzikos mokykla, 1993 m. balandžio 1 d. – Šiaulią
konservatorija. Prie jos buvo ïkurta ir vaiką muzikos mokykla.
î konservatorijß galçjo băti priimami moksleiviai, baigé ir pagrindiné mokyklß, ir viduriné. Nuo 1995 m. mokslas vyko 2
pakopomis – baigusieji 9 klases mokçsi groti pasirinktu muzikos instrumentu ir baigdavo vidurinçs mokyklos kursß. Po to
jie galçjo stoti ï Muzikos akademijß arba mokytis dar dvejetß
metą ir tapti muzikos mokyklą mokytojais. 2010 m. konservatorijai suteiktas Sauliaus Sondeckio vardas. 2011 m. ji pavadinta
Šiaulią Sauliaus Sondeckio meną mokykla, 2013 m. – Šiaulią

Sauliaus Sondeckio meną gimnazija. Kasmet vyksta naują mokinią priçmimas ï 9–11 klases, o nuo 2012 m. pradçtos formuoti
ir pradinçs klasçs, tad planuojama, kad gimnazija turçs 1–12
klasią komplektß ir teiks mokiniams bendrßjï ir specialąjï meninï, ne tik muzikos, dailçs, bet ir choreografijos išsilavinimß.
J. Byrai išvykus ï Vilnią, 1949 m. direktoriumi tapo Mykolas
Zašãiurinskas (1949–1952), vçliau – Jokăbas Dargis (1952–
1958), Petras Juodelç (1958–1966). Pastarasis, baigés Lietuvos
valstybinçje konservatorijoje liaudies instrumentą specialybé,
grojés Lietuvos ansamblyje, ï Šiaulius atvykés 1952 m., dçstç
kanklią specialybé, dirigavimß, partitărą skaitymß ir instrumentuoté, vadovavo puãiamąją orkestrui. Iki 1958 m. buvo direktoriaus pavaduotoju. Juodelç Šiaulią mieste ïsteigç dainą ir šokią
ansamblï (vçliau – Jovaro ansamblis), vadovavo statybininką
rămą dainą ir šokią liaudies ansambliui, Galanterijos fabriko
kanklią ansambliui ir merginą chorui, Šeduvos vidurinçs mokyklos kanklią ansambliui, trijose miesto ir šešiose respublikinçse dainą šventçse buvo vyriausiasis dirigentas53. P. Juodelei
1966 m. išvykus ï Vilnią vadovauti Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniajai muzikos mokyklai, direktoriumi tapo Jonas Lamauskas.
Nuo 2005 m. mokyklai vadovauja Irena Asauskienç.
ŠIAULIĄ SIMFONINIS ORKESTRAS

Šiauliuose, kur po Antrojo pasaulinio karo muzikinio teatro
tradicijos buvo beveik išnykusios, tik 1946–1948 m. nedidelis
orkestras, vadovaujamas Domo Andriulio ir Petro Jauniškio,
grojo operetçs Vestuvés Malinovkoje pastatymuose. Prisimenant senßsias muzikines Šiaulią tradicijas, 1958–1959 m. Petrui
Juodelei kilo mintis suburti simfoninï orkestrß, kuriame pradçjo
groti vidurinçs ir vaiką muzikos mokyklos dçstytojai, moksleiviai,
miesto stygininkai mçgçjai K. Zibertas, J. Spangeviãius, H. Jonaitis. Parengus programß, koncertai-paskaitos apie muzikos
instrumentus vyko vidurinçse mokyklose, o 1958 m. lapkriãio
30 d. orkestras pirmßkart koncertavo Šiaulią dramos teatro
salçje. Artçjant mokyklos dvidešimtmeãiui, sumanyta pastatyti
I. Dunajevskio opereté Laisvasis véjas, tad P. Juodelç pasikvietç talkinti Liudß Andriulï (g. 1922 m. Girkanãią k., Akme-
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nçs r., – mirç 1983 m., Tauragçje), choro dirigentß, kompozitorią, baigusï Lietuvos valstybiné konservatorijß, mokykloje
dçsãiusï chorvedybß. Operetçs premjeroje 1959 m. balandžio
1 d. dirigavo L. Andriulis, pastatymo meno vadovas buvo
P. Juodelç. Operetç buvo statoma mokyklos jçgomis, ïvyko
keturi spektakliai54. L. Andriuliui išvykus ï Vilnią, orkestrui çmç
vadovauti P. Juodelç. Kadangi mokykla neturçjo tinkamos salçs
repeticijoms, nuo ketvirtąją orkestro darbo metą repetuota Šiaulią kultăros namą salçje. 1962 m. gegužçs 12 d. Dramos teatre
ïvyko Šiaulią simfoninio orkestro koncertas, kuriame skambçjo
F. Šuberto Nebaigtoji simfonija, L. van Bethoveno uvertiăra
Egmontas, V. A. Mocarto Mažoji naktis muzika (I d.), dalyvavo
solistai – 11-osios vidurinçs mokyklos mokytoja Zinaida Varanaviãienç ir Šiaulią muzikos mokyklos dçstytojas (1960–1962)
Gytis Trinkănas, buvés šios mokyklos mokinys, baigés Lietuvos
valstybiné konservatorijß. 1963 m. orkestras gavo pavyzdinio
orkestro vardß. 1966 m. P. Juodelçs vadovaujamas orkestras
surengç koncertus Kretingoje, Naujojoje Akmençje,repetavo
kărybinçje stovykloje Palangoje.
1966 m. P. Juodelei išvykus dirbti Vilniaus Juozo TallatKelpšos muzikos mokyklos direktoriumi, Šiaulią muzikos mokyklai
çmç vadovauti Jonas Lamauskas, Lietuvos valstybinçje konservatorijoje baigés fagoto specialybé. Jis taip pat perçmç ir vadovavimß Šiaulią simfoniniam orkestrui, surengç koncertą ne tik
Lietuvos miestuose, bet ir Piarnu, Taline (1968), koncertavo ïvairiuose Estijos, Latvijos miestuose (1969), Baltarusijos, Ukrainoje
(1973). 1977 m. Šiaulią simfoninis orkestras simfoninią orkestrą
konkurse užçmç pirmßjß vietß, jam buvo suteiktas Liaudies simfoninio orkestro vardas55. 1978 m. orkestras paminçjo 20-metï,
o 1988 m. trisdešimtmeãio jubiliejui parengç didelé klasikinią
kărinią programß. P. âaikovskio Koncertá fortepijonui b–moll
atliko solistas, Šiaulią muzikos mokyklos dçstytojas Romualdas
Lukošius, skambçjo V. Gliuko, F. Šopeno, H. Veniavskio kăriniai.
Per trisdešimt metą Šiaulią simfoninis orkestras surengç šimtus
koncertą ir buvo puiki muzikavimo praktikos mokykla Šiaulią muzikos mokyklos dçstytojams ir moksleiviams. 1989 m. orkestras
persiorganizavo ï Kamerinñ orkestrá, veikusï 1989–2003 m., grojo
šiaulieãią pedagogą kompozitorią Algirdo Bružo, Jono Kebliko
kărinius. 1993 m. šis kolektyvas surengç koncertą Vokietijoje.
Orkestrui yra dirigavé dirigentai R. Šervenikas, S. Sondeckis,
A. Šulãys, V. Stonkus. 2000 m. J. Lamauskas sukărç Šiaulią
konservatorijos kamerinï orkestrß, kuriame grojo mokyklos pedagogai. Tad, keiãiantis mokyklos statusui, keitçsi ir orkestrinio
muzikavimo Šiauliuose tradicijos ir galimybçs.
îŽYMĂS MOKINIAI, îŽYMĂS PEDAGOGAI

Mokykloje ïvairiu metu mokçsi Šiaulią krašte ir Šiaurçs
Lietuvoje gimé ïžymăs meno veikçjai – pianistai Gytis ir Dainius Trinkănai, pianistç Rima Karosaitç, dirigentas Saulius
Sondeckis, kompozitoriai Julius Juzeliănas, Vytautas ir Jurgis
Juozapaiãiai, Vytautas Laurušas, smuikininkai Eugenijus Paulauskas, Kornelija Kalinauskaitç, Algirdas Stulgys, muzikologç
Daiva Kšanienç, vçliau – dainininkai Gintarç Skçrytç, Liudas
Norvaišas, kanklininkçs Regina Vaišnorienç, Regina Marozienç.
Šiaulią muzikos mokykla visada turçjo puikią pedagogą,
kurie tésç pirmosios pedagogą kartos, dirbusios nuo 1939 m.,
tradicijas. Fortepijono specialybé nuo 1952 iki 1967 m. dçstç
Tessa Marija Juodelienç (vçliau M. K. âiurlionio meną gimnazijos mokytoja), išugdžiusi nemažai pasižymçjusią mokinią – tarp
ją dabartinï LMTA džiazo katedros vedçjß prof. Artărß Anusauskß. Šio straipsnio autorç taip pat buvo šios pedagogçs
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Jonas Lamauskas – muzikas,
dirigentas, pedagogas, visuomençs veikçjas

Šiaulią vaiką muzikos mokykloje ir Šiaulią muzikos technikume
1960–1966 m. auklçtinç.
1955–1959 m. mokykloje dçstç Dainius Trinkănas (1931–
1996), 1960–1962 m. – Gytis Trinkănas (1936–1963).
1963–1974 m. fortepijono skyriaus vedçja dirbo ïžymi
pianistç Veronika Vitaitç, LMTA profesorç, daugelio (per 70)
tarptautinią konkursą laureatą ugdytoja, iki šiol koncertuojanti pianistç.
Šiauliuose susikărés ir 1964–1974 m. šiame mieste veikés mokyklos pedagogą Veronikos Vitatçs ir Andriaus Povilaiãio fortepijoninis duetas per 16 koncertinçs veiklos metą
metą surengç per 300 koncertą Lietuvoje ir užsienyje. Atlikçjai
1972–1976 m. studijavo Maskvos Gnesiną instituto aspirantăroje. V. Vitaitç koncertavo ir su Šiaulią muzikos mokyklß baigusiais
Algirdu Stulgiu, Sauliumi Sondeckiu.
1952–1956 m. Šiaulią muzikos mokykloje mokçsi, o vçliau,
baigés Lietuvos valstybiné konservatorijß, dirbo (1961–1973) chorvedys Vytautas Žvirblis (Veronikos Vitaitçs sutuoktinis), vadovavés
daugeliui Šiaulią miesto choro kolektyvą, dirigavés dainą šventçse. Vçliau jo mokiniai buvo Martynas Staškus, Dainius Stumbras.
MUZIKOS TEORIJOS, STYGINIĄ IR PUâIAMĄJĄ INSTRUMENTĄ
SPECIALYBIĄ DæSTYTOJAI

1967–1970 m. Šiaulią muzikos technikume teorines disciplinas dçstç kompozitoriai Algimantas Kubiliănas, Jonas Keblikas, muzikologas Liudas Šaltenis.
Šiaulią aukštesniojoje muzikos mokykloje 1966–1969 m.
dirbo violonãelininkas Kazimieras Kalibatas (g. 1938 Pakruojo r. – mirç 2015 m. Vilniuje ), mokésis šioje muzikos mokykloje
1954–1956 m. K. Kalibatas vçliau ïkărç 21 folklorinï ansamblï, jiems vadovavo, rinko tautosakß, 1992–1998 m. jis buvo
Žiemgalos draugijos prezidentas, vçliau – viceprezidentas.
1992–2000 m. vçl dirbdamas Šiaulią konservatorijoje, Šiaulią
pedagoginiame institute, Kalibatas griežç Šiaulią kameriniame
orkestre ir fortepijoniniame trio. Parengç (su kitais autoriais)
monografijas Linelius roviau, dainavau (1990), Pakruojo apylinkés (1996), Lygumai. Staåiąnai (2001) ir kt.
1939–1967 m. Šiaulią muzikos mokykloje dçstç smuikininkas, choro dirigentas, pedagogas Viktoras Jauniškis (g. 1907 m.
Maskvoje – mirç 1990 m. Šiauliuose). 1925–1932 m. jis mokçsi Klaipçdos muzikos mokykloje. 1929–1939 m. vadovavo
draugijos Santara chorams Klaipçdoje, Kretingoje, Priekulçje
ir Sauguose. Dçstç Šiaulią muzikos mokykloje (su pertrauka
1944–1947 m., kai griežç Kauno muzikinio teatro orkestre), griežç antruoju smuiku mokyklos styginiame kvartete. Buvo Šiaulią
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miesto dainą švenãią organizatorius, dalyvis, chorą vadovas.
Šiaulią muzikos mokykloje atidaryta jo vardo auditorija (2007).
Šiaulią aukštesniojoje mokykloje dçstç smuikininkas Algirdas
Stulgys (g. 1938 m. Taurakią k., Šiaulią r.). 1963 m. jis baigç
Maskvos P. âaikovskio konservatorijß, 1966 m. – šios konservatorijos aspirantărß. Vçliau jis grojo Lietuvos valstybiniame kvartete
(nuo 1979 m.), koncertavo daugelyje Europos šalią ir Japonijoje.
Variniais puãiamaisiais, smuiku, violonãele, akordeonu
1945–1975 m. mokç groti Stasys Jautakas (g. 1906 m. Rygoje – mirç 1975 m. Šiauliuose). Violonãelininkas, kapelmeisteris,
pedagogas jis 1930 m. Šiauliuose baigç A. Likerausko privaãiß
muzikos mokyklß. 1925–1936 m. griežç Lietuvos kariuomençs
aštuntojo pçstininką pulko orkestre Šiauliuose. 1949–1950 m.
buvo šios mokyklos direktoriaus pavaduotojas. 1945 m. ïkărç
mokyklos puãiamąją orkestrß, iki 1966 m. jam vadovavo. Jam
suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokytojo vardas (1965).
Nuo 1974 m., baigés Lietuvos valstybiné konservatorijß, puãiamąją instrumentą skyriuje dçstç Virginijus Stonkus
(g. 1951 Biržuose), vadovavo ir puãiamąją orkestrui. 1981–
1996 m. jis buvo Šiaulią miesto profesionalaus puãiamąją orkestro dirigentas, meno vadovas. Su šiuo orkestru koncertavo
Prancăzijoje, Švedijoje, Olandijoje, tapo Respublikinio puãiamąją orkestrą sßskrydžio Šiauliai–96 meno vadovu, mušamąją
instrumentą muzikos festivalią (nuo 1996 m.) Šiauliuose iniciatoriumi ir vienu iš organizatorią.
LIETUVIĄ ETNINIĄ INSTRUMENTĄ SPECIALISTAI

Kanklią specialybé ir dirigavimß 1952–1966 m. dçstç Petras
Juodelç (g. 1924 m.), birbyné –1955–1980 m. – Jurgis Pipiras
(g. 1920 m. Kretingoje – mirç 2006 m. Šiauliuose). 1955 m.
jis baigç Klaipçdos muzikos mokyklß. Nuo 1957 m. vadovavo
Šiaulią liaudies instrumentą orkestrui, dešimt metą buvo Šiaulić
liaudies dainć ir šokić ansamblio (vçliau Jovaro) orkestro vadovu.
Nuo 2002 m. Sauliaus Sondeckio mokykloje dirba tarptautinią konkursą laureatç mokytoja (nuo 2007 m. – mokytoja
metodininkç) Regina Marozienç. Ji yra tarptautinio P. Stepulio
kamerinią liaudies instrumentinçs muzikos ansamblią konkur-

so Šiauliuose (2004, 2008, 2013), tarptautinio vaiką ir jaunimo
tautinçs muzikos festivalio Tąto Šiauliuose (2001, 2006, 2009)
organizatorç, dainą švenãią dirigentç, respublikinio Jono Švedo liaudies instrumentą atlikçją konkurso žiuri narç (2005,
2007, 2009), X tarptautinio akademinçs muzikos konkurso
Jărmaloje (Latvija) žiuri narç (2009), kanklią trio Aušriné narç
(nuo 2000). Kaip solistç dalyvavo tarptautiniame Jono Švedo liaudies instrumentinçs muzikos festivalyje (Vilnius, 2006,
2008), tarptautiniame Tytuvçną vasaros festivalyje (Šiauliai,
2004), tarptautiniame Pärnu Kannel festivalyje (Estija, 2005).
Yra grojusi solo, pritariant Klaipçdos kameriniam orkestrui (dir.
R. Šervenikas), Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui
(dir. D. Povilionis). Regina Marozienç yra daugelio kompozitoriaus A. Bružo kărinią kanklçms pirmoji atlikçja. Kanklininkç,
beje, apgynç humanitarinią mokslą daktaro disertacijß, dçsto
ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
CHORO DIRIGAVIMO PEDAGOGAI

Choro dirigavimo specialybé 1958–1981 m. Šiaulią aukštesniojoje muzikos mokykloje dçstç Romanas Andriuškeviãius
(g. 1931 m. Trakiškią k., Marijampolçs r., – mirç 1997 m. ten
pat). 1958 m. baigés Lietuvos valstybiné konservatorijß, 1959–
1977 m. jis vadovavo moksleivią choro studijai. Nuo 1960 m.
buvo Šiaulią miesto dainą švenãią, 1978 m. ir 1983 m. respublikinią moterą ir vyrą chorą sßskrydžią dirigentas, 1981–1983 m.
dçstç Šiaulią pedagoginiame institute. Vadovavo Šiaulią televizorią gamyklos vyrą chorui Tauras (1974–1983), su juo koncertavo Vokietijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje.
Choro dirigavimß dçstç ir Pranas Jankauskas (g. 1929 m.
Grincagalçs k., Kupiškio r.), 1959 m. baigés Lietuvos valstybiné konservatorijß. Suorganizavo miesto jaunimo mišrąjï chorß,
1969–1970 m. jam vadovavo, dçstç ir Šiaulią pedagoginiame
institute, 1959–1963 m. buvo studentą mišraus choro, 1963–
1971 m. merginą choro Pavasaris meno vadovas ir dirigentas.
Buvo miestą dainą švenãią vyr. dirigentas, respublikinią dainą
švenãią, studentą dainą švenãią Gaudeamus konsultantas ir
dirigentas, vyr. dirigentas.

Šiaulią kamerinis orkestras
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Nuo 1948 m. Šiaulią aukštesniosios muzikos mokyklos
choro dirigavimß dçstç ir Bronius Sližys (g. 1915 m. Traupyje, Anykšãią r. – mirç 2004 m. Vilniuje). 1944–1948 m. jis
mokçsi Kauno konservatorijoje. Šiaulią muzikos mokykloje
1949–1953 m. ir 1967–1970 m. vadovavo moksleivią choro
studijai. Vadovavo miesto chorams: Elnio gamybinio susivienijimo, medicinos darbuotoją, Rątos fabriko, J. Janonio vidurinçs mokyklos, Pedagoginio instituto, Pieno kombinato ir Vairo
gamyklos jungtiniam mišriam chorui ir kt. Buvo Šiaulią miesto
dainą švenãią organizatorius ir dirigentas, respublikinią dainą
švenãią konsultantas.
Šiaulią muzikos mokykloje 1952–1956 m. mokçsi, o vçliau,
baigés Lietuvos valstybiné konservatorijß, dirbo (1961–1973)
chorvedys Vytautas Žvirblis, vadovavés daugeliui Šiaulią miesto
choro kolektyvą, dirigavés dainą šventçse.
1973–1986 m. Šiaulią aukštesniosios muzikos mokyklos
dçstytoja dirbo c h o r v e d ç D a n u t ç D u m b r a i t ç - V a i ã i u l i o n i e n ç (g. 1944 m. Kaune), 1967 m. baigusi Lietuvos
valstybiné konservatorijß. Nuo 1974 m. ji – Šiaulią senosios muzikos ansamblio Polifonija chormeisterç, nuo 1986 m. – valstybinio
choro Polifonija dirigentç, nuo 1992 m. dirbo Šiaulią universitete.
Dirigavo apie 1500 koncertą Lietuvoje ir užsienyje (Švedijoje,
Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Bulgarijoje ir kt). Pirmosios Baltijos ir Šiaurçs šalią dainą
šventçs vyr. dirigentç (Ryga, 1995), chorą konkursą žiuri narç.
1980–1986 m. Šiaulią aukštesniosios muzikos mokyklos
dçstytojas buvo ir choro dirigentas Sigitas Vaiãiulionis (g.
1948 m. Vilniuje), 1971 m. baigés Lietuvos valstybiné konservatorijß. 1973–1975 m. vadovavo Jovaro ansamblio chorui,
1984–1990 m. – televizorią gamyklos vyrą chorui Tauras, ïkărç
Šiaulią kamerinï chorß Polifonija (1974), 1986–2005 m. – šio
choro meno vadovas ir vyr. dirigentas. Su choru koncertavo
Brazilijoje, Argentinoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje,
Rusijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kt. Pasaulio lietuvią dainą švenãią
dirigentas (1994, 1998). Nuo 1978 m. – Šiauliuose rengiamą
tarptautinią religinçs muzikos festivalią iniciatorius ir meno vadovas. Šiaulią miesto ir regiono dainą švenãią dirigentas ir
konsultantas (nuo 1973).
AKORDEONO VIRTUOZĄ UGDYTOJA

Mokytoja ekspertç Marytç Markeviãienç, buvusi Šiaulią
aukštesniosios muzikos mokyklos absolventç, baigusi Lietuvos
muzikos akademijß, nuo 1978 m., jau 37-erius metus, dirbdama
Šiaulią muzikos mokykloje, išugdç per 20 tarptautinią konkursą
laureatą. Žinomiausi – Martynas Levickis, Romas Morkănas, Tadas
Motieãius, Eglç Bartkeviãiătç, keturi jos mokiniai tapo Karaliençs
Mortos premijos laureatais, du – diplomantais. 2013 m. jai ïteiktos
miesto Garbçs pilieãio regalijos. Ji taip pat moko diriguoti bei
groti ansamblyje ir orkestre. Ji yra tarptautinią festivalią-konkursą Šiauliuose Linksmasis akordeonas, kuriuose dalyvauja šimtai
atlikçją, iniciatorç, organizatorç ir dirigentç, viena iš tarptautinio
akordeonistą orkestro Baltijos tremolo ïkărçją. Už nuopelnus Lietuvai Marytç Markeviãienç Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus dekretu apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikšãio
Gedimino ordino medaliu. 2010 m. jai suteiktas Metą šiaulietçs
vardas. Taip pat jai suteikta Šiaulią miesto kultăros ir meno premija
už aukšãiausius jos mokinią laimçjimus Lietuvos ir tarptautiniuose
konkursuose. Mokytoja žiniasklaidoje rašo apie Lietuvos ir Šiaulią krašto akordeonistą veiklß ir ją pasirodymus tarptautiniuose
konkursuose. Akordeonß šioje mokykloje taip pat dçsto Jonas
Markeviãius, moko paãius jauniausius mokyklos mokinius.
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Pastaraisiais metais mokyklß garsina pianistç Meideinç
Mickeviãiătç, akordeonininkai Eglç Bartkeviãiătç ir labiausiai
žinomas pasaulyje Martynas Levickis.
Jaunuosius pianistus sçkmingai ugdo mokytoja ekspertç
Laima Mameniškytç, vyr. mokytoja Olga Popova, mokytojos
Marija Kaubrienç, Irina Tautkuvienç, Kristina Juciătç.
Šiaulią muzikos mokykla nuo 1939 m. visuomet garsçjo
kaip ïspădingas meninçs kultăros židinys. âia dirbo iškilăs
XX a. Lietuvos menininkai Juozas Karosas, Stasys Vainiănas,
Ignas Prielgauskas, Jonas Byra. Mokyklos pedagogai visais
laikais buvo ïgijé aukštßjï universitetinï muzikinï išsilavinimß,
buvo baigé mokslus Lietuvos ir užsienio aukštosiose muzikos
mokyklose, nuolat tobulinosi ir koncertavo. Ir prieškariu, ir net
Antrojo pasaulinio karo metais jie rengç koncertus, muzikinią
spektaklią pastatymus Šiaulią dramos teatre, nuvykdavo net ï
tolimesnius miestelius. Šiems tikslams nuolat suburdavo simfoninï orkestrß, ansamblius. 1958 m. ïsikărç Šiaulią simfoninis
orkestras, kuris veikç 30 metą, vçliau buvo reorganizuotas ï
Šiaulią kamerinï orkestrß. î koncertiné veiklß nuolatos buvo
ïtraukiami ir mokyklos mokiniai: jie koncertuodavo kaip solistai,
buvo kvieãiami ï mokyklos kolektyvus ir ï kolektyvus, veikusius už mokyklos ribą, bet ir juose grojo mokyklos pedagogai. Muzikos mokyklos pedagogai nuolat koncertuodavo kaip
solistai (S. Vainiănas, I. Prielgauskas), vçliau tradicijas tésç
Vitaitç, Povilaitis. Daugelis pedagogą buvo ïžymăs kolektyvą
vadovai (Juodelç, Lamauskas, Žvirblis), muzikinią renginią,
dainą švenãią organizatoriai ir dirigentai (Juodelç, Vaiãiulionis,
Vaiãiulionienç), patys dalyvavo tarptautiniuose konkursuose
(Regina Marozienç) ir parengç puikią tarptautinią konkursą
laureatą (Marytç Markeviãienç).
Keiãiasi mokyklos statusas, ji pleãiasi, jai suteikiamas
Sauliaus Sondeckio meną gimnazijos vardas. Šiaulią muzikos
mokyklos mokytoją aukštß profesinï lygï ir šiandien patvirtina
jos mokinią pasiekimai tarptautiniuose konkursuose ir pripažinimas Lietuvoje.
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Virginija Apanaviãienç
ŠIAULIAI MUSIC SCHOOL
Summary
The beginning of Šiauliai Music School’s activities is related to the activities of Klaipçda Music School when it was moved to Šiauliai as in 1939
Klaipçda region was incorporated into Nazi Germany. However, in Šiauliai
during the third and fourth decades of the 20th century an intensive musical
life went on. There worked some educated musicians, who developed the
musical culture of the city, led musical ensembles.
In recent years, pianist Medeinç Mickeviãiătç, accordionists Eglç
Bartkeviãiătç and famous in the world Martynas Levickis have made the
school known.
Expert teacher Laima Mameniškytç, teachers Olga Popova, Marija
Kaubrienç, Irina Tautkuvienç and Kristina Juciătç successfully develop
young pianists’ talents.
Since 1939, over three quarters of the century Šiauliai Music School
has always been known as an impressive cultural center. Here worked
eminent Lithuanian musicians of the 20th century Juozas Karosas, Stasys
Vainiănas, Jonas Byra and Ignas Prielgauskas. School teachers had acquired a university degree in musical education, completed their studies
in Lithuania and foreign high schools, constantly studied and performed.
During the pre-war and even World War II years, they initiated concerts and
musical performances in Šiauliai Drama Theatre, visited the smaller towns.
For these purposes they would organize a symphonic orchestra, ensembles, and in 1958 founded Šiauliai Symphony Orchestra, which performed
for 30 years and later was reorganized into Šiauliai Chamber Orchestra.
The school students were included to participate in the concerts: they gave
concerts as soloists, were invited to the school and city music collectives;
the school teachers also played in them. Vainiănas and Prielgauskas regularly gave concerts as soloists, Vitaitç and Povilaitis continued this tradition. Many teachers were famous ensemble leaders (Juodelç, Lamauskas,
Žvirblis), organizers and conductors of musical events and song festivals
(Juodelç, Vaiãiulionis, Vaiãiulionienç), participated in international competitions (Regina Marozienç), their students became winners of international
competitions (Marytç Markeviãienç).
The school changes its status, now it is named Šiauliai Saulius Sondeckis School of the Arts. Students’ achievements in international competitions and their recognition in Lithuania show high professional level
of their teachers.
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