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ÞEMAITIJOJE –
TAIKOS MIESTAI
G INTAUTA ÈIÞIÛNAS

VILNIAUS MOKYTOJØ
NAMUOSE – YLAKIÐKIAI
Vilniaus mokytojø namai jau ne pirmas
deðimtmetis – puiki Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos nariø ir jø bièiuliø susitikimø, renginiø vieta. Tie susibûrimai èia vyksta reguliariai – kiekvieno mënesio treèio antradienio pavakariais nuo 18 valandos (grafikas kiek pakoreguojamas tik vasaros atostogø metu bei prieð Visus Ðventus bei Ðv. Kalëdas). Vienas ið tokiø renginiø èia vyko ir
2012 m. lapkrièio 20 dienà. Kultûros vakaro
tema buvo kiek neáprasta ir netikëta –
„Þemaitijos taikos miestai“. Vilniaus mokytojø namø reklaminiai leidiniai ir patys
sostinës þemaièiai skelbë, kad vakare dalyvaus Ylakiø kultûros centro direktorë Virginija Þitkuvienë, kiti Ylakiø ðviesuoliai, Vilniuje gyvenantys ylakiðkiai, tarp jø ir dr. Auksë Magdalena Narvilienë, raðytojas Bronius
Buðma, dailininkas Bronius Gruðas.
Norëdami susitikti su senais bièiuliais, suþinoti, kas tie þemaièiø taikos miestai, Vilniuje gyvenantys ylakiðkiai, nustûmæ á ðonà
kitus darbus, pasukome tà vakarà á Vilniaus
mokytojø namus ir mes.
Mokytojø namø svetainë, talpinanti daugiau negu ðimtà þmoniø, kaip ir áprasta panaðiais atvejais, buvo pilnutëlë, svetainës
scena graþiai susirinkusiø þemaièiø papuoðta, o vakaro vedëja ir ilgametë Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos pirmininkë Dalia
Dirgëlienë jau pasirengusi pradëti renginá.
Paaiðkëjo, kad Lietuvoje veikia Taikos
vëliavos komitetas (adresas: Smëlio g. 1710, Vilnius. Ámonës kodas 302705873), o jos
pirmininkë bei Kultûros dienos ambasadorë prie Baltijos Miestø Sàjungos Kultûros
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komisijos valdybos, Tarptautinio judëjimo
uþ Pasaulio Kultûros dienà su Taikos vëliava organizacinio komiteto narë – Vilniuje
ðiuo metu gyvenanti ir dirbanti poetë, gydytoja kardiologë, kultûros visuomenininkë,
dëstytoja, bioetikë þemaitë dr. Auksë Magdalena Narvilienë.
Auksë gimë 1941 m. sausio 14 d. Skuode. Baigë Kauno medicinos institutà. Dirba
Vilniuje gydytoja ir dëstytojauja. Savo kûrybà yra skelbusi „Nemune“, „Jaunimo gretose“, „Literatûroje ir mene“, almanachuose
„Poezijos pavasaris“, „Skrenda paukðtë baltaplunksnë“. Na 2007 m. ji iðleido ir savo
poezijos rinktinæ – „Prie atverto lango“. Pati
Auksë sako, kad á jà sudëti daugiausia jaunystës dienø eilëraðèiai. Anot jos, geresniø
vëliau nebeparaðiusi ir vargu ar beparaðysianti, todël tai esanti pirmoji ir vienintelë
jos gyvenime eilëraðèiø knyga. Ðiandien jos
svarbiausiø interesø laukas – jau kitas.

PASAULINË KULTÛROS
DIENA IR TAIKOS VËLIAVA
Balandþio 15 diena pasaulyje paþymima
kaip Kultûros diena. Lietuvos Respublikos
Seimas ðià dienà kaip atmintinà áteisino
2006 m. liepos 19 dienà. 2012-aisiais Kultûros diena Lietuvoje graþiais renginiais paminëta ðeðtà kartà. Ðiø dienø metu vyksta
tarptautinës konferencijos, parodos, savivaldybës kultûros darbuotojø apdovanojimai, kiti renginiai. Paskutiniais metais
Kultûros dienà Lietuvoje pakeliamos ir Taikos vëliavos, kurios simbolizuoja, kad Taika ámanoma tik per Kultûrà bei þmoniø pasiryþimà saugoti ir puoselëti kultûros vertybes. 2012 m. tokia vëliava plevësavo ir prie

Taikos vëliavos komiteto Lietuvoje pirmininkë
dr. Auksë Magdalena Auksë Narvilienë. Vilniaus
mokytojø namai, 2012 m. Danutës Mukienës

Lietuvos Respublikos Seimo. Pasak A. Narvilienës, paèiai kultûrai valstybëje turi bûti
suteikiama þymiai platesnë reikðmë, nes
tikroji kultûra iðreiðkia visà þmoniø veiklà
tikrøjø vertybiø pagrindu; tai yra sudëtinë
visuma, apimanti þinias, mokslà, menus,
moralæ, teisæ, tikëjimus, paproèius ir kitus
gebëjimus, kuriuos þmogus ágyja kaip visuomenës narys. Kultûra yra mokslo, meno ir etinës filosofijos sintezë, todël reikia
stiprinti visuomenës suvokimà, jog vertybëmis paremta kultûra yra þmogaus iðminties ir dvasingumo raiðka, galinti suvienyti
þmones kurti darnià visuomenæ paþangios
evoliucijos kelyje.
Kultûros diena yra tiesiogiai siejama su
Taikos vëliavos simboliu ir Rericho Paktu.
Beje ne kas kitas, o lietuviai iðkëlë idëjà,
kad Pasaulio kultûros diena bûtø paþymima
su Taikos vëliavos simboliu. Ðis judëjimas
jau apima nemaþai valstybiø. Kartu su Lietuva Kultûros dienos metu Taikos vëliavas
jau kelia argentinieèiai, austrai, baltarusiai,
indai, italai, ispanai, kazachai, kubieèiai, latviai, meksikieèiai, rusai, ðveicarai, ukrainieèiai bei Izraelio, Kolumbijos, Èilës, Uzbekistano gyventojai.
Lietuvoje 2012 m. Kultûros dienos koncepcija buvo Kultûros prioritetas visuomenës gyvenime.
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RERICHO PAKTAS IR
LIETUVA
1935 m. balandþio 15 d. Vaðingtone buvo
ratifikuotas Rericho Paktas – sutartis dël
kultûros vertybiø apsaugos karo ir taikos
metu, kuri yra 1954 m. Hagos konvencijos
Kultûros ver tybiø (materialiø ir nematerialiø) saugojimo pagrindas.
Rericho Paktà 1935 m. pasiraðë dvideðimt viena Amerikos þemyno ðalis. Ðio Pakto
ðalininkai buvo iðkilûs ano laikotarpio politikos, mokslo ir kultûros veikëjai, tarp jø ir
Romos popieþius Pijus XI, JAV prezidentas
F. D. Ruzveltas, mokslininkas A. Einðteinas, raðytojai T. Manas, R. Rolanas, R. Tagorë, B. Ðou ir kt. Tais metais dël ávairiø
politiniø aplinkybiø Lietuva ðio Pakto nepasiraðë (memorandumà dël jo palaikymo pasiraðë tik kai kurie iðkilûs Lietuvos visuomenës, mokslo ir meno veikëjai).
1954 m. Rericho Paktas tapo Hagos konvencijos Kultûros vertybiø (materialiø ir nematerialiø) saugojimo pagrindu. Hagos konvencijà jau yra pasiraðiusios 123 ðalys. Lietuva tai padarë 1998 metais. 60 pasaulio ðaliø jau yra pasiraðiusios ir antràjá Hagos
konvencijos protokolà (1999 m.). Lietuva já
pasiraðë 2002 metais.

TAIKOS VËLIAVA
Rericho Pakto simboliui – Taikos vëliavai, kurios iniciatorius yra N. Rerichas, tiek
pat metø kaip ir Paktui. Taikos vëliavos simbolis – rubino spalvos amþinybës þiedas,
juosiantis tris sferas. Já matome baltame
vëliavos fone. Tai meno, mokslo ir religijos
simbolis, Meilës, Groþio ir Iðminties þenklas, kuris simbolizuoja esamus ir bûsimus
þmonijos laimëjimus.
N. Rerichas yra paþymëjæs, kad „Nors
Raudonojo Kryþiaus vëliava ir ne visada apsaugodavo, ji vis dëlto ádiegdavo á þmogaus
sàmonæ didþiulá artimo meilës stimulà. Taip
ir mûsø pasiûlyta Vëliava yra skirta kultûros turtø apsaugai. Jei ji ir ne visada iðgelbës vertingiausius kûrinius, tai bent primins
mûsø atsakomybæ ir bûtinybæ rûpintis genijaus turtais. [...] Yra dalykø, be kuriø ámanoma gyventi, ir yra dalykø, be kuriø gyventi neámanoma. Dabar be Taikos Vëliavos iðgyventi nëra galimybës. Ji saugo KULTÛRÀ,
o kultûra aprëpia visa tai, kuo gyvas þmo-

gus: menà ir mokslà, religijà ir groþá… Vëliava saugo ir þmogiðkuosius tarpusavio
santykius, kviesdama palaikyti taikà þemëje ir geranoriðkumà tarpusavyje. […] Taigi mûsø siûlymas atvers galimybes apsaugoti pasaulio kûrinius ne tik per karus, bet
ir – ypaè pabrëþiu – vadinamosios „taikos“ metu. […] Mes matome, kad ne tik
karo metais, bet ir ávairiausiø paklydimø
laikotarpiais genialiø þmoniø kûrybos vaisiai bûdavo negailestingai naikinami, taèiau pasaulio iðrinktieji suvokia – jokia
evoliucija neámanoma be ðiø kultûros vertybiø sankaupø.“
Pirmà kartà Taikos vëliava buvo iðkelta
1931 m. rugsëjo 13–15 dienomis Briugëje,
kai èia vyko pirmoji Rericho Paktui skirta
konferencija. Ði vëliava jau yra buvusi iðkelta ant aukðèiausiø planetos virðûniø,
Ðiaurës ir Pietø aðigaliø, kosmose ant orbitiniø stoèiø ir kt. svarbiose pasaulio vietose. Lietuvoje 2012 m. Kultûros dienos metu
ji buvo keliama ketvirtà kartà.
Pirmuoju taikos miesteliu Lietuvoje tapo
Dubingiai. Tuo metu ið viso pasaulyje tokie
buvo tik 4 miestai: 3 Argentinoje ir 1 Rusijoje (Jelecas). Ðiandien Lietuvoje tokiø gyvenvieèiø (miestø ir miesteliø) jau yra 5: Dubingiai, Rietavas, Nida, Ylakiai ir Vilnius.
Kodël Ylakiai?
Pirmiausia dël to, kad tarp lietuviø, kurie
inicijavo Rericho Pakto pasiraðymà, buvo
ir ylakiðkë muzikë Julija Dvarionaitë-Montvydienë, be to Ylakiai visada iðsiskyrë savo graþiomis ir turiningomis kultûrinëmis
tradicijomis, garsëjo iðkiliais meno ir kultûros veikëjais. Su ðia gyvenviete glaudþiai
yra susijæs ir ðiandien Lietuvoje veikianèio
Taikos vëliavos komiteto vadovø gyvenimas
bei veikla.

YLAKIAI
Skuodo rajone tai viena ið didþiausiø gyvenvieèiø – miestelis prie greitkelio Maþeikiai–Skuodas, nuo rajono centro nutolæs
20 km á rytus. Dabar èia gyvena apie 1 300
þmoniø.
Ylakiø miestelio architektûroje yra persipynæ radialinio ir staèiakampio plano elementai. Centrinë dalis, kuri susiformavo
1717–1725 m., yra staèiakampio plano. Joje – ir XIX a. I p. dabartinæ gana sudëtingà
formà ágavusi aikðtë. Á jà sueina keturios
gatvës. Miestelyje vyrauja XIX a. pab. pa-

Ylakiø (Skuodo r.) seniûnas Vytautas
Gudauskas. Vilniaus mokytojø namai, 2012 m.
Danutës Mukienës nuotrauka

statai – vieno ir dviejø aukðtø mediniai bei
mûriniai namai su ástiklintomis verandomis
ir erkeriais. Graþi dviejø bokðtø Vieðpaties
Apreiðkimo Ðvè. Mergelei Marijai baþnyèia.
Ji pastatyta 1891 m. (architektas Ustinas
Golinevièius). Menine prasme labiausiai
garsëja Karlo Eduardo Strandmano 1904 m.
suprojektuota didelë neogotikinë kapiniø
koplyèia, kurioje vyksta ir pamaldos. Daugiausia þmoniø ji sutraukia per garsiuosius
Ylakiø Ðv. Roko atlaidus.
Ylakiø centras, teritorija, uþstatyta XVII
a. vid.–XIX a. pab., yra urbanistikos paminklas, kuriam priklauso kelias Skuodas–
Seda, susiformavæs prieð atsirandant gyvenvietei, Barstyèiø kelias (XVI a. II p.), Þidikø kelias (XVI a. vid.), Ðaèiø kelias (XVIII
a. pr.). Paminkui priskiriamas ir saugomas
centrinës aikðtës planas (formavosi XVIII
a. pr.–XIX a. vid.) bei jos padëtis pagrindiniø gatviø atþvilgiu. Saugoma ir ðios aikðtës bei viso miestelio tûrinë-erdvinë kompozicija (formavosi XIX a. pr.–XIX a. pab.),
XX a. I p. iðkilæ pastatai, baþnyèios ðventoriuje ir buvusios altarijos vietoje (prie
Sedos gatvës) XIX a. II p.–XX a. I p. pasodinti þeldiniai.
Ylakiuose veikia gimnazija, Skuodo meno mokyklos filialas, kultûros centras,
2004 m. ákurtas Broniaus Jonuðo muziejus,
biblioteka, globos namai, paukðtynas, nemaþai kitø ástaigø ir ámoniø. Ðalia Ylakiø (uþ
2 km á vakarus) – plaèiai þinomas 1928 m.
pradëtas kurti Izidorius Navidansko parkas.
Spëjama, kad Ylakiø gyvenvietei pavadinimas prigijo pagal 1596 m. Skuodo valsèiaus inventoriuje paminëto Grûstës vals(Nukelta á 38 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

ZZ_2012_4.p65

37
Black

12/22/2012, 7:41 AM

2012 / 4

38

K ULTÛRA

Raðytojas Bronius Buðma. Vilniaus mokytojø namai, 2012 m. Danutës
Mukienës nuotrauka

(Atkelta ið 37 p.)
èiaus pavietininko Marko Ylokaièio pavardæ. Raðytiniuose ðaltiniuose (1599 m.) minimas ir Ylakis, yra èia gyvenæ ir Ylakavièiø.
Þinomiausia giliausià ðiø vietø senovæ liudijanti vietovë yra Girdeniø piliakalnis, kuris datuojamas I tûkst. pr. m. e.–XIII amþiumi. Spëjama, kad dabartiniams Ylakiams pradþià davë per karus
iðnykæs netoli dabartinio Erkðvos kaimo buvæs Bareikiø miestas.
Ðiam miestui nykstant Ylakiø kaimas, kuris pirmà kartà raðytiniuose ðaltiniuose (Jokûbo Laskovskio sudarytame Grûstës valsèiaus inventoriuje) paminëtas 1568 m., pradëjo augti ir palaipsniui
tapo miesteliu.
XVI a. (1568 m.) Ylakiai priklausë Grûstës valsèiui, o XIX a. pr.–
1950 m. miestelis buvo valsèiaus centras. Manoma, kad XVI a. II p.
Ylakiø gyvenvietë formavosi palei kelià Seda–Skuodas. Ið pradþiø
tai buvo valakinis, linijinio plano kaimas. Taip jis raðytiniuose ðaltiniuose vadinamas ir 1647, 1684 m., kai èia gyveno 48 ðeimos,
kurioms priklausë 44 valakai þemës.
Nuo XVIII a. Ylakius valdë didikai Sapiegos.
Pirmoji baþnyèia Ylakiuose pastatyta 1701 metais.
XVIII a. 3–4 deðimtmetá Ylakiai raðytiniuose ðaltiniuose jau vadinami miesteliu. Nauji pastatai kilo á vakarus nuo buvusio kaimo cen-
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tro, prie baþnyèios, Skuodo, Sedos ir Þidikø keliø sankryþos. Ðio miestelio aikðtei prie baþnyèios tuo metu buvo iðskirtas didelis plotas
(140 x 140 m kvadratas). Ji iðliko ir yra graþiai tvarkoma iki ðiol.
Ávairiais laikotarpiais, vykstant karams, siauèiant marui ir kitoms negandoms, Ylakiuose gyventojø tai sumaþëdavo, tai padidëdavo. 1795 m. èia gyveno 43 ðeimos, ið kuriø 20 buvo prekybininkø
ir amatininkø, 1819 m. – apie 400–500 gyventojø, ið kuriø apie pusë buvo amatininkai ir prekybininkai, o 1847 m. – 108 ðeimos,
1897 m. – 1367 gyventojai. Miestelá itin stipriai nuniokojo 1836,
1858, 1874, 1911, 1917 m. kilæ gaisrai.
Ðis kraðtas nuo seno garsëjo savo ðviesuoliais, revoliucionieriais. Lietuviðkos spaudos lotyniðkais raðmenimis draudimo metais èia buvo nemaþai daraktoriø (veikë B. Gailiûtës mokykla, vaikus mokë knygneðë M. Bankaitë), knygneðiø. 1905 m. ásteigtas
lietuviðkas knygynas.
Ylakiai Lietuvoje – vienas ið baptistø centrø. Èia jau 1905 m.
veikë baptistø bendruomenë. Jos rûpesèiu 1931 m. Stripiniø kaime, kuris dabar jau yra susiliejæs su Ylakiais, buvo pastatyti mûriniai baptistø maldos namai (jie èia veikia iki ðiol).
Miestelis, itin skaudþiai nukentëjæs per 1917 m. gaisrà, Lietuvos
nepriklausomybës metais buvo pradëtas atstatyti nepaþeidþiant
ankstesnio gyvenvietës plano. Ne tik jo centre, palei aikðtæ, bet ir
kitose vietose tada iðkilo nemaþai naujø originaliø, ádomios architektûros dviaukðèiø mediniø ir mûriniø pastatø su verandomis, erkeriais, artikais. Dalis jø yra iðlikæ iki ðiol. Ðiuo laikotarpiu vietoje
sudegusios buvo pastatyta nauja medinë sinagoga (projekto autorius B. Helcermanas).
Dideliø praradimø Ylakiai, iki to laiko daugelá metø buvæ kaip
svarbus amatø ir prekybos centras ðiame kraðte, patyrë Antrojo pasaulinio karo metais – naciø okupacijos metais buvo nuþudyti 475
miestelio gyventojai, tarp jø 446 þydai, 25 lietuviai ir 4 karaimai.
Laimingo atsitiktinumo dëka miestelio pastatai per karà labai
nenukentëjo, bet gyventojø karo metais èia sumaþëjo perpus.
Ylakiai sovietmeèiu tapo kolûkio ir Ylakiø apylinkës centru (nuo
1950 m.). Laikui einant gyventojø èia padaugëjo (1959 m. jø jau
buvo 874). Tuo laikotarpiu èia veikë vidurinë mokykla, kultûros
namai (atidaryti 1948 m.), ligoninë su ambulatorija (ásteigta
1953 m.), seneliø ir invalidø namai. Buvo ir valgykla, veikë kelios
parduotuvës, paðtas, buities aptarnavimo ámonë.
1963–1970 m. miestelyje buvo daug statoma. Bûtent tuo laikotarpiu èia atsirado statiniø, kurie to meto architektams garbës nedaro.
Buvo apgadinta ir Ylakiø centrinës aikðtë – ji prisodinta medþiø. Lietuvos atgimimo metais aikðtë naujai sutvarkyta, joje atstatytas kryþius. Ðiandien Ylakiø centrinë aikðtë – viena graþiausiø Þemaitijoje.
Ylakiai jau turi ir herbà. Jis patvirtintas 2002 metais.

KRAÐTIEÈIAI
Ylakius labiausiai garsina ðio kraðto þmonës. Ið èia yra kilæ ar
èia gyveno, dirbo daug iðkiliø muzikø, literatø, pedagogø, liaudies
meistrø. Tarp muzikø bene þinomiausi yra Jonas Ðvedas (1908–
1971), Juozas Tallat-Kelpða (1889–1949), Bronius Jonuðas (1899–
1976), Vytautas Venckus (1922–1997), Julija Dvarionaitë-Montvydienë (1893–1947), Algirdas Rapolas Vindaðius (1919–1997). Ne-
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seniai miestelio kultûrinë visuomenë iðleido jiems skirtà lankstinukà „Ylakiai – muzikø kraðtas“. Po kelias eilutes èia raðoma
apie kiekvienà ið jø. Na o mes su ðiai þmonëmis susipaþinkime iðsamiau.

ALGIRDAS RAPOLAS
VINDAÐIUS (1919–1996)
Þemaitijos ir visos Lietuvos gyventojams
muziko, chorvedþio, buvusio Kauno J. Gruodþio muzikos mokyklos dëstytojo Algirdo Rapolo Vindaðiaus vardas ðiandien jau maþai
þinomas. Tuo tarpu ylakiðkiams ðio þmogaus, kaip ir daugelio kitø jo giminës atstovø, atminimas itin brangus.
Gimë Algirdas 1919 m. gruodþio 28 d.
Ylakiuose. Jo tëvai buvo Leokadija ir Napoleonas Vindaðiai. Algirdas studijavo civilinæ
statybà Vytauto Didþiojo universitete Kaune. Vëliau dirbo Ylakiø vidurinëje mokykloje. Jis ylakiðkius (apie 100 þmoniø) subûrë
á dainø ir ðokiø ansamblá, kuris dalyvavo
1954 m. Maskvoje ávykusioje lietuviø literatûros ir meno dekadoje. Kai per Antràjá
pasauliná karà buvo sunaikintas Vindaðiø
liepynas, kuriame iki to laiko vykdavo geguþinës ir kiti kultûriniai renginiai, jis netoli
tëvø sodybos árengë miestelio gyventojø susibûrimams, pramogoms skirtà vietà.
1957 m. Rapolas sukûrë ðeimà (vedë Aldonà Kubiliûtæ) ir iðvyko gyventi á Kaunà.
Jis neakivaizdþiai studijavo chorvedybà Vilniaus konservatorijoje. Dëstë choriná dirigavimà Kauno J. Gruodþio muzikos technikume, suorganizavo medicinos darbuotojø
ansamblá. Mirë A. R. Vindaðius 1996 m. spalio 18 dienà. Palaidotas Kaune.
Ylakiuose A. R. Vindaðiaus atminimas
saugomas. Èia tebestovi apie pusantro ðimto metø senumo vienkiemis, þinomas Vindaðiø sodybos (Vindaðinës) vardu. Jis yra rytiniame Ylakiø miestelio pakraðtyje, prie keliø, vedanèiø á Sedà ir miestelio kapines, sankryþos.
Èia yra gyvenusios penkios iðkiliø þemaièiø kartos.
Pradþià davë Domininkas Vindaðius
(1845–1917). Jis buvo valstietis, ðeimininkavo 20 hektarø ûkyje. Darbðtus ir tvarkingas þemaitis savo ûkiui sugebëjo padëti
tvirtus pagrindus: pastatë gyvenamàjá namà ir ûkinius pastatus, vandens malûnà. Jis
þinomas ir kaip knygneðys, kartu su J. Juzumu, V. Intu ir kai kuriais kitais ðiø apylinkiø vyrais platinæs draudþiamà lietuviðkà

spaudà lotyniðkais raðmenimis. Jis slëptuves buvo ásirengæs medþiø drevëse ir senoje pirtelëje. Daugiausia leidiniø iðplatindavo á jo malûnà atvykstantiems patikimiems
þemaièiams. Vindaðiaus sodyboje vykdavo slapti knygneðiø ir kitø tautinio judëjimo
dalyviø susirinkimai.
D. Vindaðius buvo vedæs Virðilø kaimo
gyventojà Magdalenà Milaitæ. Su ja susilaukë penkiø vaikø. Vindaðiai visus juos
stengësi iðmokslinti. Dukra Liuda baigë dviejø metø pedagoginius kursus Kaune, vëliau mokytojavo Ylakiuose. Jos vyras buvo
Pranas Vaseris. Jis Ylakiuose buvo ásteigæs
lietuviø vartotojø kooperatyvà. 1940 m. Vasariø ðeima, kurioje augo keturi sûnûs ir keturios dukros, buvo áskøsti ir pasmerkti tremèiai á Sibirà. Ið jos gyvi sugráþo ne visi.
Domininko sûnus Pranas taip pat turëjo 8
vaikus. Jis gyveno Bûtingëje (Palangos miestas). Siekdami iðvengti represijø, ðeði ið jø
per jûrà pasitraukë á Ðvedijà, vëliau persikëlë gyventi á Kanadà ir JAV.
Vindaðinës sodybos tolimesnë istorija labiausiai yra susijusi su Domininko Vindaðiaus sûnaus Napoleono Vindaðiaus gyvenimo istorija.
Napoleonas, baigæs Liepojos gimnazijà,
ásikûrë tëvø sodyboje, dirbo Ylakiø valsèiaus raðtininku, vëliau – sekretoriumi. 1913
m. jo þmona tapo Leokadija Vaitelavièiûtë.
Su ja Napoleonas susilaukë trijø dukterø ir
sûnaus. Ylakiuose jis su savo draugu muzikà studijavusiu Juozu Tallat-Kelpða, Vindaðiø sodyboje suorganizavo klojimo teatrà,
veikusá 1910–1922 metais. Á ðio teatro darbus buvo ájungti visi Vindaðiø ðeimos nariai. Po kurio laiko prie jø prisidëjo ir bûsimasis kompozitorius, orkestrø vadovas Bronius Jonuðas. Ið jo autobiografijos suþinome, kad 1918 m. birþelio 18 d. Napoleono
Vindaðiaus darþinëje buvo pastatytas vaidinimas „Sugriautas gyvenimas“, kuriame
dalyvavo ir pats B. Jonuðas. Vindaðiø klojimo teatre buvo pastatyta ir Miko Petrausko
operetë „Kaminkrëtys ir Malûnininkas“ (joje solo partijà atliko Napoleono þmona Leokadija Vaitilavièiûtë-Vindaðienë). Iðlikæ raðytiniai ðaltiniai pasakoja, kad tø klojimo
vakarø repertuaras daþnai bûdavo toks: vykdavo vaidinimai, grodavo Jonuðø ðeimos orkestras, já pakeisdavo Petraièio dûdø orkestras, pertraukø metu vykdavo pasidainavimai, kuriuose dalyvaudavo tiek vyrai, tiek
moterys, o pabaigoje, po vaidinimø, prasidëdavo ðokiai. Daþniausiai ðokdavo valsà,
polkà, fokstrotà, kadrilá, lelinderá.

Ylakiø (Skuodo r.) kultûros centro direktorë
Virginija Þitkuvienë. Vilniaus mokytojø namai,
2012 m. Danutës Mukienës nuotrauka

Ði veikla nutrûko po to, kai á Kaunà gyventi iðvyko J. Tallat-Kelpða ir B. Jonuðas. Kurá
laikà Vindaðiø klojimo teatre dar vykdavo ðokiai, bet palaipsniui jie persikëlë á Vindaðiams
priklausiusá liepynà (jo nëra iðlikæ).
Kultûrinis gyvenimas Vindaðiø sodyboje
vël atgimë suaugus Leokadijos ir Napoleono Vindaðiø vaikams, kuriø buvo keturi.
Apie Algirdà Rapolà jau kalbëjome. Na o
dukra Birutë Vindaðiûtë (1914–1980) – viena ið garsiausiø Ylakiø mokytojø, kuriai buvo suteiktas ir nusipelniusios mokytojos vardas. Ji þinoma ne tik kaip talentinga pedagogë, bet ir kaip puiki organizatorë, visuomenininkë, kraðtotyrininkë. B. Vindaðiûtë
kartu su bendraminèiais miestelyje subûrë
etnografiná ansamblá, organizavo chorus, pati
juose dalyvaudavo.
Leokadijos ir Napoleono Vindaðiø dukra
Danutë Vindaðiûtë-Klijûnienë (1918–1991)
buvo baigusi medicinos studijas, dirbo Ðiauliuose chirurge-ginekologe. Kita dukra –
Marta Vindaðiûtë – 1938 m. Klaipëdos pedagoginiame institute ásigijo pedagogës
specialybæ, vëliau du metus dirbo Gësalø
pradinëje mokykloje. 1946 m. ji papildomai
dar baigë Kauno medicinos universiteto Sto(Nukelta á 40 p.)
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2004 m. Ylakiuose, kultûros centro vienoje
ið patalpø, ákurto B. Jonuðo muziejaus rinkinio pagrindà. 2000 m. uþ nuopelnus ir paramà Ylakiø kraðtui Martai Vindaðiûtei-Klijûnienei suteiktas Ylakiø miestelio garbës
pilieèio vardas.
Vindaðiø giminës tradicijas ðiandien tæsia jauniausia ðios giminës karta. Muzikais
jie netapo, taèiau savo tëvø ir protëviø atminimà puoselëja, daþnai lankosi Ylakiuose.
2004 m. rudená Vindaðiø sodyboje pastatytas jos garbingà istorijà primenantis koplytstulpis.

JULIJA DVARIONAITËMONTVYDIENË

Lankstinuko fragmentas

(Atkelta ið 39 p.)
matologijos skyriø. Po studijø iki 1951 m.
dirbo Ylakiuose, o vëliau persikëlë gyventi á
Kaunà, persikvalifikavusi tapo otoneurologe ir 40 metø dirbo Kauno akademinëse klinikose. 1972 m. ji sveèiavosi JAV gyvenanèiø Emilijos ir Broniaus Jonuðø ðeimoje. B.
Jonuðui mirus, jos rûpesèiu á Lietuvà buvo
pargabenti B. Jonuðo archyvai. Jie sudaro
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Tai, kad Ylakiams suteiktas Taikos miesto
vardas, daug kuo susijæ su tuo faktu, kad
ðis miestelis gali pasigirti, jog èia, chorvedþio, muzikos instrumentø derintojo, Ylakiø
vargonininko Dominyko Dvariono (1859–
1929) ðeimoje, kurioje augo 12 vaikø, 1893
m. gruodþio 19 d. gimë dainininkë (sopranas), visuomenës ir kultûros veikëja Julija
Dvarionaitë-Montvydienë. Julija vienintelis
Dvarionø vaikas, kuris buvo gimæs Lietuvoje (kiti gimë Rusijoje ir Liepojoje). Baigusi
studijas ji atvyko gyventi á Kaunà. 1921–1931
m. buvo Valstybës teatro dainininkë (sopranas). Èia kaip solistë sukûrë daug ádomiø
vaidmenø. Tarp jø geriausiai buvo áverinti ðie:
Tatjanos (Piotro Èaikovskio „Eugenijus Oneginas“), Tamaros (Antono Rubinðteino „Demonas“), Mimi (Dþakomo Puèinio „Bohema“), Violetos ir Dþildos (Dþiuzepës Verdþio
„Traviata“, „Rigoletas“), Dþuljetos ir Margaritos (Ðarlis Guno „Romeo ir Dþuljeta“, „Faustas“), Elzës (Richardo Vagnerio „Lohengrinas“), Mikaelos (Þorþo Bizë „Karmen“), Rozinos (Dþoakino Rosinio „Sevilijos kirpëjas“).

1931–1933 m. J. Dvarionaitë-Montvydienë buvo Valstybës teatro reþisieriaus padëjëja, 1930–1932 m. – Vaikø teatro draugijos Kaune reþisierë bei aktorë. Ji kurá laikà yra ir mokytojavusi (Kauno jëzuitø gimnazijoje), vaidinusi Jaunimo teatre. Julija
garsëjo ir kaip gera pianistë. Ji buvo viena
ið aktyviausiø Rericho Pakto, kultûros ir
taikos rëmëjø Lietuvoje. 1935 m. tapo Lietuvos Rericho draugijos pirmàja pirmininke. Ilgà laikë palaikë ryðius, susiraðinëjo
su Jelena Rerich.
Julija Dvarionaitë-Montvydienë mirë
1947 m. rudená. Palaidota Kaune, Petraðiûnø kapinëse.

BRONIUS JONUÐAS
Vienas ið labiausiai Ylakiø kraðtà garsinusiø muzikø buvo kompozitorius, daugelio
lietuviðkø marðø autorius, chorvedys, orkestrø vadovas, kapelmeisteris, dirigentas
Bronius Jonuðas. Daugeliui þinomi ðie jo pasakyti þodþiai: „Pamilkite lietuviðkà dainà ir
giesmæ taip, kad joje iðgirstumëte savo tëvø gimtosios þemës aidà“.
Gimë B. Jonuðas 1899 m. vasario 27 d.
netoli Ylakiø esanèiame Paðilës kaime
(Skuodo rajonas). Ylakiðkiø iðleistame
lankstinyje raðoma, kad „Jo tëvas Juozas
bei du jo broliai ir jø vaikai buvo muzikantai.
Bronius tëvo kapeloje pradëjo groti bûdamas septyneriø su puse metø. Nuo to laiko
muzika já lydëjo iki pat mirties – 1976 m.
vasario 12 d.“
Nepaisant to, kad savo biografijoje B. Jonuðas yra paraðæs „Nesu kompozitorius,
kaip kartais kas mane pavadina, kuriu tik
kaipo mëgëjas savo malonumui ir kartais
ðis tas iðeina“, jis per savo gyvenimà sukûrë daugybæ ver tingø ir iki ðiol Lietuvoje
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Lankstuko „Ylakiai: Muzikø kraðtas“ fragmentas. Ið kairës: Juozas Tallat-Kelpða, Julija Dvarionaitë-Montvydienë, Bronius Jonuðas. Fotografai neþinomi

skambanèiø kûriniø chorams bei vokaliniams ansambliams, soliniø dainø, apie 20 marðø, ávairiø kûriniø maþam puèiamøjø orkestrui
ir ðokiø muzikos orkestrui bei kt.
Baigæs Ylakiø pradþios mokyklà Bronius toliau mokësi Skuode.
1916 m. pradëjo vadovauti tëvo suburtam orkestrui. 1919–1920 m.
studijavo Rygos, 1942 m. – Kauno konservatorijose. 1918 m. ylakiðkio Napoleono Vindaðiaus darþinëje, kuri, reikalai esant tapdavo
ir teatru, koncertavo B. Jonuðo vadovaujamas 35 dainininkø choras, o ðokiams grojo taip pat B. Jonuðo vadovaujamas orkestras.
1921–1937 m. B. Jonuðas Kaune dirbo Lietuvos kariuomenës kapelmeisteriu. 1921 m. jis tapo pirmojo savanoriø pëstininkø pulko
Kaune kapelmeisteriu, 1924–1932 m. dëstë muzikà Ðiauliø gimnazijoje, 1937–1944 m. buvo Lietuvos policijos orkestro dirigentas. Vasaros sezono laikotarpiu daþnai diriguodavo orkestrams Palangoje.
1932 m. dirbo Kretingos ðauliø rinktinës orkestro kapelmeisteriu.
1937 m. buvo apdovanotas Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Gedimino
5 laipsnio ordinu.
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui (1945 m.) ið Lietuvos
pasitraukë á Vokietijà. Gyvendamas Hanau lietuviø tremtiniø stovykloje subûrë ansamblá„Dainava“. 1949 m. persikëlë gyventi á
JAV. Èia jis mokytojavo, vadovavo lietuviø chorams Baltimorëje,
Èikagoje, Omahoje. Èikagoje subûrë vyrø chorà, Omahoje – lietuviø iðeiviø chorà „Rambynas“. Bronius Jonuðas mirë 1976 m. vasario 12 d. Omahoje (Nebraska, JAV).

JONAS ÐVEDAS
Garbiausiø Ylakiø kraðto muzikø bûryje – ir kompozitorius, chorø, ansambliø vadovas, pedagogas Jonas Ðvedas. Iðsamiai jo gyvenimo bei kûrybos kelias yra nuðviestas prof. dr. Algirdo Vyþinto
sudarytose, spaudai parengtose dviejose knygose („Jonas Ðvedas: teoriniai-metodiniai darbai, straipsniai, laiðkai, amþininkø atsiminimai“ (1978 m.) ir „Ateities kartoms: naujas þvilgsnis á Jono
Ðvedo gyvenimà ir veiklà“ (2008).
Prisiminkime svarbiausius ðio iðkilaus muziko gyvenimo ir
kûrybos kelio epizodus:
J. Ðvedas gimë 1908 m. spalio 9 d. Liepojoje. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Jono mama Barbora Ðvedienë su vaikais
gráþo á gimtuosius Ylakius. Muzikuoti pradëjo dar beganydamas
bandà. Na o 1918 m. jis pradëjo mokytis Ylakiuose. Èia 1924 m.
baigë progimnazijos keturias klases. 1924–1929 m. mokslus tæsë
Klaipëdos muzikos mokykloje-konservatorijoje. Èia studijavo trombonà, specialiàjà harmonijà, polifonijà ir kompozicijà. Jo dëstytojai
buvo A. Johovas, J. Gaubas, J. Þilevièius ir bûrys kitø iðkiliø ano
meto uostamiesèio muzikø. Studijø metais pradëjo groti ansam-

Julija Dvarionaitë-Montvydienë. Fotografas neþinomas. Fotoreprodukcija ið
RKIC archyvo

bliuose, dainavo mokyklos vyrø chore, kurá laikà dirbo J. Þilevièiaus archyve. Gabus ir darbðtus vaikinas uostamiestyje ryþosi
pabandyti ir choro vadovo duonos – ëmësi vadovauti Klaipëdos
kraðto Giedotojø draugijos chorams. Per atostogas sugráþæs namo
á Ylakius, aplinkiniuose kaimuose uþraðinëdavo lietuviø liaudies
dainas, rinkdavo liaudies instrumentus, telkdavo miestelyje ir jo
apylinkëse gyvenusius dainininkus, padëdavo vietiniams meno vadovams organizuoti meno saviveiklà. Tuo metu jis vadovavo ir Ylakiø dainos mëgëjø chorui.
Baigæs studijas tapo Klaipëdos muzikos mokyklos-konservatorijos
trombono ir kitø puèiamøjø instrumentø specialybës dëstytoju. Mo(Nukelta á 42 p.)
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Ið kairës: prof. dr. Algirdo Vyþinto sudarytø, spaudai parengtø knygø „Jonas Ðvedas: teoriniai-metodiniai darbai, straipsniai, laiðkai, amþininkø
atsiminimai“ (1978 m.) ir „Ateities kartoms: naujas þvilgsnis á Jono Ðvedo gyvenimà ir veiklà“ (2008) virðeliai; Jono Ðvedo portretas, Broniaus Jonuðo
kompaktinës plokðtelës „Leikit á Tëvynæ... Dainos marðai“ virðelis ir Juozas Tallat-Kelpða. Fotoreprodukcijos, nuotraukos ið RKIC archyvo

Per Vilniaus þemaièiø susibûrimus Vilniaus mokytojø namø svetainëje
vietos daþnai per maþa... Danutës Mukienës nuotrauka

(Atkelta ið 41 p.)
kyklà-konservatorijà uþdarius, persikëlë gyventi á Kaunà. Èia jis 1930–
1935 m. trombonu grojo Valstybës teatre bei Kauno radiofono simfoniniuose orkestruose. 1935–1940 m. dirbo „Auðros“ berniukø gimnazijos muzikos ir dainavimo mokytoju. Tuo laikotarpiu jis taip pat vadovavo ir berniukø chorui, puèiamøjø orkestrui bei skuduèiø ansambliui.
Garsëjo savo organizaciniais gabumais, mëgo dirbti savarankiðkai,
todël 1933 m. suorganizavo Kauno jaunimo puèiamøjø orkestrà.
1936 m. J. Ðvedas Kauno konservatorijoje pradëjo dëstyti trombonà ir tûbà, kiek vëliau – dar ir muzikos pedagogikà bei metodikà.
Kurá laikà grojo Kauno jaunojo þiûrovo teatre, buvo ðio teatro muzikos dalies vedëjas.
1940 m. persikëlë gyventi á Vilniø, dirbo konservatorijoje Liaudies instrumentø katedros vedëju, dëstytoju, vëliau – profesoriumi.
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Ákûrus Lietuvos valstybinæ filharmonijà, 1940 m. ëmësi burti Valstybiná dainø ir ðokiø liaudies ansamblá „Lietuva“ ir pats jam iki pat
1962 m. (su nedidele pertrauka) vadovavo bei buvo ðio ansamblio
meno vadovas ir vyr. dirigentas. Su ðiuo ansambliu J. Ðvedas lankydavosi ir Ylakiuose.
1945 m. J. Ðvedas Vilniaus konservatorijoje ásteigë Lietuviø liaudies instrumentø katedrà ir jai iki 1970 m. vadovavo. Ðioje konservatorijoje jis dirbo dëstytoju, èia jam buvo suteiktas docento ir profesoriaus vardas (1967 m.).
Ypaè didelë buvo jo kaip dirigento patirtis – J. Ðvedas yra dirigavæs keliems ðimtams koncertø.
Jo kaip kompozitoriaus aruodà sudaro apie 300 harmonizuotø
lietuviø liaudies dainø chorams, daugybë originaliø ir harmonizuotø
didelës apimties vokaliniø ir instrumentiniø kûriniø, garsusis marðas
„Kur lygûs laukai“, nemaþai kitø iki ðiol populiariø instrumentinës
muzikos kûriniø. Jis þinomas ir kaip daugelio teoriniø bei metodiniø
darbø, straipsniø, paskelbtø periodinëje spaudoje, autorius – J. Ðvedas kartu su kompozitoriumi Juozu Banaièiu paraðë muzikos vadovëlius vidurinëms mokykloms: „Muzika“ (I–II klasëms, 1938 m., III
klasei, 1939 m., I–II-III klasëms, 1939 m., IV–V klasëms, 1940 m.).
Nemaþai jo parengtø publikacijø buvo iðspausdinta „Muzikos baruose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. J. Ðvedas yra iðugdæs
didelá bûrá ðiandien Lietuvoje þinomø muzikø ir atlikëjø.
Visà gyvenimà J. Ðvedas garsëjo ir kaip aktyvus visuomenës veikëjas. Já rinkdavo Lietuvos muzikø draugijos Muzikos mokytojø sekcijos valdybos nariu. 1939 m. Vilniuje vykusiame draugijos suvaþiavime
J. Ðvedas iðrinktas antruoju draugijos sekretoriumi. Buvo jis ir Lietuvos kompozitoriø sàjungos narys, ne kartà dirbo jos valdyboje. Po
Antrojo pasaulinio karo iki pat 1970 m. J. Ðvedas buvo visø tuo laikotarpiu Lietuvoje vykusiø respublikiniø dainø ðvenèiø ir chorø sàskrydþiø
vyr. dirigentas, nuolat pirmininkaudavo meno mëgëjø apþiûrø ir chorø
konkursø vertinimo komisijoms arba bûdavo jø nariu, dirbdavo respublikiniø dainø ðvenèiø meno komisijø nariu ir konsultantu, daþnai
bûdavo valstybiniø egzaminø komisijø pirmininkas arba narys.
1951–1955 m. J. Ðvedas dirbo Lietuvos TSR Aukðèiausiosios
Tarybos deputatu. 1945 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio
meno veikëjo garbës vardas, 1950 m. jama paskirta Stalino treèiojo laipsnio premija, o 1954 m. suteiktas Tarybø Sàjungos liaudies
artisto garbës vardas.
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Ið kairës: Vilniaus mokytojø namuose 2012 m. lapkrièio 20 d. vykusio þemaièiø kultûros vakaro bendras salës vaizdas; Vilniaus þemaièiai Juozas
Elekðis (kairëje) ir Ipolitas Petroðius (deðinëje) kultûros vakaro metu savo leidiniais apdovanoja Ylakiø kultûros centro direktoræ Virginijà Þitkuvienæ.
2012 m. Danutë Mukienës nuotraukos

Vilniaus þemaièiø susibûrimuose Albinas Batavièius vis su bandonija.
2012 m. lapkrièio 20 d. Danutës Mukienës nuotrauka

Mirë kompozitorius 1971 m. spalio 15 dienà. Palaidotas Vilniaus
Antakalnio kapinëse.
Áamþinant kompozitoriaus atminimà, 1973 m. Panevëþio muzikos mokyklai suteiktas Jono Ðvedo vardas. Lietuvoje yra ásteigta
Jono Ðvedo premijø. Savo kolektyvo ákûrëjo atminimà puikiais koncertais nuolat pagerbia ir „Lietuvos“ ansamblis. Savo koncertinëse kelionëse ðis ansamblis neaplenkia ir Ylakiø.

JUOZAS TALLAT-KELPÐA
Kompozitorius, dirigentas, pedagogas, profesorius (1948) Juozas Tallat-Kelpða gimë 1889 m. sausio 1 d. Raseiniø rajono Kalnujø
kaime. Jo tëvas buvo Ylakiø vargonininkas. Gyvendamas Ylakiuo-

se Juozas 1900 m. baigë Ylakiø mokyklà. Vëliau jis mokësi Palangoje, 1905–1907 m. – Vilniaus muzikos mokykloje. 1907 m. paraðë miuziklà Gabrieliaus Landsbergio-Þemkalnio kûriniui „Eglei þalèiø karalienë“, pats já Vilniuje ir pastatë. 1909 m. Vilniuje jis pastatë
ir Miko Petrausko operà „Birutë“. 1907–1916 m. studijavo Sankt
Peterburgo konservatorijoje. Per vasaros atostogas atvykdavo á
Ylakius, èia rinkdavo liaudies dainas, dirbdavo su choru, dalyvaudavo organizuojant kultûros renginius miestelio visuomenei. Jis
buvo vedæs ylakiðkæ mokytojà Onà Abromavièiûtæ. Studijuodamas
Sankt Peterburge mokytojavo Ðv. Kotrynos berniukø gimnazijoje
(1910, 1914–1916). 1916 m. buvo mobilizuotas á Rusijos kariuomenæ. Atlikdamas karinæ tarnybà, pabuvojo ávairiose Rusijos vietovëse. 1918 m., pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, sugráþo á Vilniø. Dirbo Vilniaus pradþios mokykloje, vargonininku Vilniaus ðv.
Mikalojaus baþnyèioje. Vilniuje jis vadovavo ir keliems lietuviø,
baltarusiø chorams, su jais daug koncertuodavo. Jis buvo Ðvietimo
liaudies komisariato muzikos kolegijos narys. 1918 m. pradëjo gilinti þinias Maskvoje, 1919–1920 m. mokësi Berlyne. 1920 m., kai
lenkai okupavo Vilniaus kraðtà, ásikûrë Kaune ir èia 1920 m. dirbo
Kauno muzikos mokyklos direktoriumi, 1920–1923 m. vadovavo
mokyklos simfoniniam orkestrui. 1920–1944 m. jis buvo Valstybës
teatro vyriausiasis dirigentas, o 1923 m. tapo ir ðio teatro direktoriumi. 1933–1944 m. vadovavo Kauno konservatorijos operos klasei ir simfoniniam orkestrui, o 1944–1949 m. buvo Lietuvos operos
ir baleto teatro vyriausiasis dirigentas.
J. Tallat-Kelpða – daugelio iki ðiol plaèiai þinomø ir grojamø
muzikiniø kûriniø autorius. Tarp þymiausiø jo kûriniø – opera „Vilmantë“ (1941), kûriniai fortepijonui, marðai, harmonizuotos lietuviø liaudies dainos, taip pat ir dainos chorui bei solistams.
1945 m. J. Tallat-Kelpðai buvo suteiktas nusipelniusio meno
veikëjo vardas.
Muzikas mirë Vilniuje 1949 m. vasario 5 dienà. Palaidotas Vilniaus Rasø kapinëse.
(Nukelta á 44 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

ZZ_2012_4.p65

43
Black

12/22/2012, 7:41 AM

2012 / 4

44

K ULTÛRA

2001 m. Vilniuje, „Tyto Alba“ leidyklos iðleistos
knygos „Vytautas Venckus“ virðelis (leidiná
sudarë ir spaudai parengë Svetlana Puidokienë)

(Atkelta ið 43 p.)

VYTAUTAS VENCKUS
Muzikologas, pedagogas, muzikos kritikas, radijo laidø vedëjas, docentas Vytautas Venckus gimë 1922 m. Ylakiø valsèiaus
Skypsèiø kaime (Skuodo r.). Kai berniukui
buvo trys mënesiai amþiaus, jo tëvai – Lietuvos kariuomenës kûrëjas-savanoris, Lie-
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tuvos-Latvijos pasienio muitinës pereinamojo punkto tarnautojas Pranas Venckus ir
mama Natalija Kripaitytë-Venckienë
(g. 1898 m. Laiþuvoje) su ðeima persikëlë gyventi á Maþeikius. Èia Vytautas gyveno iki
1927 m. pabaigos, o vëliau (1930–1932 m.) –
Sedoje, kur lankë ir pradþios mokyklà. Vëliau kurá laikà dar gyveno Laiþuvoje ir
1935 m. baigë Laiþuvos pradþios mokyklà.
1935–1939 m. V. Venckus mokësi Maþeikiø gimnazijoje. Ðioje mokykloje jis pradëjo grieþti smuiku. Pirmuoju jo muzikos
mokytoju buvo Maþeikiø styginiø orkestro
smuikininkas Martynas Jachimavièius.
Vytauto sveikata buvo silpna, taèiau jis
visomis iðgalëmis kibosi á gyvenimà. 1939–
1940 m. jis dirbo Laiþuvos valsèiaus savivaldybës raðtininku (yra paraðæs savo atsiminimus apie Laiþuvà), o 1953 m. baigë
Vilniaus konservatorijà. Studijuodamas pradëjo dëstyti Vilniaus deðimtmetëje muzikos
mokykloje (dabar M. K. Èiurlionio menø
gimnazija), kurioje dirbo 1948–1957 metais.
Vëliau (1957 m.) pradëjo dirbti Lietuvos valstybinës konservatorijos Muzikos teorijos katedroje. Ðioje konservatorijoje jis dirbo iki
pat 1989 m., kai iðëjo á pensijà.
Labiausiai pagarsëjo kaip muzikiniø radijo laidø vëdëjas. Joms jis rengdavosi labai atsakingai. Dirbdamas radijuje sukaupë
didþiulá archyvà, sulaukë tûkstanèiø klausytojø laiðkø. Jo gyvenimo ir kûrybos tyrinëtojai nurodo, kad „1995 metais V. Venckaus ruoðiama radijo laida „Koncertas-prisiminimas“ sociologinëje apklausoje apie

muzikines laidas uþëmë 7 vietà; visi jos
ver tintojai buvo klausytojai iðimtinai su
aukðtuoju iðsilavinimu. V. Venckus – pirmasis ið muzikologø, 1994 m. apdovanotas Auksinës Bitës prizu. Jam, pirmajam
ið muzikologø, buvo skirta populiarioji LTV
laida „Renomë“ (1994 m.). Susitikimø su
Vytautu Venckumi metu salës bûdavo sausakimðos.“
Jis paraðë 5 vadovëlius, tarp kuriø du
yra solfedþio. V. Venckaus klasæ yra baigæ
39 muzikologai. Periodinëje spaudoje yra
paskelbta apie 280 V. Vanckaus straipsniø.
Per savo gyvenimà ávairiose Lietuvos vietose jis perskaitë apie 250 paskaitø, surengë 809 radijo laidas ávairiausiomis muzikos
ir dailës temomis. Anot jo kûrybos tyrinëtojø, V. Venckaus kûrybos giesmë buvo radijo
laidos „Koncertas-prisiminimas“, kuriø jis
parengë net 712. Jas transliavo penkiolika
metø (1982–1997). V. Venckui tai buvo mëgstamiausias darbas. Ðias laidas jis rengë iki
paskutinës savo gyvenimo savaitës.
Mirë V. Vanckus 1997 m. lapkrièio 7 d.
Vilniuje. Palaidotas Palangoje. 2001 m. Vilniuje, „Tyto Alba“ leidykloje iðleista muzikologës Svetlanos Puidokienës sudaryta ir
spaudai parengta knyga „Vytautas Venckus“. Iðsamiau apie V. Venckø raðoma ir
ðios autorës straipsnyje „Maestro“ (þr. „Þemaitija“ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/
V_Venskus.htm).
Vakaras prie tvenkinio.
Stepono Bagdono nuotrauka
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