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JUBILIEJINIS VARPO AIDAS...
Unė Margarita MILERIENĖ,

Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorijos dėstytoja 

Šiais metais sulaukėme dviejų gražių sukaktuvių – 
tai lietuviškojo himno autoriaus, žymiausio Varpinin-
ko Vinco Kudirkos 150–ųjų gimimo metinės, kurias 
minėsime gruodžio 31 dieną, ir jo sukurtos „Tautiškos 
giesmės“, tapusios mūsų tautos valstybiniu himnu, 
110 metų jubiliejus.

Kaip žinoma, V. Kudirka (1858.12.31–1899.11.16) 
kartu su mūsų tautos patriarchu J. Basanavičiumi yra 
vieni žymiausių Lietuvos Atgimimo epochos veikė-
jų. Su jų vardais siejamas 19 a. lietuvių nacionali-
nės sąmonės pabu dimas, prasidėjęs dar S. Daukanto, 
S. Stanevičiaus, M. Valančiaus dėka. Na, o šis litua-
nistinis sąjūdis greičiausiai susiformavo veikiamas išo-
ri nių sąlygų – vokiečių, lenkų ar rusų romantizmo. 
Tai buvo pasipriešinimas polonizacijai, rusifikacijai, 
germanizacijai.

J. Basanavičiaus, o ir V. Kudirkos kartai teko gy-
venti realios dvikalbystės (net ir trikal bystės) sąly go-
mis. Intelek tua lūs Lietuvos sluoksniai, bajorija lenkų 
kalbą vartojo ne tik moksle, bet neretai ir šeimoje. 
Tipiškas yra M. K. Čiur lionio pavyzdys. V. Kudirkos 
ir jo žemiečio būsimo kalbininko J. Jablonskio ir kitų 
Atgimimo laikotarpio veikėjų gyvenimo pavyzdžiai 
buvo uždegantys. Jie parodė, kaip sulenkėję, stipriai 
pasidavę polonizacijai žmonės, veikiami „Aušros“ 
laikotarpiu (1883–1886) skelbiamų idėjų staiga pra-
regėjo, atsivertė į lietuvybę ir tapo entuziastingais 
Lietu vos šaukliais ir patriotais, skelbiančiais tautinio 
atgimimo ir išsivadavimo idėjas.

Prisimenant šio žymaus suvalkiečio, 19 a. visuo-
menės veikėjo, lietuvių tautinio atgimimo žadintojo, 
literato, gydytojo įvairiašakę veiklą, jo prasmingą in-
dėlį į Lietuvos visuomeninį kultūrinį gyvenimą, nuo-
pelnus lietuvių literatūrai (Kudirka – vienas lietuvių 
realistinės ir pilietinės prozos pradininkas, žymiausias 
19 a. vertėjas) norėtųsi apsi stoti ties mažiau žinomo-
mis jo veiklos sritimis, kuriomis jis užsiėmė laisvu 
nuo gydymo ir rašymo laiku. Tai – dailė ir muzika.

V. Kudirka buvo Dievo apdovanotas įvairia pusiais 
talentais, kurių jis neišbarstė pakeliui, o pasižymėjęs 

dar ir ne paprastu darbštumu, tobu li no ir šlifavo juos 
per visą savo neilgą gyveni mą – mirė pakirstas džio-
vos, būdamas vos 41 metų. Dėl tos pačios priežas-
ties nesiryžo ir vesti, nors buvo žavios ir patrauklios 
išvaiz dos, išsiskiriantis iš minios, lengvai bendraujan-
tis, pasi žymėjo puikiu sąmojumi, todėl turėjo nema-
žą pasisekimą dailiosios lyties tarpe. Pasakojama, jog 
viena grafaitė net nusišovė iš meilės jam, kai tėvai 
uždraudė už jo tekėti.

Vincas Kudirka

REIKÐMINGOS SUKAKTYS
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Dar tebesimokydamas Marijampolės gimnazijo je 
(1871–1877) Kudirka išsiskyrė iš kitų mokinių tarpo – 
gra žiai piešė (ypač jam sekėsi piešti taiklias karikatū-
ras), grojo smuiku, vėliau violončele, todėl mokinių 
prašomas su draugais suburdavo „orkestrą“ ir groda-
vo gimnazijos vakarėlių metu. Lankė gimnazijos cho-
rą, nes turėjo gerą klausą ir ma lonaus tembro tenoro 
balsą. Matyt, meninius gabumus buvo paveldėjęs iš 
muzikalios motinos.

Vėliau, jau versdamasis Šakiuose gydytojo prakti-
ka, pa  si reiškė kaip didelis muzikos mėgėjas: suorgani-
zavo styginių kvartetą, kuriame pats grojo pirmuoju 
smuiku. Jo smuikavimas amžininkų liudijimu daręs 
gilų ir malonų įspūdį. Mėgstamiausi V. Kudirkos kom-
po zitoriai buvo Verdis, Bethovenas, Mocartas, Haid-
nas, Šopenas, Veniavskis. Vėliau Kudirka griežė ne 
tik smuiku, bet ir violončele, su įvairiais akompaniato-
riais rengdavo Šakių notaro Ole chovs  kio namuose 
šeimyninius koncertus.

„Aušros“ laikotarpiu V. Kudirka kaip muzikos 
mėgėjas laikytinas žymiausiu lietuviškos muzikos 
srityje.

Nuo 1897 m. gyvendamas Naumiestyje ir matyda-
mas didelį lietuviškos muzikos repertuaro trūkumą, 
šalia nuolati nio literatūrinio darbo, ėmėsi muzikinės 
kūrybos, pradėjo rinkti tautosaką, susidomėjo lietuvių 
liaudies dainomis.

Vadovaudamasis vien įgimta muzikine nuojauta, 
bet neturėdamas teorinio muzikinio pasiruošimo, Ku-
dirka sukū rė pirmuosius lietuviškus buitinės saloni-
nės muzikos pavyzdžius – tai buvo pjesės smuikui 
ir fortepijonui, maršai, šokiai, tinkami kameriniam 
(namų) muzikavimui.

Iki mūsų dienų išliko nedideli muzikos kūrinėliai – 
valsai „Varpelis“, „Nemuno vilnys“, „Seselės lelijėlės“; 
mazurkos „Bum čik čik“ ir „Sudiev“; polkos „Dėdie-
nė“, „Rambynkalnio karalaitė“, „Lepūnėlė“; 2 lenkiški 
kontradansai lietuviškais motyvais ir dar keletas lietu-
viškais motyvais pagrįstų šokių.

1998 m. dauguma šių kūrinėlių buvo išleista prof. 
V. Lands bergio redaguotame fortepijoninių pjesių 
rinkinėly je, pavadintame „Muzikos valandos“ gražiai 
sugretinant su paskutiniu V. Kudirkos 1899 m. išė-
jusiu eilėraščių rinki niu „Laisvos valandos“.

Būdamas tikras savo gimtosios Suvalkijos pat-
rio tas, V. Kudirka, gavęs iš Vilkaviškio mokytojo 
V. Palukaičio 100 Vilkaviškio apskrityje surinktų liau-
dies dainų, sumanė išleisti jų rinkinį su natomis. Ir 
štai, po 10 metų, 1899 m. išleido 42 dainų rin kinį 
4-balsiam vyrų chorui „Kanklės“, sudarytą iš 2-jų 
sąsiuvinių. Daugumą jų pats ir harmonizavo, pa-
dedamas savo draugų – lenkų kompozitorių. Ne-
mokėdamas harmonijos taisyklių, jis darė taip, kaip 
daro diletantai – sėsdavosi prie pianino, parinkdavo 

V. Kudirkos piešinys
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Fortepijoninių pjesių rinkinys išleistas 1998 m. 

melodijai atitinkamus akordus ir juos užrašydavo. Ta-
čiau nemaža lietuviškų dainų sukomponuota visais 
atžvilgiais neblogai, kaip pvz., „Ant tėvelio dvaro“, 
„Tu mano motinėle“, „Siuntė mane motinėlė“ ir kt. 
Kai kurios jų buvo spausdinamos jo redaguotame 
nelegaliame žurnale „Varpas“, ėjusiame Tilžėje, pasi-
rašant Varpelio slapyvardžiu.

Lietuvių kompozitoriai M. Petrauskas, Č. Sas naus-
kas, J. Tallat-Kelpša ir kiti yra parašę dainų pagal 
V. Kudirkos tekstus, kaip antai populiarusis Č. Sas-
naus ko romansas „Karvelėli mėlynasai“.

Na, o gyvenimo pabaigoje 1898 m. rugsėjo 15 d. 
6-me „Varpo“ numeryje išspausdinta V. Ku dir kos 
„Tautiš ka giesmė“, tapusi mūsų vals ty bės himnu 
ir pirmą kartą sugie dota dar Kudirkai gyvam esant 
1899 m. lapkričio13 d. Peterburge surengtame labda-
ros koncerte, o vėliau Vilniuje 1905 m., tapo savo tiška 
V. Kudirkos kaip muzi ko „gulbės giesme“, gražiai 
apvainikavusia ir įamžinusia jo literatūrinę muziki-
nę kūrybą, suteikusią jam privilegiją amžiams likti 
savo tautos atmintyje. O juk žinoma, kad Tautos him-
no kūrimo darbe V. Kudirkai teko atlaikyti nemažą 
konkurenciją. Lietuviškos spaudos draudimo metu 
(1864–1904) labai populiari buvo A. Baranausko dai-
na „Nu, Lietuva, nu, Dauguva“, taip pat labai popu-
liari tautoje buvo ir Č. Sasnausko–Maironio „Marija, 
Ma ri ja“ (dabar tapusi Lietuvos religiniu himnu) bei 

Č. Sasnausko ir A. Ka  čanausko „Kur bėga Šešupė“ 
(Mai ronio ž.). Na, o kur dar J. Naujalio-Maironio 
„Jaunimo giesmė“ bei populiarioji „Lietuva brangi“, 
kuri ir dabar traktuojama kaip antrasis Lietuvos him-
nas. Mažosios Lietuvos himnu laikoma S. Šimkaus – 
J. Zauerveino „Lietuviais esame mes gimę“. 

Lietuvos himnu V. Kudirkos „Tautiška giesmė“ 
oficialiai patvirtinta 1920 m. gegužės 15 d. Kauno 
muzikinio teatro salėje skelbiant nepriklausomos Lie-
tuvos valstybės atkūrimo deklaraciją, pirmi nin kaujant 
A. Stulginskiui.

V. Kudirkos sukurtas himnas buvo giedamas 
net iki 1950 m., jau Lietuvai esant Sovietų Sąjungos 
sudėtyje. Ir tik 1950 m. liepos mėnesį buvo patvir-
tintas naujas sovietinis himnas, sukurtas kompozito-
rių B. Dvariono ir J. Švedo bei poeto A. Venclovos 
(plg. su Latvija ir Estija – ten nauji sovietiniai himnai 
buvo patvirtinti 1945 m.).

Lietuvai žengiant valstybingumo atgavimo keliu 
Sąjūdžio metais Kudirkos sukurtas himnas vėl bu-
vo grąžintas ir oficialiai pripažintas 1988 m. lapkri-
čio 18 d., o 1992 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos 
konstituciją ir įtvirtintas įstatymu. Tarp kitko, įdomi 
detalė – viename „Kauno laiko“ straipsnyje (aut. J. Ba -
bušis) abejojama dėl himno 5-osios eilutės teksto tik-
slumo: „Tegul saulė Lietuvos tamsumas prašalina“. 
Straipsnio autoriaus teigimu, anksčiau buvo giedama 
taip: „Tegul Dievas Lietuvoj tamsumus prašalina“.

Šiemet šių žymių sukakčių proga Vilniuje žadama 
atidengti paminklą Valstybės himnui ir jo autoriui.

Tęsiant V. Kudirkos atminimo įamžinimo temą 
tiktų priminti, kad 1934 m. Kudirkos paskutinei gyve-
na majai vietai – Naumiesčio miestui – buvo suteik-
tas jo vardas, ten stovi skulptoriaus V. Grybo su-
kurtas paminklas, panašūs paminklai pastatyti ir jo 
gimtinėje Paežeriuose 1965 m. (skulpt. V. Pleš kūnas) 
ir Ša kiuose 1998 m. (skulpt. S. Žirgulis). Kudirkos Nau -
miestyje yra įrengtas muziejus (1998), o Paežeriuose – 
memorialinė klėtelė (1965).

1991 m. Lietuvos žurnalistų sąjunga įsteigė V. Ku -
 dirkos vardo premiją už geriausius spaudos, radi-
jo ir TV, fotožurnalistikos darbus. Įkurtas Labdaros 
ir paramos fondas V. Kudirkos vardui įamžinti (pirm. 
J. Galdikas).

1998 m. V. Kudirkos 100–ųjų mirties metinių pro-
ga Lietuvos bankas išleido 50 Lt sidabrinę monetą, 
o ant mūsų stambiausios 500 litų rausvosios kupiūros 
banknoto taip pat puikuojasi Lietuvos himno auto-
riaus portretas bei didžiai prasmingas jo visuomeni-
nės veiklos simbolis – Varpas su įspaustu V. Kudirkos 
ketureiliu – kaip gražiausiu testamentu ateinančioms 
kartoms: 

„Teskamba per amþius
Vaikams Lietuvos,
Tas laisvës nevertas, 
Kas negina jos!“
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Studijų metai mano atminty visada išliks kaip pa-
tys šviesiausi ir turiningiausi. Tada norėjosi sustabdyti 
laiką, kad kuo ilgiau pabūtum muzikos apsupty...

Žinau, kad man labai pasisekė, nes šalia buvo 
žmogus, savo erudicija, intelektu, pasišventimu darbui 
padėjęs suvokti muzikos vertybes, atrasti jos gelmes – 
tai prof. Jurgis Karnavičius. Prieš 25 metus jis buvo 
dar tik pradedantis dėstytojas, tačiau dirbo su nepa-
prastu užsidegimu ir entu ziazmu, užkrėsdamas tuo 
savo studentus.

Penkeri metai praskriejo labai greitai – tikriausiai 
dėl to, kad jo klasėje mokytis buvo įdomu ir gera, 
norėjosi muzikuoti ir kuo ilgiau neišskristi iš muzikos 
pasaulio erdvių...

Šiandieną kalbinu įžymų Lietuvos menininką, 
garsinan tį mūsų šalį toli už jos ribų, LMTA profesorių 
pianistą Jurgį Karnavičių, žavintį savo erudicija, fanta-
zija ir paprastumu, pasiekusį garbingų aukštumų, bet 
išlikusį tokį pat jaunatvišką, energingą ir žmogišką 
kaip prieš ketvirtį amžiaus.

Kokie buvo Jūsų pirmieji žingsniai muzikos 
kelyje? 

Viskas prasidėjo labai natūraliai: septynerių metų 
pradėjau lankyti M. K. Čiurlionio mokyklą, o iki tol 
namie fortepijonu beveik neskambinau. Mokiausi pas 
mokytoją Edmundą Gedgaudą, buvusį mano tėvo 
mokinį. Esu jam labai dėkingas, nes tie 11 mokyklo-
je praleistų metų buvo labai gražaus ir turiningo 
bendravimo su puikiu žmogumi ir eruditu laikotarpis. 

Jis niekada nebuvo vien tik amato bemokantis dės-
tytojas, bet visada žiūrėjo per daug platesnę istori-
nę ir kultūrinę kūrinių konteksto prizmę. Būdavo be 
galo įdomu klausytis jo pamąstymų. Tikriausiai kaip 
ir daugeliui kitų vaikų, maždaug trečioje – ketvirtoje 
klasėje, man buvo kilęs noras iš viso mesti muziką, nes 
labiau rūpėjo žaisti futbolą su kiemo draugais. Laimei, 
tas periodas neužsitęsė, o dešimtoje klasėje pajutau 
ypatingai didelį norą groti. Gerai prisimenu to meto 
repertuarą – L. Bethoveno „Mėnesienos“ sonatą, K. De-
biusi Bergamo siuitą, V. A. Mocarto Fantaziją c-moll 
K 475, keletą S. Rachmaninovo etiudų-paveikslų. 

Galiu drąsiai teigti, jog būtent tada įvyko lūžis. 
Beje, prie to prisidėjo ir puikūs santykiai tarp mūsų 
klasės bei kolegų, besimokiusių viena klase aukščiau – 
tai buvo Raimun das Butvila, Ričardas Biveinis, Zacha-
rijus Plavinas. Jie visi buvo labai ryškūs muzikantai, 
ir mes stengėmės lygiuotis į juos, jausdami azartišką, 
sveiką konkurenciją. 

Pas ką teko mokytis Maskvoje? 
Na, iki Maskvos teko dar penkerius metus stu-

dijuoti Lietuvos konservatorijoje (dabar Muzikos 
ir teatro akade mi  ja) pas tėvą, prof. Jurgį Karnavi-
čių. Tai buvo labai reikš mingas laikotarpis, ypač 

Prof. Jurgis Karnavičius

Po koncerto su vokiečių fleitininku Johannesu Hustedtu

PIANISTØ PORTRETAI

PROF. JURGIS KARNAVIČIUS: 
„KITUR SAVĘS NEĮSIVAIZDUOJU…“

Olga BARANAUSKIENĖ,
Kauno 1-os muzikos mokyklos mokytoja metodininkė
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repertuaro plėtros ir techninio tobulėjimo prasme. 
Studijų metais dalyvavau ir dvie juose tarprespubli-
kiniuose konkursuose, kurių rezultatai suteikė pa -
sitikėjimo savo jėgomis (būdamas pirmakursis 1976 m. 
Ta line buvau pagerbtas pagyrimo raštu, o 1978 m. 
M. K. Čiurlionio konkurse Vilniuje laimėjau I pre-
miją). Baigęs Lietuvos konservatoriją įstojau į Mask-
vos konservatorijos asistentūrą-stažuotę pas prof. 
Le vą Naumovą. Tai vėlgi buvo ypatingo, įsimintino 
bendravimo metai. Mokiau si neakivaizdiniu būdu, 
dažniausiai nuvažiuodavau į Maskvą kas mėnesį ke-
lioms dienoms. Intensyviai dirbdavome kiekvieną 
dieną, ir apmastymų man pakakdavo visam mėne-
siui. Dažnai pamokos vykdavo Naumovų namuose – 
grodavome, klausydavome muzikos. Jaučiau, kad pro-
fesoriui patinka dirbti su manimi, ir man pačiam 
buvo be galo įdomu. Po tokių pamokų jausdavausi 
laimingiausias žmogus žemėje... 

Kas nustebino Maskvoje? 
Labiausiai man krito į akį fanatiškas azartas dirb-

ti. Visi studentai nepaprastai gerai grojo techniškai, 
tačiau tik vienas kitas turėjo rankoms adekvačią 
galvą. Man buvo nejauku klausytis žmonių, turinčių 
nepaprastai puikų techninį potencialą ir nieko ne-
galinčių juo išreikšti. Beje, Maskvos konservatorijoje 
buvo įprasta ir mėgstama lankytis kitų pedagogų pa-
mokose. Taip savo laiku su Petru Geniušu ne vieną 
valandą praleidome pas D. Baškirovą, M. Voskresens-
kį, V. Gornostajevą, S. Dorenskį, R. Kererį. Buvo labai 
įdomu ir naudinga pasižiūrėti, kas kaip dirba. 

Kur pradėjote dirbti pedagoginį darbą? 
Baigęs Lietuvos konservatoriją vienerius metus 

dirbau M. K. Čiurlionio meno mokykloje su 1–3 kla-
sių mokiniais. Niekada nejutau, kad pradinės klasės 

Bėgant pusės maratono trąsa Vilniuje 

būtų „mano“ auditorija, nes 
dabar jaučiuosi daug nau-
dingesnis dirbdamas su stu-
dentais-magistrantais ar 
doktorantais. Tačiau tai bu-
vo neišvengiama pradžia. Po 
metų dalyvavau R. Šumano 
konkur se Cvikau, Vokieti-
joje, kur lai mė jau Garbės 
diplomą. Tai buvo pirmas 
lietuvio pianisto pasiekimas 
po Stasio Vainiūno laimėji-
mo 1933 metais Vienoje vy-
kusiame tarptautiniame kon-
kurse. Šis įvykis suteikė man galimybę imtis pedago-
ginio dar bo Lietuvos konservatorijoje. 

Pakalbėkime apie gabius studentus. 
Gabūs studentai dažniausiai išvažiuoja į užsienį, 

randa ten savo veiklos nišą, ir aš džiaugiuosi, kad 
jiems tai pavyksta. Mano nuomone, tai yra geriausia 
išeitis, nes susirasti adekvatų savo gebėjimams darbą 
Lietuvoje šiuo metu yra beveik neįmanoma. Manau, 
jog tai ne vien mūsų, bet ir daugelio kitų nedidelių 
valstybių problema. Na, o iš buvusių ryškių studentų 
galiu paminėti aktyviai Lietuvoje ir užsienyje koncer-
tuojančią Šviesę Čepliauskaitę, šiuo metu Kanadoje 
gyvenantį puikų garso režisierių Darijų Špakauską – 
J. Vitolio konkurso laureatą, F. Šuberto konkurso 
Dortmunde laureatą Dainių Vaičekonį, dabar dir-
bantį pedagoginį darbą JAV, Artą Balakauską, dirbusį 
Prancūzijoje, šiuo metu persikėlusį į Tailandą, Vytautą 
Lukočių, tapusį puikiu dirigentu.

Ar stipresnė dabartinių studentų motyvacija? 
Nepasakyčiau. Motyvacija, turint omenyje galimy-

bę įsidarbinti Lietuvoje, praktiškai lygi nuliui. Muzi-
kos keliu gali pasukti tik idealistai (ačiū Dievui, jų 
vis dar yra...). Juk pamokos metu užmirštame ap-
linkui egzistuojantį pasaulį, persikeliame tarsi į kitą 
dimensiją, pasidarome absoliutūs nematerialistai. Ir 
jeigu žmogui tai yra svarbu, jei jis sugeba pereiti į 
tą būvį, tikrai verta dirbti su juo. Žinoma, dabar, 
smarkiai išsiplėtus ryšiams su užsienio muzikinėmis 
institucijomis, geriausi studentai turi galimybę išva-
žiuoti pusmetį pasimokyti kitose Europos Sąjungos 
valstybėse. Tai paįvairina mokymo procesą ir, mano 
nuomone, taip pat suteikia papildomų paskatų dirb-
ti. Atsirado ir kitų naujovių – užsieniečiai atvažiuoja 
mokytis pas mus, pasta raisiais metais man teko dirbti 
su studentais iš Rumunijos, Italijos. 

Kur teko vesti meistriškumo kursus?
Ne vieną kartą vedžiau meistriškumo kursus Lie-

tuvoje, dažniausiai EPTA seminaruose. Užsienyje teko 
keletą kartų dirbti Suomijoje (Tamperės konserva-
torijoje, Helsinkio Sibelijaus akademijoje) ir Estijos 
muzikos ir teatro akademijoje, taip pat Trapanio 
konservatorijoje Italijoje, Lisabonos aukštojoje mu-
zikos mokykloje Portugalijoje. Kursų repertuaras daž-
niausiai būna labai įvairus, nors dominuoja visiems 

Su mylima katyte Mimi
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puikiai pažįstama klasika, tačiau neretai pasitaiko 
ir kūrinių, kurių neteko nei skambinti pačiam, nei 
dirb ti su savo studentais, kartais net girdėti. Ne kar-
tą te ko vesti pamokas be jokio išankstinio pasiruoši-
mo, kuo met tik studentui įėjus į klasę sužinai, kas 
bus atliekama. Tai yra tikras išbandymas pedagogui, 
ir man tokie iššūkiai patinka. Jaučiu malonumą nagri-
nė damas visiškai naujus kūrinius. Skatinu ir savo 
stu dentus skambinti rečiau atliekamą muziką, nes 
manau, kad mūsų akademinis repertuaras yra daug 
siauresnis nei galėtų būti. Lankantis įvairiose šalyse 
paaiš kėja, kaip skiriasi požiūris į muziką, jos atliki-
mo lygis. Pavyzdžiui, Suomija ir Estija labai skiriasi 
nuo Italijos ir Portugalijos. Pietų kraštuose studentai 
dažnai prasčiau pasiruošę techniškai, jie vėliau prade-
da groti, bet greičiau ir jautriau reaguoja į pedagogo 
pastabas ir pasiūlymus. 

Apie Jūsų koncertinę veiklą.
Džiaugiuosi, kad koncertai man niekada nebuvo 

tapę darbu. Kiekvienas koncertas – šventė, kiekvie-
nas kažkuo įsimintinas. Koncertinė veikla susiklostė 
tam tikrais perio dais, pradžioje tai dažniausiai būda-
vo soliniai rečitaliai, vėliau su žmona Sigute Stonyte 
pamėgome sudarinėti programas iš fortepijoninės 
ir vokalinės muzikos, dar vėliau vos ne 10 metų buvau 
pasinėręs beveik vien į kamerinę muziką. Kiekviena 
šių sričių man yra savaip miela ir brangi, teikianti vis 
kitokį pasitenkinimą. Keletą pastarųjų metų dalyvau-
ju praktiškai visose „Gaidos ansamblio“ programose. 
Tai irgi labai įdomi patirtis, ir ilgai su džiaugsmu 
prisiminsiu tokių šiuolaikinės klasikos šedevrų kaip 
G. Ligeti „Aventures“ ar K. Saariaho „Lichtbogen“ 
atlikimą.

Kaip pasirenkate repertuarą, kokie jūsų priori-
tetai? 

Mėgstamiausių autorių ratas egzistuoja visada, tik 
jis metams bėgant keičiasi. Studijų laikais norėjosi 
skambinti tai vien tik Šopeną, tai vien tik Skriabiną 

ir panašiai. Visuomet mėgau monografines pro-
gramas, jos būdavo dedikuojamos Bethovenui, 
Bramsui (visos vėlyvosios pjesės op.116-119 
per vieną vakarą), Listui („Klajonių metai“). 
Ilgą laiką savo biografijoje rašiau, jog būtent 
šie autoriai kartu su Mocartu, Šubertu, Šu-
manu yra mano repertuaro pagrindas. Dabar 
jau daugelį metų nepaprastai mėgstu ir verti-
nu prancūzų autorius, jų kūriniai dažniausiai 
ir skamba tiek mano kamerinėse, tiek solinė-
se programose. Šiuo metu man pati nuosta-
biausia muzika – Gabrielio Forė noktiurnai... 
Suprantu, kad tai nėra muzika „plačiosioms 
masėms“ ar didelėms koncertų salėms, tačiau 
man populiarumas niekada nebuvo priorite-
tas. Taip pat niekada nesistengiau rengti kuo 
daugiau koncertų – kiekviena mano programa 

turi gimti iš natūralaus poreikio skambinti vienus ar 
kitus kūrinius, gilintis į juos taip, lyg be jų negalėčiau 
gyventi. Beje, labai mėgstu pats komentuoti savo pro-
gramas koncerto metu – tai man padeda užmegzti 
glaudesnį ryšį su auditorija. 

Jūsų muzikos favoritai?
Favoritai su metais irgi keitėsi. Kaip žinia, anks-

čiau mūsų galimybės pasiklausyti iškiliausių užsie-
nio pianistų įrašų buvo labai ribotos. Prisimenu, kai 
mano tėvas 1983 metais buvo pakviestas į konkurso 
Miunchene žiuri, vienintelis mano prašymas buvo 
atvežti A. Brendelio plokštelių. Tuo metu tai buvo 
tikras lobis. Gilindamasis į Brendelio interpretacijas 
labai daug išmokau. Romantiniame repertuare nepra-
lenkiamas meistras, manyčiau, buvo V. Horovitzas. 
Iš pastarųjų metų favoritų paminėčiau Jorge Bolet – jo 
menas man yra taurumo ir aristokratiškumo etalonas. 
Taip pat daug įkvėpimo suteikia Sergio Fiorentino ar 
Samsono Fransua klausymasis. 

Jūsų laisvalaikis... 
Visada mėgau ir mėgstu aktyvų gyvenimo būdą, 

tad mano laisvalaikis daugiausiai susijęs su judėjimu 
gamtoje – visų pirma orientavimosi sportu, taip pat 
slidinėjimu, bėgimu, važiavimu dviračiu. Visa ši veikla 
man tiesiogiai padeda muzikoje, nes yra geriau sias 
būdas pailsėti ir greitai atgauti jėgas. Be to, pavyz-
džiui, bėgimas orientavimosi trasoje yra visiškai gi-
miningas muzikos kūrinio atlikimui scenoje – yra 
„priešstartinis“ jaudulys, turi sugebėti koncentruotis, 
įveikti sunkias vietas, neatsipalaiduoti lengvose ir t. t. 
Kaip vieną reikšmingiausių pasiekimų savo gyveni-
me galėčiau įvardinti bėgimo maratono trasos (42, 
195 km.) įveikimą Airijos vakarų pakrantėje, Konema-
ros nacionaliniame parke. Beveik nuo pat starto ištisai 
pylė lietus, visa antra trasos pusė vingiavo į kal ną, pūtė 
smarkus priešinis vėjas... Po tokių išbandymų jau-
tiesi gerokai patobulinęs savo asmenybę, permąstęs 
esmines gyvenimo vertybes. 

M. K. Čiurlionio namuose Druskininkuose
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IÐKILÛS LIETUVOS FORTEPIJONO PEDAGOGAI

KŪRYBA – DIDŽIAUSIA ŽMOGUI DUOTA DOVANA
Julija PUPELYTĖ,

Kauno 1-os muzikos mokyklos vyr. mokytoja

Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytoja 
eks per  tė Rymantė Šerkšnytė visada spinduliuoja opti-
mizmu, energi ja, meile mokiniams. Labai geranoriška, 
šilta, pozity vi ir atsidavusi savo darbui, o tai atsispindi 
jos moki nių pasiekimuose bei kasdieniniame darbe, 
santykiuose su kolegomis.

Kokie Jūsų prisiminimai apie savo vaikystę? 
Kas pa skatino Jus muzikuoti? Ar nenorėjote pa-
sukti kitu keliu?

Savo vaikystę prisimenu labai šviesiai. Užaugau 
gražioje šeimoje. Mama buvo labai gabi muzikai, 
mokėsi pas prof. E. Laumenskienę. Abi lankydavo-
me koncertus. Mamos tėveliai taip pat buvo gabūs 
muzikai žmonės. Mamos dėka pradėjau mokytis 
dešimt metėje muzikos mokykloje (dabartinė J. Nau-
jalio gimnazija). Vaikystėje labai pamilau muziką 
ir net negalvojau pasukti kitu keliu. Tapau dešimtme-
tės muzikos mokyklos 1 – osios laidos absolventė.

Kada kilo mintis tapti fortepijono specialybės 
mokytoja?

Fortepijono specialybės mokytoja būti nenorėjau. 
Norėjau groti, būti atlikėja. Kai baigiau konservatoriją 
(LMA), gavau paskyrimą dirbti pedagoginį ir kon-
certmeisterio darbą. Šešerius metus dirbau Vilniuje. 
Vėliau Kauno dešimtmetės muzikos mokyklos direk-
torius A. Bogdanas pakvietė dirbti mokykloje. Taip 
ir likau.

Koks mokytojas paliko Jums didžiausią įspūdį? 
Kas turėjo didžiausią įtaką Jūsų asmenybės forma-
vimuisi? 

Be abejo, specialybės mokytoja M. Alšlebėnaitė. 
Ji buvo šviesiausias žmogus, puiki pedagogė, pianistė, 
muzikė, menininkė. Didžiausią įtaką turėjo galimybė 
bendrauti su prof. J. Čiurlionyte. Ji padėjo susifor-
muoti mano asmenybei. Profesorės dukra buvo mano 
gera draugė.

Kada supratote, jog darbas – tai Jūsų gyveni-
mas, sėkmė, meilė, pilnatvė?

Mano šeima – tėvai, broliai – yra darboholikai. Šį 
bruo žą paveldėjau ir aš – įsitraukiu į darbą, noriu pa-
žinti žmones ir negailiu savęs. Neįsivaizduoju darbo 
45 minutes. Bet šalia darbo yra ir kitas gyvenimas.

Jūsų nueitas kelias rodo didelį tikslą – nuo 
mažų dienų ugdyti kūrybingas asmenybes. Kokie 
Jūsų profesinės veiklos atradimai?

Ugdyti kūrybingas asmenybes yra mokytojos 
M. Al šlebėnaitės įtaka. Jos mokyklos pagrindinė min-
tis – „Kūryba – didžiausia žmogui duota dovana“. Jei 
mokinys turi savyje kūrybos krislelį, tai būtinai reikia 
jį atrasti ir ugdyti.

Kas Jums yra sėkmė – kaip žmogui ir kaip mu-
zikei?

Didžiausia sėkmė – tai vaikų meilė. Kai vaikai 
myli ir suaugę prisimena. Didelis džiaugsmas, kai iš 
mažučių žmogučių išauga žinomi muzikantai. Tai Ro-
kas Zubovas, Raminta Šerkšnytė, Ieva ir Vita Panoma-
riovaitės, Lina Navickaitė, Jonas Janulevičius ir kt. 

Su kokiomis problemomis susiduriate kasdie-
niniame darbe?

Didelių problemų neturiu. 
Viskas išsisprendžia bedirbant. 
Visada galima rasti išeitį iš 
įvairių situacijų.

Kaip parenkate repertua-
rą? Ar atsižvelgiate į mokinių 
pageidavimus, rinkdama pro-
gramą?

Programą renku atsižvelg-
dama į mokinių galimybes. 
Kiekvienam pagal tai, kas arti-
ma jo psichologiniam pasauliui, 
kur jis gali atsiskleisti. Gabiems 
vaikams užduodu sunkesnius 
kūrinius, ne iš mokiniško reper-
tuaro. Svarbu, kad jie suvoktų 
atliekamą muziką.

Mokytojos M. Alšlebėnaitės klasė 1950 m. Rymantė Šerkšnytė 
(pirma iš dešinės), Žaneta Kochanaitė-Noreikienė (antra iš 
kairės), Valė Gromnickaitė-Kulikauskienė (ketvirta iš kairės), 
Augustinas Maceina (tupi)

Mokytoja Marija Alšlebėnaitė 
1955 m. 
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Ar noriai mokiniai groja kla  sikinius kūrinius dabartiniame 
XXI amžiuje? Ar nemažėja vaikų, norinčių mokytis fortepijono 
specialybės?

Taip, labai noriai. Kartais pro b lemų kyla su šiuolaikinės muzikos 
supratimu, bet ne su klasikinės. Vaikai kartais tingi groti, namie 
trūksta tinkamos priežiūros arba galimybių. Tačiau fortepijono spe-
cia  lybę renkasi noriai.

Yra mokinių, kurie groja nenoriai, įtakojami savo tėvų. Ką 
patartu mėte tėvams ir mokiniams?

Pirmiausia – pamilti muziką. Lankyti koncertus su tėvais, klau-
syti įrašų. Svarbu, kad muzikai atsirastų vietos namuose.

Ar pas Jus mokosi daug talentingų vaikų? Ar Jūsų nuojauta 
nekuž da, kokius laurus pelnys Jūsų mokiniai konkurso metu?

Nuojauta gali kalbėti daug ką, o konkurso aplinkybės parodo 
kitus dalykus. Geriau mažiau norėti.

Gal galėtumėte pasidalinti, kokius apdovanojimus esate ga-
vusi Jūs ir Jūsų mokiniai?

Mokiniai: Grand Prix tarptautiniame B. Dvariono konkurse laimėjo Motiejus Bazaras. Grand Prix „Ama-
deus“ konkurse laimėjo Mangirdas Janušaitis. Be to, jie ir kiti mokiniai yra gavę daugiau apdovanojimų. 
Motiejus 8 kartus laimėjo įvairiuose tarptautiniuose konkursuose: J. S. Ba cho, „Pro Romania“ 1 vietą, Taline 
1 vietą, Graikijoje 2 vietą, Danijoje 2 vietą, A. Rubinšteino konkurse 1 vietą, „Gradus ad Parnasum“ 3 vietą. 
Mangirdas taip pat laimėjo daugelyje konkursų: J. S. Bacho, B. Dvariono diplomą, „Klaviermusik“ 2 vietą, 
„Pro Romania“ 2 vietą, „Gradus ad Parnassum“ 3 ir 1 vietas. Rokas Zubovas Niujorke, Averbucho konkurse 
laimėjo 1 vietą. M. K. Čiurlionio konkurse taip pat 1 vietą. Ieva ir Vita Panomariovaitės daugiausia yra lai-
mėję studijų metais: jaunųjų atlikėjų konkurse Vilniuje, M. K. Čiurlionio konkurse Ieva gavo diplomą, Vita 
laimėjo 3 vietą. Ieva laimėjo S. Vainiūno konkurse 2 vietą, Marselio konkurse Prancūzijoje 4 vietą. Ji baigė 
fortepijono specialybę Prancūzijos nacionalinėje konservatorijoje. Vita laimėjo Senigalijoje (Italija) 4 vietą, 
UNESCO Paryžiuje 2 vietą, taip pat Ispanijoje ir kitose valstybėse. Koncertuoja kaip pianistė daugelyje žymių 
pasaulio šalių. Baigė Londono Guildhall muzikos ir teatro mokyklą. 

Raminta Šerkšnytė yra laimėjusi daugelį tarptautinių premijų kūrybos srityje. Tai konkursai Lietuvoje, 
Norvegijoje, Austrijoje, Honkonge, Olandijoje, UNESCO. Jos „De Profundis“ buvo grotas Amerikoje, Krem-
liuje ir kitur. Kanadoje surengtas jos kūrinių autorinis vakaras.

Įvairiuose konkursuose dalyvavo ir laimėjo Jonas Janulevičius, Šviesė Čepliauskaitė, Lina Navickaitė, kiti 
mokiniai. Lina Helsinkyje apsigynė mokslų daktarės disertaciją.

Iš viso J. Naujalio gimnaziją mano klasėje baigė 34 absolventai. Su buvusiais mokiniais ir dabar palaikau 
ryšį.

Aš esu gavusi du apdovanojimus iš prezidento V. Adamkaus už Grand Prix.
Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 
Labai mėgstu gamtą, jūrą. Tai atgaiva sveikatai, dvasiai. Mėgstu bendrauti su gerais, įdomiais žmonėmis.
Ko palinkėtumėte savo kolegoms?
Palinkėčiau meilės muzikai ir skiepyti šią meilę savo vaikams, mokiniams ir jų šeimoms.
Nuoširdžiai dėkoju Jums už šiltą ir įdomų pokalbį.

Mokytoja Rymantė Šerkšnytė su dukterėčia 
Raminta Šerkšnyte

Su mokiniais Druskininkuose

Su M. Janušaičiu ir S. Nosovaite 
„Gradus ad Parnassum“ konkurse
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DOC. ALBINA ŠIKŠNIŪTĖ: 
„KONCERTUOTI – DIDELĖ LAIMĖ“

Janina VAINIKONYTĖ,
Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja ekspertė 

Kiekviename žurnalo „Pianistas“ numeryje skai-
tytojams pristatomi žmonės, pasirinkę pianisto pro-
fesiją, koncertuojantys, dirbantys pedagoginį darbą.

Šįkart kalbinsiu pianistę, Maskvos P. Čaikovskio 
konser vatorijos absolventę, tarptautinių konkursų Če -
kijoje, Pran cūzijoje bei Austrijoje laureatę, fortepijo-
ninio trio „Kaskados“ narę, Nacionalinės M. K. Čiur-
lionio menų mokyklos mokytoją ekspertę bei LMTA 
docentę Albiną Šikšniūtę.

A. Šikšniūtė gimė Kretingoje, 1980 m. baigė 
M. K. Čiur lionio meno mokyklą (mokyt. L. Drąsu-
tienės klasė), po to studijavo Maskvos P. Čaikovskio 
konservatorijoje (prof. V. Nosovo klasė). Nuo 1991 m. 
ji kasmet veda tarptautinius fortepijono meistriškumo 
kursus jaunimui „Ost – West Musikfest“ Austrijoje, 
atviras pamokas ir seminarus Lietu vos vaikų muzikos 
mokyklose bei konservatorijose, yra nuolat kviečiama 
į įvairių respublikinių bei tarptautinių konkursų žiu-
ri. 2005 m. su fortepijoniniu trio „Kaskados“ Albina 
Šikšniūtė tapo Lietuvos muzikų sąjungos auksinio 
disko nominante.

Kodėl pasirinkote muziką? Ar prisimenate iš 
vaikystės kažką, kas paskatino Jus tapti pianiste?

Muzikės kelią pasirinkti mane paskatino mama. 
Ji pati jaunystėje turėjo labai gražų balsą, bet, anksti 
mirus tėve liams, neturėjo galimybių mokytis muzikos. 
Buvau gal kokių trejų metų, kai tėveliai, pastebėję 
mano muzikinius gabumus, nupirko nediduką vaikišką 
pianiną. Pojūtį, kaip ištiestu antruoju piršteliu groju 
lietuvių liaudies dainą „Atskrend sakalėlis“, prisime-
nu iki šiol. „Repertuaras“, pasak mamos, buvo gana 

platus (rinkdavau iš klausos visas jos dainuojamas 
dainas), bet įstrigo pirmosios „Sakalėlio“ tercijos.

Būdama šešerių įstojau į M. K. Čiurlionio meno 
mokyklą (beje, šviesios atminties T. Šernas mane 
užrašė į smui ko klasę, bet mes abi su mama tvirtai 
buvome nusprendusios, jog būsiu pianistė). Čiurlio-
niuke tuomet pabuvau gal kokias tris savaites, nes 
negalėjau ištverti atsiskyrimo nuo tėvelių, sesers, be 
to, senasis internatas, kur kambariuose gyvendavo po 
10 ir daugiau vaikų, man kėlė tikrą siaubą.

Grįžusi į Kretingą, pradėjau lankyti tenykštę vai-
kų mu zikos mokyklą. Sekėsi labai gerai – ir forte-
pijono, ir ypač solfedžio mokytoja vis primindavo 
tėveliams, jog turė čiau mokytis M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje. Taigi, penkerius metus pasimo-
kiusi Kretingoje, vėl atvažiavau į Vilnių, dabar jau 
tvirtai apsisprendusi tapti pianiste. Metus mo-
kiausi choro skyriuje (fortepijono mokytoja buvo 
V. Meleškevičiūtė Lipniagovienė), kadangi Kretingoje 
išmokta programa neatitiko fortepijono skyriaus rei-
kalavimų. Per metus be didelių sunkumų pasivijau 
pianistus ir jau nuo 6 klasės pradėjau mokytis pas 
mokytoją L. Drąsutienę. Taigi mamos svajonė išsi-
pildė – patekau į puikios pedagogės rankas, kurios 
vedama sėkmingai baigiau M. K. Čiurlionio meno 
mokyklą, o mokytojos įdiegtas žingeidumas ir atsa-
kingas požiūris į pasirinktą profesiją skatina mane ir 
toliau muzikuoti bei gilintis į pedagogiką.

Kas mokykloje Jums sekėsi geriausiai?
Mokyklą baigiau vien labai gerais pažymiais, taigi 

sekė si visos disciplinos. Mėgau matematiką, kalbas. 
Beje, labai patiko fizinis lavinimas – buvau mokyklos 
mergaičių krepšinio komandos kapitonė.

Ar buvo muzikos mokymosi procese kažkas to-
kio, kas Jums nepatiko?

Nelabai mėgau „gaišti laiko“ gamoms.
Ar mėgote vaikystėje koncertuoti?
Taip, labai mėgau. Tonuso pakilimas man sukel-

davo daug džiaugsmo scenoje.
Prisimenate pirmąjį koncertą?
Tai buvo koncertas Kretingos muzikos mokykloje 

po sėkmingo pasirodymo tarpmokykliniame konkur-
se. Man tada buvo 8 metai, skambinau V. Klovos 
„Svajonėlę“.

Koks koncertas Jums yra įsimintiniausias? Ką 
jame grojote?

1989-ųjų m. spalio 3 d. LMA didžiojoje salėje 
paskambintas rečitalis. Atlikau J. Haidno sonatą C-
dur, Hob. XVI/48, J. Bramso variacijas G. F. Hendelio 
tema B-dur, M. Ravelio Tokatą iš ciklo „Kupereno 
kapas“, A. Skriabino 3-ąją sonatą.Pianistė, pedagogė Albina Šikšniūtė



10 PIANISTAS 2008 m. gruodis

Mielai prisimenu ir klausausi 1995 m. su Lietuvos 
kameriniu orkestru (dirig. prof. S. Sondeckis) LMA 
didžiojoje salėje skambinto V. A. Mocarto koncerto 
Nr. 9 Es-dur KV 271 įrašo. Esu labai reikli sau, bet 
tuo koncertu tikrai džiaugiuosi.

Ką norėtumėte papasakoti apie savo koncertinę 
praktiką mokykliniais metais?

Turėjau didelę laimę mokytis pas vieną žymiausių 
Lietuvos fortepijono pedagogių prof. L. Drąsutienę. 
Ji buvo tikra koncertų entuziastė, prieš atsakingus 
koncertus ar konkursus Vilniuje visada važiuodavome 
„apgroti“ programos į Kauną, Uteną ar Varėną. 7-oje 
klasėje su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru 
skambinau N. Rakovo pirmąjį koncertą fortepijonui 
G-dur (dirigavo autorius). Baigdama M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą surengiau reči talį Druskininkuose, M. 
K. Čiurlionio muziejuje. 

Kokią muziką grodama jaučiate didžiausią atsi-
palaidavimą, džiaugsmą, jaudulį?

Atsipalaiduoju skambindama V. A. Mocartą, emo-
cinį pasitenkinimą suteikia R. Šumano, F. Mendel-
sono, P. Čaikovskio muzika. Pernai turėjau progos 
daugiau įsigilinti į J. Bramso kūrybą (su fortepijo-

niniu trio „Kaskados“ pagrojome 
visus šio kompozitoriaus trio bei 
kvartetus). Tai labai emocionali, bet 
tuo pačiu ir intelektuali muzika, ji 
„atsiveria“ ne iš karto.

Mokėtės Maskvoje. Ką galė-
tumėte papasakoti apie studijų 
metus?

Baigus i  M.  K.  Čiur l ionio 
meno mokyklą gavau pasiūlymą 
studijuoti Maskvos P. Čaikovskio 
konservatorijoje. Jau stojamųjų 
egzaminų metu išgirdusi, kokias 
programas groja maskviečiai, su-
pratau, kad čia mokytis atvažiuoja 
tik stipriausieji. Esu dėkinga mo-
kytojai L. Drąsutienei – jos įdieg-
tas mokymosi tempas ir gebėji-
mas susikaupti man labai padėjo. 

Konservatorijoje ir apsirantūroje studijavau pas 
prof. V. Nosovą, stebėdavau prof. D. Baškirovo, 
T. Nikolajevos, L. Naumovo pamokas. Nepamenu, 
kad apie kurį nors bendramokslį būtų kalbėta, kad 
jis čia mokosi tik dėl diplomo. Konservatorija nuo-
latos ūždavo tarsi avilys – žinodavome kas ką groja, 
stengdavomės lygiuotis į geriausius, aptarinėdavome 
išgirstus koncertus. Pati Maskvos kaip kultūrinio cen-
tro aplinka skatino tobulėti. Išgirsti žymiausi atlikėjai, 
aplankyti muziejai bei pasaulinės parodos, pamatyti 
spektakliai – visa tai įsiminė visam gyvenimui.

Ko turėtume iš jų pasimokyti?
Sveikos konkurencijos. Kas mėnesį vykdavo pro-

fesorių klasės vakarai. Su malonumu dalyvaudavome 
tuose vakaruose, vieni kitus palaikydavome. Nieka-
da nėra tekę matyti, kad koncerto klausytųsi 5 arba 
7 žmonės... Štai tokio žingeidumo tikrai galėtume pa-
simokyti iš maskviečių.

Kas iš Maskvos laikotarpio nepatiko?
Liguista konkurencija tarp tėvelių ir senelių. Teko 

stebė ti pamokas Maskvos centrinėje muzikos mokyk-
loje. Siekis (kartais ir įsivaizdavimas), kad „mano vai-
kas geriausias“ keldavo tam tiką įtampą.

Su Nadiežda Okruško K. Drąsutytė ir mokytoja A. Šikšniūtė Italijoje

1996 m. Po pirmojo „Kaskadų“ koncerto filharmonijos Mažojoje salėje Su mama, dukra ir kitais artimaisiais
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Taip pat be didelio entuziazmo prisimenu poli-
tinius mokslus. TSKP (Tarybų Sąjungos komunistų 
partijos) isto rijos pilkos spalvos vadovėlį išsaugojau 
iki šiandien – kaip absoliučiai jokios naudos neat-
nešusios disciplinos įrodymą.

Ką galėtumėte pasakyti apie scenos jaudulį?
Muzikaliam žmogui jaudulys padeda. Perdėto 

jaudulio atsikratyti padeda saviįtaigos „seansas“: iš 
vakaro prieš atsakingą koncertą užmerktomis akimis 
įsivaizduoju (parepetuoju) ėjimą į sceną. Bandau įsi-
vaizduoti publiką, tuos kelis žingsnius iki instrumen-
to, susikaupimą prieš pradedant kūrinį. Tai tikrai pa-
deda! Tokiu būdu jaudulį galima „prisijaukinti“.

Jūs dėstote Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų 
mokykloje ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijo-
je. Ką galėtumėte papasakoti apie savo pedagoginį 
gyvenimą?

Mėgstu pedagoginį darbą, mokydama kitus, sten-
giuosi mokytis ir pati. Į kiekvieną mokinį ar studentą 
žiūriu kaip į individualybę, stengiuosi išryškinti stip-
riąsias jo gabumų muzikai puses bei suteikti paska-
tų įveikti silpnąsias. Džiaugiuosi, kad mano išugdyti 
mokiniai studijuoja ne tik LMTA, bet ir tęsia mokslus 
Veimaro F. Listo akademijoje, Milano konservatori-
joje, Ohajo (JAV) menų koledže. 

Ko, Jūsų nuomone, labiausiai nemėgsta vaikai 
ir paaugliai per pamokas?

Kai kuriems neužtenka kantrybės kartoti, tobulin-
ti detales. Tokiais atvejais primenu lotynišką posakį: 
„Repetitio est mater studiorum“.

Kas šiandien labiausiai piktina muzikiniame 
gyvenime?

Bendrąja prasme muzikiniame gyvenime nerimą 
(ne pyktį) kelia nesaikingai reklamuojami vienadie-
nių „žvaigždžių“ „kepimo“ receptai. Tai atpratina 
jaunimą domėtis rimtąja klasikine muzika, formuoja 
paviršutinišką požiūrį į meną, ugdo prastą muzikinį 
skonį. Profesionalios muzikos srityje liūdina mažas 

vadybininkų dėmesys rimtosios muzikos koncertų 
reklamai. Nevyksta kova už publika – kad ir kaip gai -
la, salės tuštėja.

Kas yra pedagogo talentas?
Manyčiau, kad vienas iš pagrindinių pedagogo ta-

lento bruožų – žingeidumas, kūrybiškumas. Dažnai 
esu kviečiama vesti atviras pamokas Lietuvos vaikų 
muzikos mokyklose, dirbti konkursų vertinimo komi-
sijų nare. Noriu pasidžiaugti, kad būtent tarp Lietuvos 
pianistų sutinku daug talentingų, kūrybingų, darbščių 
ir savo darbą mylinčių pedagogų. Jie domisi, plečia 
mokinių repertuarą, organizuoja festivalius ir konkur-
sus, o visa tai skatina mokinių motyvaciją, ugdo jų 
muzikinį išprusimą. Pačius nuoširdžiausius žodžius 
norėčiau pasakyti apie savo kolegas, su kuriais dirbu 
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Tai 
tikri profesionalai, puikiai gebantys perduoti moki-
niams savo žinias ir patirtį.

Ką būtų galima dar padaryti, kad netuštėtų 
koncertų salės?

Patiems reklamuoti mūsų meną, į vaikų muzikinį 
auklėjimą įtraukti ir jų tėvus. Draugams bei pažįsta-
miems, tolimiems nuo rimtosios muzikos, nors ret-
karčiais pasiūlyti įsijungti „Mezzo“ kanalą, apsilankyti 
mūsų jaunųjų atlikėjų koncertuose.

Ar buvo laikotarpis, kai abejojote pasirinkta 
specialybe?

Nebuvo. Esu laiminga, dirbdama ir kurdama šioje 
srityje.

Kokiems kūriniams teikiate pirmenybę, kad pa-
laikytumėte techninę formą?

Polifonijai. Geras pirštų ryšys su klausa – pats 
tiesiausias kelias į bėglumą.

Ką galėtumėte pasakyti apie jaunų pianistų per-
spektyvas Lietuvoje?

Labai mylintiems muziką perspektyvų yra. Visa 
kita parodys laikas.

Ačiū už pokalbį.

Su dukra Emilija Budžemaite Profesorės L. Drąsutienės 60-metis
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KOMPOZITORIAI – VAIKAMS

Vladimiras Majorovas gimė Rusijoje, Smolensko 
guber nijoje, kaimo mokytojų šeimoje. Muzika toje 
šeimoje buvo labai gerbiama ir vertinama. Tėvelis, 
kurio Vladimiras neteko būdamas trejų metų (mo-
kytojas, kaimo šviesuolis, žuvo Stalino lageriuose), 
gerai grojo smuiku ir virtuoziškai skambino gitara. 
Vyresnysis brolis truputį mokėsi muzikos, gerai val-
dė armoniką ir bajaną, neblogai skambino fortepijonu. 
Namuose stovėjo vokiečių firmos „Ratke“ fortepijonas. 
Šešiolikmetis brolis tapo pirmuoju Vladimiro mokyto-
ju. Mokytis buvo labai lengva: apvaliai laikant rankas 
kasdien paskambinti 20 Hanono pratimų. O iš sėdėti 
prie fortepijono tiek laiko, kol maža laikrodžio rodyklė 
pasislinks prie kito skaičiaus. Mažasis pianistas laik-
rodžio nepažinojo, bet greit suprato, kad užsilipus ant 
fortepijono rodyklę galima pastumti ir sėkmingai baigti 
pamoką. Mokslas truko neilgai. Prasidėjus karui forte-
pijoną teko paslėpti sauso smėlio duobėje, gerai apvy-
niojus šiaudais. Tuo metu didžiau sia Vladimiro sva-
jonė buvo tapti traktoristu. Mama tam nepritarė. 

Po karo 1946 m. šeima atvažiavo į Kauną, ir Vla-
dimiras įstojo į dešimtmetės muzikos mokyklos antrą ją 
klasę. Pirmoji jo mokytoja buvo Michalina Lingvie nė. 
Tai buvo vidutinio amžiaus, labai graži ir išsilavinusi 
moteris. M. Lingvienė studijavo Maskvoje E. Gnesinos 

mokykloje. Ilgą laiką ji dirbo guvernante ir muzikos 
mokytoja grafų Zubovų šeimoje. M. Lingvienė mo-
kėjo penkias kalbas ir buvo inteligentė tikrąja to žo-
džio prasme. Mokytoja labai mylėjo Vladimirą ir daž-
nai atleisdavo už neparuoštas užduotis. Nors būdavo 
ir tokių momentų, kai gaidos atsidurdavo ant grin-
dų, o mokinys išprašomas iš pamokos. Matydama 
kruopštaus ir sistemingo darbo stoką, mokytoja sep-
tintoje klasėje atidavė Vladimirą puikiai pedagogei 
Marijai Alšlebėnaitei. Nuo tada prasidėjo nauja epo-
cha. Mokytojos M. Alšlebėnaitės pamokos buvo labai 
įdomios. Ji reikalavo tikslaus teksto, tačiau tai buvo 
tik atramos taškai. Viso mokymo proceso dominantė 
buvo muzika. Pati mokytoja sakydavo, kad „moky-
mu reikia sudominti, o paskui jau labai lengva“. Pas 
M. Alšlebėnaitę Vladimiras pasijuto esąs muzikantas. 
Pats ieškodavo kūrinių kulminacijos, jų prasmės ir vi-
so to, kas paslėpta tarp gaidų. Mokytoja sugebėjo ugdy-
ti savarankiškumą. Šiuo metu dažnai vaikai „dresuo-
jami“, daromi mokytojų „kopijomis“. Be abejo, be 
tikslumo ir profesionalumo muzikanto neišugdysi, 
tačiau muzika iš esmės yra jausmų sfera. Neatsitik-
tinai vieno atlikėjo mes norime klausytis, išgyventi 
kartu su juo, o kiti stebina mus savo technika, bet 
tuo muzika ir baigiasi. 

Baigęs devynias muzikos mokyklos klases ir at-
skirai vidurinę mokyklą Vladimiras įstojo į Lietuvos 
valstybinę konservatoriją. Čia jis pateko į profesoriaus 
Jakovo Ginzburgo klasę. Profesorius buvo visiška prie-
šingybė M. Alšlebėnaitei. Iš pradžių Vladimirui buvo 
sunku apsiprasti, nes profesorius reikalavo į pirmą 
pamoką ateiti kūrinį išmokus atmintinai, bet vėliau 
ši problema išnyko. Profesorius buvo labai aukštos 
kultūros žmogus, didelis eruditas.

1958 m. baigęs konservatoriją Vladimiras Majoro-
vas pradėjo dirbti Kauno Juozo Naujalio muzikos gim-
nazijoje, kurioje dirba iki šiol. Dirbdamas gimna zijoje 
pradėjo rašyti fortepijonines pjeses vaikams. Taip 
jis priartėjo prie kompozicijos meno, bet profesio-
naliu kompozitoriumi savęs nelaiko. Būdamas pui-
kus pedagogas, subtiliai jausdamas vaikų gyvenimą, jų 
vaizdinių pasaulį, V. Majorovas labai jautriai visa tai 

PIANISTAS, PEDAGOGAS, KOMPOZITORIUS 
VLADIMIRAS MAJOROVAS:

„FORTEPIJONĄ ATSIMENU TIEK, 
KIEK ATSIMENU SAVE...“

Jolita MAKŠTUTIENĖ,
Kauno 1-os muzikos mokyklos mokytoja
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Vėliau ji pakliuvo į JAV. Ten gyvenantis puikus spe-
cialistas-manualistas Samuelis Tacas pasiūlė kartu pa-
ruošti knygą „Muzikanto rankos“. Knyga buvo išleista 
rusų kalba, o dar po kurio laiko bei kuriozų pasirodė 
ir lietuviškai, išleista „Šviesos“ leidyklos Kaune. Prie 
šio leidimo daug prisidėjo S. Karoso paramos fondas, 
kurio ilgametė direktorė B. Karosienė asmeniškai su-
teikė didelę paramą.

Šiuo metu V. Majorovas dirba Kauno apskrities 
Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. Per 50 peda-
goginio darbo metų išleido apie 50 pianistų, kurie 
baigė Lietuvos muzikos akademiją ir tęsia mokytojo 
tradicijas.

Vladimiras Majorovas ne tik dėsto gimnazijoje, 
bet ir koncertuoja su puikia smuikininke žmona Olga. 
Jiems dažnai tenka groti proginiuose koncertuose, 
įvairiuose renginiuose. Tėvų pėdomis pasekė ir profe-
sionaliomis smuikininkėmis tapo abi Majorovų duk-
ros. Jaunesnioji Irina griežia G. Rinkevičiaus vadovau-
jamame simfoniniame orkestre, o vyresnioji Natalija 
dėsto Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos 
mokykloje. Natalijos vyras – puikus pianistas, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos docentas Sergėjus Ok-
ruško. Tėvų ir senelių pėdomis seka abi anūkės. Smui-
kininkė Julija Okruško studijuoja Bostono universite-
te pas D. Pomerancaitę, o jaunesnioji sesė – pianistė 
Nadiežda Okruško mokosi Nacionalinės M. K. Čiur-
lionio menų gimnazijos dvyliktoje klasėje pas dėst. 
A. Šikšniūtę. Praeitais mokslo metais Nadiežda sėk-
mingai baigė arfos specialybę.

Didžiausias pedagogo ir kompozitoriaus po-
mėgis – baigus pamokas pasilikti tuščioje klasėje 
ir parašyti nors ir nedidelę pjesę fortepijonui. Jo 
sukurtos pjesės yra noriai skambinamos, ir tai tei-
kia autoriui didžiulį džiaugsmą. Kaip jis pats sako: 
„Jauti, lyg kažką gyvenime ir padarei“.

atskleidė savo miniatiūrose. Jo pjesės skirtos įvairaus 
mokyklinio amžiaus vaikams. „Geltonas viščiukas“, 
„Arkliukas“, „Kiškelis žiemą“, „Vilkas ir raudonkepu-
raitė“, „Žaidimas“, „Mėlynas miškas“ – šios ir dauge-
lis kitų fortepijoninių miniatiūrų nuolat įtraukiamos 
į mokinių repertuarą, skamba akademiniuose ir vie-
šuose koncertuose, konkursuose. Kol dar nėra atski-
ro V. Majorovo kūrinių leidinio, jo pjesės daugiausia 
skambinamos iš rankraščių.

Pirmosios pavienės pjesės buvo išleistos maždaug 
prieš 30 metų Maskvoje. Tik 2001 m. Lietuvos muzi-
kos akademija į savo išleistą rinkinį „Pavasario minia-
tiūros“ įtraukė keletą V. Majorovo pjesių. 2004 m. 
Vilniuje išleistuose lietuvių kompozitorių fortepijoni-
nių kūrinių rinkiniuose aptinkame nemažai V. Ma-
jorovo pjesių vaikams.

Šiuo metu kompozitorius ruošiasi išleisti auto-
rinių pjesių rinkinį „Vaikystė“, į kurį bus įtrauktos 
labiausiai vaikų pamėgtos pjesės „Mama“, „Pamaiva“, 
„Geltonas viščiukas“, „Vaikai kieme“ ir kitos, o taip 
pat keletas pjesių 2 fortepijonams.

V. Majorovas kuria ne tik fortepijonui. Minėtina 
jo „Improvizacija smuikui“, 3 pjesės fleitai, „Roman-
sas“ klarnetui, o taip pat aranžuotės mokinių styginių 
ansambliui.

Visą savo gyvenimą Vladimiras Majorovas domė-
josi medicina. 1964 m. įstojo į Kauno Medicinos ins-
tituto gydomajį fakultetą. Institutą baigė 1971 m. Stu-
dijuodamas institute visą laiką dirbo gimnazijoje.

Žinios, įgytos institute, padėjo giliau suvokti tam 
tikrus grojimo fortepijonu aspektus. Maždaug prieš 
30 metų vienoje mokslinėje pianistų konferencijoje 
V. Majorovui perskaičius pranešimą apie muzikantų 
profesinius susirgimus, prof. K. Grybauskas ir doc. 
V. Gaidamavičius pasiūlė jam parašyti apie tai kny-
gą. Taip atsirado nedidelė knygelė „Pianisto rankos“. 

Su žmona Olga V. Majorovo kūrinių atlikėjai po koncerto su kompozitoriumi
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aptarimus visada ieškodavęs 
teigiamų at li kimo elementų, 
ir išmintingoji inteligentė Olga 
Aleksandrovna Šteinberg. Vi-
sus sukrėtė ir anks čiau mūsų 
katedroje dirbusio originalaus 
žmogaus, savito pianisto Vy-
tauto Korio mirtis.

O šių metų gegužės 15 d. 
netekome mielo ko le gos, va-

dinusio save „amžinu docentu“ (pagal LMTA statusą 
jis neturėjo teisės tapti profesoriumi, nes buvo „per 
senas“, nors kitose šalyse patyrusiems pro fesionalams 
kaip tik suteikiamas toks vardas), Jurgio (Georgijaus) 
Bialobžeskio, kurio ūmi liga pri bloš kė visus mus, 
vertinusius jį kaip išskirtinę asme ny bę, puikų žmogų, 
aukštos klasės profesionalą. Visa da orus, solidus ir 
ramus, niekada nepeikiantis, ne kri ti kuojantis ap lin ki-
nių, nuolat „turintis po ranka“ kokią nors šmaikščią 
istoriją, Jurgis buvo mėgstamas visų, kam teko su juo 
bendrauti. Jis tiesiog skleidė teigiamus spindulius, su-
šil dydavusius ir maloniai nu teikdavusius visus, kam 
teko būti su juo ir šalia jo.

J. Bialobžeskis mokėsi pas žymius fortepijono 
meno specialistus – pedagogę Tatjaną Freidbergienę, 
vyr. dėst. Kazimierą Žiūraitį, Leningrado (dabar – 
Sankt Peterburgo) konservatorijos aspirantūroje – pas 
puikų pianistą prof. P. Serebriakovą. 1967 m. jaunasis 
muzikas pradėjo dėstyti Lietuvos konservatorijos 
(dabar LMTA) fortepijono katedroje. Visada atsakingai 
žiūrėjęs į savo veiklą, darbštumo ir pareigingumo 
pavyzdžiu laikytas J. Bialobžeskis tuo metu daug 
koncertavo, mokė fortepijono atlikimo meno paslapčių 
ne tik studentus, bet ir moksleivius.

Jo koncertinis repertuaras buvo platus, aprėpė 
daugelį įvairių epochų, skirtingų kompozitorių bei 
žanrų kūrinius. Nevengė jis ir sudėtingų stambios 
formos kūrinių, koncertuodavo kaip solistas, su 
kameriniu ir simfoniniais orkestrais, įvairių kamerinių 
ansamblių sudėtyje. Įsimintini buvo jo pasirodymai 
su smuiko virtuozu prof. Eugenijumi Paulaus-
ku, su kuriuo jie nemažai gastroliavo. Jurgis mėgdavo 
pasakoti įvairias įdomias istorijas, kurios nutikdavo 
jų kelionių metu. Lietuvos, Gruzijos, Azerbaidžano, 
Armėnijos, Rusijos, Ukrainos, Norvegijos, Čekijos 
klausytojai turėjo progų išgirsti šio pianisto in ter-
pretacijų. Dvidešimt šešerius metus kas vasarą jis 
skambindavo Druskininkuose, M. K. Čiurlionio me mo -
rialiniame muziejuje. Lietuvių kompozitoriai A. Ra-
čiūnas, S. Vainiūnas, R. Žigaitis, A. Šenderovas, B. Bo-
ri sovas, G. Kuprevičius, V. Barkauskas mielai pati-
kėdavo J. Bialobžeskiui pirmąkart atlikti jų naujai 
sukurtus veikalus.

PRO MEMORIA

Rudenį, kai gamta po truputį ruošiasi laikinam 
sąstingiui, įvairiaspalviai medžių lapai ramiai sklando 
ore ar pašėlusiai blaškosi pučiant žvarbiam vėjui, o ypač 
lyjant prisimename išėjusius iš mūsų tarpo artimuosius, 
kolegas, garsius Lietuvos žmones. Kiekvienas iš jų 
palieka tik jam vienam būdingus gyvenimo, veiklos, 
bendravimo su aplinkiniais pėdsakus. Vieni – ryškius, 
įsimenamus, gal net jaudinančius, svarius savo 
naudingumu, padedančius kitiems tęsti jų pradėtus 
ar įpusėtus darbus. Kitus asmenis prisimename kaip 
egoistus, garbėtroškas, beprotiškai siekusius naudos 
sau, nepaisiusius kitų nuomonės ar norų. Laimei, 
tokių – mažuma. Daugumą sudaro malonūs, ramūs 
žmonės, kurie gyveno atlikdami kasdienius darbus, 
niekuo ypatingai neišsiskirdami iš aplinkinių. Mūsų 
atmintyje užsifiksuoja jų išvaizda, dažnai – mimika, 
tai, kaip jie žvelgdavo į mus, jų balso tembras, pasakyti 
žodžiai, įdomios mintys, kruopščiai, sąžiningai atlikti 
dar bai. Visgi meno srityje ypač svarbios asmenybės 
dvasinės savybės, originalumas, kūrybingumas, atsi-
spindėję jų veikloje. Negeras žmogus nepajėgus su -
kurti vertybių, išliksiančių ilgam ar žavėsiančių bū-
simas kartas.

Nuo 1964 metų, kai pradėjau dėstyti LMTA 
(Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tada – 
Lietuvos konservatorijoje) fortepijono katedroje, iš 
mūsų pianistų kolektyvo pasitraukė daugybė įdomių 
ir garbių asmenybių, solidžių ir vertingų savo darbo 
žinovų. Tarp jų – trys ryškūs Dvarionų šeimos at stovai: 
ori, graži, geranoriška profesorė Aldona Smilgaitė-
Dvarionienė, paslaptingas, kūrybingas, nuolat kažką 
sugalvodavęs keistuolis prof. Balys Dvarionas bei 
jų duktė Aldona, iš mamos paveldėjusi įspūdingą 
išvaizdą, rūpestingumą, o iš tėčio – visą spektrą įdo-
mių charakterio bruožų, panašų veidą bei ne nu-
spėjamą elgesį. Neužmirštami ir daug metų va do-
vavęs katedrai prof. Stasys Vainiūnas, visad sma giai 
besišypsodavęs, judrus, nuoširdus, ir ilgametis tuo-
metinės konservatorijos rektorius prof. Jurgis Kar-
navičius, intelektualas, nepaprastai įdomus pašne kovas, 
ir temperamentingoji, ūmi Teresė Klimavičiūtė, ir 
visai neseniai mus netikėtai palikęs ramus, drau giš kas 
doc. Raimundas Kontrimas, per studentų egzaminų 

IN MEMORIAM: 
GEORGIJUS 

BIALOBŽESKIS 
(1938-05-12–2008-05-15)
Aldona Eleonora RADVILAITĖ, 

LMTA profesorė 
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Vilniaus klausytojai galėjo ne kartą pasimėgauti 
solidžiomis, puikiai parengtomis docento traktuotėmis. 
Liko atmintyje tikslus kūrinių nuotaikų perteikimas, 
lanksti frazuotė, profesionalus stiliaus supratimas, o 
ypač – gražus skambesys ir siekis fortepijono garsais 
priartėti prie gero dainavimo tradicijų, būdingas 
senajai rusų pianizmo mokyklai. Paskutiniai du 
J. Bialobžeskio pasirodymai LMTA fortepijono 
katedros pedagogų koncertuose vis dar skamba 
ausyse. Tai 2006 m. rudenį nuotaikingai, brandžiai 
paskambintas J. Bramso Intermeco b-moll op.117 
ir 2007 m. balandžio 3 d. koncerte, skirtame prof. 
A. Smilgaitės-Dvarionienės 100-osioms gimimo me ti-

nėms, nepaprastai įtaigiai bei gražiu kokybišku garsu 
interpretuoti S. Rachmaninovo preliudai G-dur ir gis-
moll op. 32.

LMTA J. Bialobžeskio fortepijono klasę baigė per 
50 absolventų, M. K. Čiurlionio menų mokykloje 
jis išugdė taip pat visą būrį gabių jaunų pianistų, 
sėkmingai tęsiančių savo veiklą.

Kiek teko girdėti, visi, kam teko laimė bendrauti 
su šia asmenybe, prisimena Jurgį Bialobžeskį kaip 
geranorišką, šiltą ir malonų, komunikabilų žmogų, 
kurio puikios žmogiškosios savybės ir vertingos 
profesinės veiklos pėdsakai ilgai neišdils iš mūsų 
atminties. 

Doc. G. Bialobžeskis su mokyt. S. Trifonkova, prof. A. E. Radvilaite, 
prof. S. Sondeckiene ir prof. S. Sondeckiu

Kolegoms – Jurgis, studentams – tiesiog Bialas. 
Paprastai ir nuoširdžiai. Pirmas įspūdis ir buvo – kuk-
lus, malonus žmogus. Užgesęs vos kelios dienos po 
70-ojo gimtadienio. Kas, išėjus žmogui, lieka reikš-
minga? Jo darbai, mintys, artimųjų prisiminimai... 
O gal svarbiausia – tos širdies dalelės studentuose, 
kurie toliau neša muzikos deglą per pasaulį. 

„Nors ir nedidelio ūgio, jis buvo Žmogus iš didžio-
sios raidės. Nuostabus pedagogas ir atlikėjas, gyvenęs 
muzika. Mes buvome laimingi, kad teko mokytis pas 
jį. Labai taktiškas, subtilus ir išmintingas žmogus, ati-
dus kitiems. Neleido sau pykti, kelti balso ar kitaip 
žeisti studentų, pagarbiai su jais elgėsi. Iš kantrybės jį 
buvo galima išvesti nebent kraštutiniu atveju. Kartą 
per paskutinę repeticiją salėje dar grojau iš natų ir su-
laukiau pylos. Bet pasikarščiavęs vėliau susirado mane 

ir atsiprašė! Bialobžeskis visuomet būdavo nusiteikęs 
optimistiškai. Kai jį prisimenu, visada nusišypsau. 
Ir kažin ar atsirastų žmogus, galintis apie dėstytoją 
pasakyti ką nors bloga.“

„Skambindavome sudėtingus įvairių epochų kom-
pozitorių koncertus fortepijonui su orkestru. Kai 
dėstytojas grodavo orkestro partiją prie antrojo for-
tepijono, aiškiai girdėdavosi pučiamieji ir styginiai. 
Mane visada stebindavo jo gebėjimas fortepijonu at-
kurti kitų instrumentų balsus. Atlikdamas koncertą 
su studentu, žiūrėdavo į jį kaip į kolegą. Tai buvo 
nepakartojama! Pasijusdavai grojantis su žymiu mu-
zikantu, tuo pačiu būdamas lygiavertis partneris.“

„Palyginti su „vaikišku“ mokymusi konservatorijo-
je, akademijoje viskas buvo kitaip. Dėstytojas niekad 
nenagrinėdavo muzikinio teksto, nerašydavo „pirštų“, 

PATYS GRAŽIAUSI PRISIMINIMAI 
Jurgita LAPIENYTĖ, 

Kauno 1-os muzikos mokyklos vyr. mokytoja 
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Georgijus Bialobžeskis su žmona Aušra Banaityte ir studentais

bet pageidavo, kad studentas grotų iškart mintinai. 
Gilinosi į muzikos spalvas, nuotaikas. Pamokos buvo 
įdomios, atmosfera šilta, o bendravimas labai papras-
tas. Išklausęs studento interpretaciją, išsakydavo logiš-
kai pagrįstas pastabas. Suteikdavo šiek tiek laisvės. 
Pats viską iliustruodavo, sužavėdamas nuostabiu ins-
trumento skambėjimu. Mėgo pedalą, bet niekad ne-
aiškindavo jokių technologijų, tik liepdavo pasikliauti 
klausa. Vertino visų kompozitorių kūrybą, tačiau ypa-
tingai – S. Rachmaninovo.“

„Atlaidžiai žiūrėjo į studentes, suvokdamas, kad 
jos visų pirma yra moterys, būsimos ar jau esančios 
mamos. Beje, tai nereiškia, kad jo studentės nesiekė 
ar nepasiekė muzikos aukštumų. Kai kurias studentes 
netgi užkrėtė aistra futbolui. Viešėdamos su dėstyto-
ju Maskvoje, tarptautiniame P. Čaikovskio pianistų 
konkurse, dieną jos sėdėjo konkurso perklausose, 
o vakare žiūrėjo futbolo rungtynes. Nuo to laiko jos 
nepraleidžia rungtynių transliacijų.“

„Gerbė žmonių gebėjimą sėkmingai spręsti ūki-
nius ir buitinius klausimus, bet pats daugiau dėmesio 
skyrė dvasiniams dalykams. Teigė, kad meilė – varo-
moji jėga. Dėstytojas labai mylėjo gyvenimą, šeimą, 
muziką, darbą, gamtą. Mėgo jūrą, žvejojo, pats gerai 
plaukė. Rūpinosi savo keliais šunimis. Beje, jiems tek-
davo garbė lydėti šeimininką į muzikos akademiją. 
Palikdamas šunį mašinoje (ilgą laiką tai buvo „Za-
porožietis“), būtinai praverdavo langelį ir liepdavo 
laukti.“

„Kasmet pirmąjį rugsėjo sekmadienį pas Bialob-
žeskį rinkdavosi jo buvusieji ir esantys studentai. Vie-
šėdami jo namuose, šnekučiuodavomės, gerdami kavą 
prisimindavome praeitį ir kūrėme ateities planus. 
Dėstytojas viską žinojo apie asmeninį studentų gy-
venimą, užjausdavo ir džiaugdavosi kartu su jais. Jam 
buvo galima pasakoti viską atvirai. Toks pats šiltas 
žmogus ir dėstytojo žmona. Per tuos sekmadieninius 
susibūrimus visi jausdavosi kaip viena didelė šeima. 
Suvažiuodavo net prieš 30-40 metų baigusieji studen-
tai, o tai daug ką pasako apie žmogų. Buvo dedamos 
visos pastangos, kad tik įvyktų tie susitikimai. Dėsty-
tojo sūnus Martynas kepdavo pyragą, studentai irgi 
atsiveždavo kas ką galėjo. Paskutinis rugsėjis taipogi 
buvo linksmas. Jam nežinant planavome grandiozi-
nį koncertą dėstytojo 70-mečiui, o pats Bialobžeskis 
džiaugėsi, kad gyja ranka, ir jis vėl gali groti. Nebuvo 
jokios blogos nuojautos. Deja, šį rudenį pratęsdami 
tradiciją jau susirinkome be dėstytojo. Rodės, tuoj įeis 
į kambarį, pasigirs jo juokas. Kaip mums trūko šio 
žmogaus...“

O virpantis balsas išduoda, kaip sunku apie dės-
tytoją kalbėti būtuoju laiku...

Pagal buvusių G. Bialobžeskio studenčių 
Olgos Vichrovos-Arzumanian ir Gitos 
Račinskaitės-Kulbokienės pasakojimą.
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MAESTRO LEONO POVILAIČIO 
KŪRYBINĖ ENERGIJA ATRODĖ 

NEIŠSENKANTI
Sunku rašyti atsiminimus apie mūsų mylimą, gerbiamą kolegą, kompozitorių 

Leoną Povilaitį, kurio jau nebėra, bet vis dar junti gyvą energiją jo kūrinių ran-
kraščiuose, skambančioje muzikoje, klasėje, kurioje daug metų mokytojavo ir kūrė 
maestro Leonas Povilaitis.

...Prisimenu pirmą susitikimą su gerbiamu Leonu Povilaičiu maždaug prieš 15 me-
tų „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje. Negalėčiau tiksliai pasakyti, apie ką buvo mūsų 
pokalbis, tačiau jau anuomet pajutau energingą, stiprią asmenybę ir kartu nuoširdų, 
paprastą žmogų, kurį, atrodė, pažinojau jau daugelį metų. 

Kiek vėliau pažinau Leoną Povilaitį ne tik kaip puikų pašnekovą, bet ir kaip 
darbštų, reiklų bei rūpestingą pedagogą, talentingą pianistą, nenuilstantį kompozi-
torių, kuriam labiausiai rūpėjo lietuvių nacionalinės muzikinės kultūros palikimas, 
ypač fortepijono pedagoginio repertuaro praturtinimas ir atnaujinimas.

Lietuviškų tradicijų puoselėjimui kompozitorius, turbūt, paskyrė daugiausia savo kūrybos ir laisvalaikio valan-
dų. Maestro Leono Povilaičio kūrybinė energija atrodė neišsenkanti. Išnaudodamas kiekvieną laisvą minutę jis 
rašė vieną kūrinį po kito. Mokykloje, dirbdama savo klasėje, dažnai girdėdavau naujų kūrinių užuomazgas, „šli-
fuojamas“ frazes, motyvus. (Leonas Povilaitis dirbo klasėje vienu aukštu aukščiau). 

Kiekvieną naują pjesę autorius rašė atsižvelgdamas į skirtingas vaikų technines galimybes, visada bent keliais 
žodžiais apibūdindamas pjesės turinį, kartais net sukurdamas visą istoriją.

Leonas Povilaitis įkvėpdavo ir kitus lietuvių autorius kurti daugiau muzikos vaikams.
Kompozitorius labai džiaugdavosi kiekvienu nauju spaudoje pasirodžiusiu natų rinkiniu ir pats pristatydavo 

bei platindavo juos įvairiuose šalies miestuose. 
Fortepijono pedagoginės literatūros puoselėjimu „užsikrėtė“ keletas respublikos pedagogų, kurie rinko, redagavo 

ir išleido visą eilę naujausių ir anksčiau sukurtų lietuvių kompozitorių fortepijoninės muzikos rinkinių, skirtų 
muzikos mokyklų pedagoginiam repertuarui. 

Esu dėkinga Leonui Povilaičiui už tai, kad jis ir mane įtraukė į šią veiklą. Tai buvo nepaprastai įdomus ir kū -
rybiškas darbas, leidęs geriau pažinti maestro ir kaip asmenybę, ir kaip menininką. ...Toks jis ir liks mano atmin-
tyje: kruopštus ir darbštus, nuoširdus ir paslaugus, karštai diskutuojantis ir susirūpinęs, svajingai susimąstęs bei 
linksmai pokštaujantis... 

Asta GRYBIENĖ, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 

Norėčiau pasidalinti savo prisiminimais. Su mokytoju Leonu teko nemažai bendrauti būnant Konservatorijos 
(Muzikos akademijos) studente. Leonas tuo metu jau buvo baigęs fortepijoną pas prof. J. Ginzburgą ir studijavo 
antrą specialybę – kompoziciją pas prof. J. Juzeliūną. Kompozicijos katedros studentai egzaminams turėdavo 
parašyti kūrinius ir juos gyvai atlikti. Nors mokytojas Leonas buvo puikus pianistas, bet mėgdavo, kad per egza-
minus jo kūrinius atliktų kiti. Tada man ir teko patalkininkauti ne tik Leonui, bet ir keletui jo kolegų. Grojama 
buvo iš rankraščių ir beveik skaitant iš lapo, todėl tiksliai kūrinių pavadinimų neatsimenu. Tik žinau, kad groti 
buvo patogu, parašyta pianistiškai.

Po daugelio metų su mokytoju Leonu susitikau „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje. Čia mokytojas Leonas sėk-
mingai dirbo pedagoginį darbą ir rašė labai daug muzikos, taip pat labai norėjo, kad lietuviška muzika būtų 
kuo dažniau atliekama, kad kuo daugiau visur skambėtų. Tik mokytojo Leono iniacityva buvo suorganizuotas 
„Naujų lietuviškų fortepijoninių kūrinių festivalis“. Šis festivalis gyvuoja jau dešimt metų vien mokytojo Leono 
nepaprasto entuziazmo ir nepaprasto atsidavimo dėka. Pradžia buvo labai sunki. Teko dirbti labai primityviomis 
techniškomis priemonėmis, naudotis labai menkomis galimybėmis. Mokytojas Leonas pradėjo aktyviai agituoti 
kompozitorius kuo daugiau rašyti fortepijoninės muzikos vaikams. Ir tikrai pirmi festivaliai pasipildė pluoštu 
naujų lietuviškų fortepijoninių kūrinėlių. Ir pats mokytojas Leonas rašė labai daug. Peržiūrėjau visų kūrinių ka-
talogą. Parašyta tikrai labai daug ir įvairialypės muzikos. Tai ir kūriniai orkestrui, liaudies ansambliams, dainos, 
na ir, žinoma, fortepijonui. Daug parašyta, papildant vaikų muzikos mokyklų repertuarą. Kūrinėliai vaikams su 
aiškia melodija, nesudėtinga faktūra, išvystyta kulminacija, patogūs groti. Be abejo, vieni kūriniai tapo labiau po-
puliarūs, kiti mažiau, bet apskritai mokytojo Leono indėlis į fortepijoninės muzikos pedagoginį repertuarą yra 
nepamatuojamai svarus.

Baigdama noriu pacituoti mokinio Jono Kiselio žodžius: „Mokytojas mokėdavo bendrauti su bet kuriuo mo-
kiniu, jį suprasdavo ir užjausdavo. Jame mačiau daugybę gero žmogaus savybių, kuriomis turėtų sekti kiekvienas. 
Mokytojas Leonas Povilaitis buvo vienas išskirtinių aukštos moralės pavyzdžių. Nuo tokių žmonių pasaulis darosi 
geresnis ir eina pirmyn...

Raminta GUTAUSKIENĖ, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 

Kompozitorius Leonas Povilaitis 
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Koks negailestingas gyvenimas ir kaip nenumaldo-
mai greitai bėga laikas. Bet ir jis niekad neištrins iš 
atminties kompozitoriaus Leono Povilaičio ir jo kūry-
binio palikimo, kuriuo džiaugsis daugelis kartų. Žvelgiu 
į nebylias ir sustingusias lentynas, ir mane užplūsta ma-
lonių prisiminimų banga, bendravimo atmosfera, kuri 
tvyrojo visoje „Ąžuoliuko“ mokykloje. Jūs, turėdamas 
aibę kūrybinių idėjų ir minčių, sugebėdavote užkrėsti 
ta gerąja „liga“ visus. O Jūsų mokiniai Jums dėstant 
kompoziciją pasijusdavo besą tikri kompozitoriai. Jūs 
sugebėjote uždegti kūrybinę kibirkštėlę vaikų širdyse, 
kuri po to išaugdavo į gražų kūrybinį bendradarbiavimą. 
Lentyna užpildyta Jūsų išleistais kūriniais ir gausiu labai 
vertingu rankraštynu. Tai šiuolaikinė autentiška lietu-
viška muzika, kuri pažadindavo vaikuose, moksleiviuose 
bei suaugusiuose nacionalinius jausmus. Atmintyje išliks 
Jūsų neformalus požiūris į kūrybinį procesą. 

Jau įdėjus Jūsų kūrinį į rankraštyną, po kelių die-
nų, kartais net savaitės ar mėnesio, tekdavo vėl traukti jį ir vietoj jo dėti naują, Jūsų pataisytą. Jūs stengdavotės, 
kad būtų geriau, patogiau, gražiau. Kai „supykdavau“, jog jau viskas sutvarkyta ir reikia daryti vėl iš naujo, Jūs 
man sakydavote: „Kūrybiški žmonės tokie: jie visada ieško, visuomet mąsto, laukdami, gal tuo metu ateis Mūza“. 
Ir „pyktis“ praeidavo. Beje, Mūza aplankydavo Jus gana dažnai. Lietuvos ir kitų kraštų vaikai gali tikrai džiaugtis 
Jūsų išleistais rinkiniais, skirtais jiems: tai ir „Vaikystė su muzika“ ir „Labai noriu gražiai groti“ (1 ir 2 knygos), 
„Kūriniai jaunajam pianistui“, „Dedikacijos“. Jūs, mokytojas, kompozitorius ir pianistas, labai gerbėte ir mylėjote 
vaikus, vadindavote juos Mažaisiais Muzikais ir kreipėtės su pagarba.

Būdamas šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalių-konkursų, kurie vyko Jūsų iniciatyva ir 
dėka nuo 1998 m., siela, Jūs sugebėdavote įžiebti kūrybinę ugnelę ir paskatinti kitus kompozitorius kurti vaikams, 
o mokytojus – leisti naujus šiuolaikinių lietuvių kompozitorių rinkinius. Jūsų, kompozitoriau Leonai Povilaiti, 
ir festivalio dėka iš viso jų išleista net šešiolika. Tie rinkiniai papildo ir praturtina repertuarą bei muzikos mo-
kyklų bibliotekas. Netekus Jūsų, laikas tarsi sustingo vietoje. Ir taip trūksta ne tik Jūsų kūrinių, bet ir Jūsų gero, 
padrąsinančio, optimistinio žodžio, malonaus bendravimo bei tų akimirkų, kai atnešdavote savo kūrinį ir mes 
dėdavome jį į kraitelę ir saugojome kaip didžiausią lobį. Sakoma: „Nepakeičiamų žmonių nėra“. Deja... Laikas 
parodė, jog labai sunku užpildyti tą spragą ir atsivėrusią tuštumą.. Žvelgiu į lentynas ir mąstau, kad jos beveik 
nepasipildo šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniais ir ateityje, matyt, pildysis ne taip sparčiai.

Išėjo Žmogus-Kompozitorius, Pianistas, Pedagogas, tiek daug davęs vaikams ir visiems mums. Praeis dar ne-
mažai laiko, kol suvoksime, kad netekome didžiulės mūsų kultūros dalies, nuoširdaus ir kupino kūrybinių idėjų 
žmogaus, kuris mokėjo bendrauti ir kalbėti garsais iš širdies į širdį, o jį suprasdavo visi žmonės be vertėjo ir 
žodynų.

Ada GELPERNAITĖ, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos bibliotekos vedėja 

Kiekvieną gražų rudenį, eidamas senojo „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos skvereliu, tarsi matau savo Mokytoją 
Leoną Povilaitį, belūkuriuojantį savo mokinių. Iš tolo stebiu jo susirūpinusį žvilgsnį pro storokus akinių rėmelius, 
sniego baltumo marškinius, amžiną melsvą dūmelį ir plačią šypseną. Tokį jį aš, antrokas, pažinau savo pirmąją 
fortepijono pamoką – ne kaip kompozitorių, menininką, o kaip mielą, paprastą, šiltą žmogų, pasiruošusį atskleisti 
man dar vieną muzikos pasaulio paslaptį.

Ir tik vėliau stebėjausi jo begaline erudicija, meistriškumu, interesų platumu, aistra muzikai, entuziazmu, pla-
nais, o, svarbiausia, kantrybe ir gebėjimu dalintis savo patirtimi. Man atrodo, kad jis gyveno sugerdamas į save 
visą jį supusį pasaulį – mus, „Ąžuoliuko“ mokinius, darbą Kompozitorių sąjungoje, festivalių organizavimą ir, 
žinoma, kūrybą, prie kurios aš, deja, taip mažai prisiliečiau...

Bendravimas su šiuo nuostabiu žmogumi, atrodo, dar neseniai buvo tikrovė – tokie ryškūs ir gražūs mano 
prisiminimai. Ir jie lydės mane visada – kai vartysiu nuostabias „Sonatinos“ natas, sėsiu prie savo instrumento 
ar tiesiog eisiu mokyklos kiemu...

Ačiū Jums, mielas ir brangus Mokytojau!
Aurimas PIEČIUKAITIS, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 8-os klasės mokinys 

Prabėgo metai, kai iš mūsų tarpo Anapilin išėjo kompozitorius, mokytojas ekspertas, kolega Leonas Povilaitis. 
Jis nepaprastai brangino laiką. Skubėjo sukrauti kuo didesnį savo kūrybinių ieškojimų kraitį. „Ąžuoliuko“ mu-
zikos mokyklos moksleivių vadinamus „langus“ tarp pamokų užpildydavo kūrybinis procesas. Netgi mokyklos 
kieme, į kurį kompozitorius išeidavo pertraukėlės metu, matydavome susirūpinusį veidą, aktyviai mąstantį, lėtai 
žingsniuojantį gilių apmąstymų sūkury.

Tik sutikęs kolegas jis atgimdavo, papasakodavo kokį nors linksmą nutikimą, anekdotą ar nuotaikingą 
kalambūrą. Po trumpo atokvėpio vėl pasinerdavo iki vėlyvo vakaro į pedagoginį bei kūrybinį darbą.

L. Povilaitis su žiuri komisijos nariais D. Varniene 
ir E. Gedgaudu
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Retkarčiais, suradęs įdomią muzikinės raiškos priemonę, trumpam užsukdavo į klasę:
– Paklausyk, kolega, kaip čia tau atrodo...
Mane žavėdavo kompozitoriaus kūrybinė aistra, noras teigti aplinkos grožį, romantiškąją žmonių jausmų 

pusę.
Ypač tai akivaizdu kūriniuose jauniesiems atlikėjams. Kompozitoriaus kūriniai skatina mažuosius atli-

kė jus racionaliai, dvasingai mąstyti. Jie dvelkia nacionaliniu koloritu, meile gamtai (pvz. „Belmontas“), įtaigiu 
vaizdingumu.

Mano Mama (mokytoja) sakydavo: „Kas kuria, tas rūpinasi kitais.“ Kompozitoriui Leonui Povilaičiui rū-
pėjo visuomenės progresas, kokia išaugs naujoji karta... Šios intencijos buvo jo kūrybinio proceso energijos 
šaltinis. Jis džiaugėsi moksleivių pasiekimais. Skatino ansamblinį grojimą. Nuoširdžiai džiaugėsi instrumentinio 
ansamblio „Ąžuoliukas“ viešais pasirodymais, negailėdamas gerų žodžių ir paskatinimų.

Įsimintinas Leono Povilaičio-pianisto rečitalis 1952 m. Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje. Man, 
dabartinės J. Naujalio vardo muzikos mokyklos, o tuo metu Kauno dešimtmetės muzikos mokyklos jaunam mo-
kiniui, šis koncertas paliko didelį įspūdį ir sutvirtino norą tapti muzikantu. Labai palankiai apie šį koncertą 
atsiliepė ir mano pirmasis muzikos mokytojas dirigentas, klarnetistas, liutauristas Voldemaras Biezumas. Jis 
pabrėždavo nepaprastai subtilų Leono Povilaičio atliekamą F. Šopeno muzikos interpretavimą. F. Šopeno 
muzikos subtilybes suvokiau tik žymiai vėliau...

Originalia muzikine kalba kompozitorius norėjo išsakyti daug susikaupusių idėjų. 2007 m. rudenį, grįžęs po 
vasaros atostogų į „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą, sakė: „Dar niekad taip produktyviai nedirbau kaip šią vasarą“. 
Džiūgavo ir gyveno kūrybine aistra.

Nebeilgai. Bet iki paskutinio lemties posūkio laikė rankose pieštuką ir penklinių lape kalbėjo apie gėrį, meilę, 
Lietuvos grožį, puoselėdamas optimizmo daigus. 

Gediminas PAMAKŠTYS, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojas ekspertas 

Vienas svarbiausių šio įžymaus žmogaus palikimų, neskaitant kūrybos, yra tai, kad jo iniciatyva dešimt metų 
iš eilės Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla kartu su Lietuvos kompozitorių sąjunga organizavo Šiuolaikinės 
lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalį-konkursą. Šiame bendrame tęstiniame projekte įgyvendinta nepapras-
tai graži kompozitoriaus idėja – nuolat skatinti fortepijono mokytojus atsisakyti inertiškumo renkant įprastą 
repertuarą, domėtis naujais lietuvių kompozitorių kūriniais. Leonas Povilaitis ne kartą ragino mokytojus išleisti 
naujų šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinių rinkinius, visada duodavo naudingų pasiūlymų, patarimų. Jam 
labai rūpėjo ir tai, kad Lietuvos kompozitoriai būtų skatinami kurti kuo daugiau fortepijoninės muzikos vaikams, 
kad pedagoginis repertuaras nuolat pasipildytų jų kūriniais. Su dideliu įkvėpimu kompozitorius Leonas Povilaitis 
pats rašė vis naujus ir naujus kūrinius jauniesiems pianistams, daugelį jų pristatė respublikos ir Vilniaus miesto 
pedagogams.

Atmintyje ilgam išliks jo betarpiškas, nuoširdus bendradarbiavimas su kolegomis. Visuomet kupinas kūrybinių 
minčių ir idėjų kompozitorius kažkaip sugebėdavo „užkrėsti“ aplinkinius savo vidine energija, tarsi užsukdamas vi-
sus veiklos sraigtelius, siekiant bendrų, prasmingų tikslų. Nepaprastai rimtas ir gilus požiūris į muzikos meną, dide-

lis reiklumas sau, darbštumas – 
to kompozitorius ir pedagogas 
reikalavo ne vien tik iš savęs, bet 
ir iš mokinių. Iki pačių paskuti-
nių dienų jis intensyviai dirbo, 
kūrė, mokė ąžuoliukus fortepi-
jono meno, visuomet buvo ku-
pinas patriotinių jausmų. Šiuos 
jausmus skiepijo ir savo mo-
kiniams. Į juos žvelgė, kaip į 
kultūringus Lietuvos piliečius, 
būsimus inteligentus.

Netekę šio aukštos kultūros 
žmogaus, netekome kūrybinės 
asmenybės, visuomenės veikėjo, 
netekome nuostabaus mokytojo, 
kuris daug metų padėjo mūsų 
vaikams – ąžuoliukams augti 
tvirtais, išpuoselėtais medžiais. 

Rima PODPRUGINA, 
Vilniaus „Ąžuoliuko“ 

muzikos mokyklos fortepijono 
skyriaus vedėja, mokytoja 

metodininkė Šiuolaikinės lietuvių fortepijoninės muzikos festivalio-konkurso laureatai su žiuri nariais
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Mokytojo Leono Povilaičio galia įkvėpė jaunus žmones, atskleidė jų talentus ir ne vienam padėjo pasirinkti 
gyvenimo kelią. Jis padrąsino pirmuosius mokinių kūrybinius bandymus, padėjo siautulingos jaunystės metais 
suvokti savo tikrąjį pašaukimą.

Iki paskutinio atodūsio kūrybinis darbštumas, garbė, dora ir sąžinė buvo pagrindinės Jo gyvenimo vertybės.
Šiandien noriu kartu su Jumis, mieli kolegos, išsaugoti, puoselėti ir skleisti lietuvių tautos kūrybines ir dvasines 

vertybes. Kompozitorius, pedagogas, pianistas Leonas Povilaitis prieš metus kreipėsi į Lietuvos jaunąjį pianistą:
„Mylėk ir puoselėk lietuvišką muziką, nes ji gyvena mūsų prosenelių širdžių kalba“.
Mūsų mokyklos fortepijono skyriaus mokytojai lauks Jūsų gegužę „XI-ajame L. Povilaičio respublikiniame 

šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalyje-konkurse“ Kompozitorių sąjungoje.
Aušra ŠIKŠNELIENĖ, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

SU PAGARBA IR DĖKINGUMU:
KOMPOZITORIAUS LEONO POVILAIČIO 

ATMINIMUI
Viktorija DAUGĖLAITĖ, 

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 

Prieš metus netekome šviesaus žmogaus, puikaus 
muzikanto, ryškaus talento kompozitoriaus ir pianis-
to Leono Povilaičio (1934-2007). Jo vaikystė, praėjusi 
pokario metais, yra susijusi su Kaunu, su amžinais 
mūsų miesto simboliais – paslaptingais Kauko laiptais, 
šimtmečiais ošiančiu Ąžuolynu, jaukiomis, poetiškais 
vardais pavadintomis Žaliakalnio gatvelėmis.

Leono Povilaičio kūryba vaikams – ryški ir melo-
dinga, trapi ir lyriška, persunkta spalvingais vaikystės 
prisiminimais. Kaune prabėgo pirmieji kompozito-
riaus gyvenimo dešimtmečiai, užsiliepsnojo meilė 
muzikai, užsimezgė tvirti dvasiniai ryšiai. Dar studi-
juodamas Kauno J. Gruodžio muzikos technikume 
(dabar – J. Gruodžio konservatorija), Leonas Povilai-
tis susipažino su būsimu kompozitoriumi Vladimiru 
Majorovu, pianistais ir pedagogais Sonata Bielionyte 
bei Tomu Kukta. Šių draugysčių saitai lydėjo kom-
pozitorių visą jo gyvenimą.

Leonas Povilaitis nuo pat vaikystės jautė nenuga-
limą potraukį muzikai, poezijai, dailei, tačiau mokytis 
skambinti fortepijonu pradėjo vėlai – tik keturiolikos 
metų. Galbūt tai lėmė, kad jis ypatingą dėmesį skyrė 
vaikų muzikavimui. Pedagoginiam darbui kompozi-
torius pašventė daug laiko ir dvasinių jėgų. Paskuti-
niuoju savo gyvenimo laikotarpiu jis dirbo Vilniaus 
„Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje.

Leonas Povilaitis buvo ir išskirtinio renginio – 
naujų lietuviškų fortepijoninių kūrinių festivalio-kon-
kurso sumanytojas bei pagrindinis organizatorius. 
Nuo 1998 metų kiekvieną pavasarį vaikai, suvažiavę 
iš visos Lietuvos bei užsienio, skambindavo šiuolai-
kinių Lietuvos kompozitorių kūrinius. Šis konkursas 
išsiskyrė iš kitų ne vien unikalia idėja – populiarinti 
naujausią lietuvišką muziką. Festivalis tapdavo ir šil-
tais, džiaugsmingais bendraminčių susibūrimais. Ren-
giniui būdinga geranoriška aplinka, nuoširdūs žiuri 
narių atsiliepimai paskatindavo jaunuosius atlikėjus 

groti spalvingai, ryškiai, drąsiai ieškoti įdomiausios 
atlikimo interpretacijos.

Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos pianistai 
taip pat ne kartą dalyvavo naujų lietuviškų fortepijo-
ninių kūrinių festivalyje-konkurse. 2000 m. konkurso 
laureate tapo Dovilė Jucevičiūtė (mokyt. R. Varnie-
nė). 2002 m. laimė nusišypsojo Gintarei Didžiokaitei 
(mokyt. I. Svincova) ir Birutei Dyrdušokaitei (mokyt. 
O. Petrušenko), laimėjusioms 2 vietą savo amžiaus 
kategorijose. 7-ame naujų lietuviškų kūrinių konkurse 
sublizgėjo Agnė Jakštaitė (mokytojos R. Varnienė ir 
A. Pranculytė Jončienė) – ji tapo 1 vietos laureate. 
Neliko nepastebėti ir kiti įvairiais metais šiame ren-
ginyje dalyvavę mūsų mokyklos mokiniai: Karolina 
Žemaitytė, Greta Mickutė (mokyt. R. Varnienė), Greta 
Balionytė, Emilė Babenskaitė (mokyt. V. Mačiokienė), 
Artiomas Magomedovas, Jovita Lokcionkinaitė (mo-
kyt. O. Petrušenko), Ema Bojadžian (mokyt. V. Dau-
gėlaitė) buvo apdovanoti festivalio-konkurso diplo-
mais už gerą pasirodymą. Festivalio organizacinio ko-
miteto pirmininkas ir nuolatinis žiuri narys Leonas 
Povilaitis gyvai ir betarpiškai komentuodavo kūrinių 
atlikimą: atkreipdavo dėmesį į įdomesnę interpretaci-
ją, ryškų muzikavimą, mokinių muzikalumą bei pro-
fesionalų pasiruošimą. Nudžiugindavo Leoną Povilaitį 
ir tai, kad jo kūriniai įtraukiami į mokinių, skam-
binančių tarptautiniuose konkursuose, programas. 
Kiek malonių žodžių išgirsdavo jaunieji muzikan-
tai! Kiek mažų širdelių imdavo plakti greičiau, sužino-
jusios, jog jų atlikimo klausysis pats kompozitorius!

Taigi mūsų mokykloje jau miela tradicija tapo 
pavasarį važiuoti į Vilnių, į šiuolaikinės muzikos 
šventę. Vos tik pirmieji pavasarinės saulės blyksniai 
prasiskverbdavo į mokyklos klases, tuoj lyg besisklei-
džiantys žiedai suskambėdavo naujausių lietuviškų 
kūrinių garsai, visą mokyklą užliedami spalvingais 
sąskambiais.
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ŽYDI VYŠNIOS ŽALIAKALNY

Žydi vyšnios Žaliakalny
tarsi siaustų pūga,
kad galėtum čia lepintis
atiduotum bet ką.

Tai toksai Kauno ledkalnis
prišvartuotas arti,
kvepia visas Žaliakalnis
čia Chanel, čia Coty.

Čia gatvelės vadinamos
tulpių rūtų vardais,
Kauko laiptais „kabinamės“
kaip jaunystėj kadais.

Kiša delnus rabarbarai
pro plyšius tvorose,
ir galvojame – kaip gerai,
kad atėjome čia.

Saulės pinigas didelis
nuo kaitros subyrės,
kaista rožinės obelys,
laukia savo eilės.

Greit baltoji simfonija
jų šakas iškedens,
kvapą žiedlapių žmonės čia
dar sapnuos lig rudens...

Šiemet, kompozitoriui išėjus Anapilin, šie gražūs 
kasmetiniai susitikimai nutrūko. Norėdami užpildyti 
širdyje atsivėrusį tuštumos jausmą, nusprendėme su-
rengti koncertą, skirtą Leono Povilaičio atminimui. 
Koncertas įvyko 2008 m. gegužės 29 dieną Kauno 
įvairių tautų kultūrų centro salėje, savo kamerine 
aplinka primenančia Lietuvos kompozitorių sąjun-
gos patalpas. Skambėjo L. Povilaičio, V. Majorovo, 
J. Juozapaičio muzika. Šiuolaikinių lietuvių kompo-
zitorių kūrinius atliko Kauno M. Petrausko muzi-
kos mokyklos mokytojų V. Mačiokienės, I. Svinco-
vos, O. Petrušenko, G. Novelskienės, A. Rekuvienės, 
J. Lapienytės, V. Daugėlaitės mokiniai. Koncerte taip 
pat dalyvavo viešnia – mūsų mokyklos absolventė, 
šiuo metu Kauno J. Gruodžio konservatorijos I kur-
so studentė Greta Janonytė (dėstytoja D. Varnienė). 
Ji atliko L. Povilaičio kūrinį „Bernardinų kapinės“ 
iš ciklo „Senojo Vilniaus graviūros“.

Koncerte dalyvavę garbūs svečiai – kompozitoriaus 
artimieji, vaikystės draugai, bendramoksliai, kolegos – 
savo gyvais prisiminimais antrino skambančiai muzi-
kai. Atlikėjus ir svečius ypatingai sujaudino L. Povi-
laičio sesers, J. Gruodžio konservatorijos dėstytojos 
Danutės Varnienės vaikystės prisiminimai apie brolį. 
Kita šios mokyklos dėstytoja pianistė Sonata Bieliony tė 
pasidalino jaunystės įspūdžiais apie L. Povilaičio muzi-
kavimą. Kompozitorius ir pedagogas Vladimiras Majo-
rovas atskleidė dviejų kompozitorių kūrybinio bendra-
vimo momentus. Kauno sakralinės muzikos mokyklos 

Šiuolaikinės lietuvių 
fortepijoninės muzikos 
festivalio metu vyko 
nuoširdus bendravimas. 
Mokytoja I. Svincova, 
žiuri nariai L. Povilaitis 
ir J. Juozapaitis, konkurso 
laureatės Gintarė Didžiokaitė 
ir Birutė Dyrdušokaitė

IV naujų lietuviškų pjesių konkurse 
Agnė Jakštaitė laimėjo I vietą. 

Su mokytoja A.Pranculyte Jončiene 
ir žiuri nare D.Varniene

mokytoja Gintarė Aleksandravičienė papasa kojo apie 
dar vieną kompozitoriaus L. Povilaičio kūrybinį suma-
nymą: pastatyti teatralizuotą baladę. Nors autoriui gy-
vam esant šis kūrinys dar nebuvo atliktas, tikimės, kad 
projektas vis tik bus įgyvendintas. Pagerbti L. Povi lai-
čio atminimą į koncertą taip pat atvyko jo bendra-
mokslis pianistas ir pedagogas Tomas Kukta. Koncertą 
vainikavo Kauno muzikinio teatro solistės Bernardos 
Petravičiūtės eilės apie kompozitoriaus gimtąjį Žalia-
kalnį, taikliai atliepusios visą koncerto dermę. 

Šiam išskirtiniam koncertui ruoštasi jaučiant di-
delę pagarbą bei dėkingumą kompozitoriui, pianis-
tui ir pedagogui, o taip pat ypatingai nuoširdžiam 
žmogui – Leonui Povilaičiui. Manau, būtent šiuos 
jausmus siekė išreikšti tą vakarą itin pakylėtas vaikų 
grojimas, šilti artimųjų, bičiulių bei kolegų prisimi-
nimai. Mes negalime sustabdyti laiko, esame bejėgiai 
pakeisti amžiną gyvenimo ir mirties ratą, tačiau tikrai 
mūsų galioje yra išsaugoti šios išskirtinės Asmenybės 
atminimą, tęsti jo pradėtus darbus, įgyvendinti jo ne-
suspėtus realizuoti kūrybinius sumanymus. Tik nuo 
mūsų pri klauso, ar ir toliau degs meilės muzikai ir pa-
garbos mokiniams liepsnelė, perduota mums rūpestin-
gų Leono Povilaičio rankų ir širdies.

Užbaigti norėčiau koncerto metu nuskambėju-
siomis B. Petravičiūtės eilėmis, dedikuotomis Leonui 
Povi laičiui. Kompozitoriaus gimtasis Žaliakalnis poe -
tei siejasi su jaunystės prisiminimais apie svetingą 
Povi laičių šeimą ir asocijuojasi su išsvajotąja žeme.

Autorė dėkoja gerbiamoms Danutei Varnienei ir Bernardai Petravičiūtei 
už pagalbą rengiant šį straipsnį.
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MINËTINOS DATOS

Susipažinau su Olivieru Messiaenu vėlų 1975 me-
tų rudenį Paryžiaus aukštojoje nacionalinėje konser-
vatorijoje, kurioje jis dėstė muzikos analizės kursą. 
Paprašiau leidimo lankyti jo paskaitas, prisistačiau. 
Maestro labai susidomėjo – pasirodo, jis puikiai žino-
jo Lietuvą (tai tuo metu buvo gana reta...), žavėjo-
si M. K. Čiurlioniu. Ilgai mokiau jį teisingai ištarti 
„Čiurlionis“. Vėliau gavau jo laišką, kuriame jis ypač 
pabrėžia ir vertina Čiurlionio tapybos muzikalumą 
ir va dina jį savo sielos broliu. O. Messiaenas domėjosi 
muzikos ryšiu su spalva, jos perteikimu spalvomis. 
1931 m. kompozitorių paveikė šveicarų dailininkas 
Blanc Gatti – jis tapė spalvomis, kurias jam įkvėpė 
muzika. Jis pastele taip įtikinamai iliustravo O. Mes-
siaeno kūrinį vargonams, kad autorius pažino savo 
muziką iš spalvų. Kompozitorius sakė, kad tai yra 
būtent tos spalvos, kuriomis jis pats įsivaizdavo šią 
muziką. O. Messiaenas nustatė, formulavo tonacijos, 
garso ir spalvos ryšį, apibrėžė tapybos garsais sąvo-
ką. Kompozitorius aiškina – „visi įspūdžiai manyje 
transformuojasi į muziką, ir visa muzika atitinka tam 
tikras spalvų gijas; jos yra visada laikinos, besikei-
čiančios, lyg muilo burbule“. Ilgoje muzikos istorijos 
evoliucijoje aptinkami žingsniai link garsų išraiškos 
spalvomis. André Suarés rašė: „Spalva – tai regima 
muzikos atmaina“. Beveik visuose O. Messiaeno kū-
riniuose yra nuorodų į spalvas. Regėjimo ir klausos 
bendrumą liudija ir kūrinių pavadinimai – „Žvilgs-
niai“, „Vizijos“ ir pan. Labai branginu kompozito-
riaus man skirtą įrašą „Dvidešimt žvilgsnių į Kūdikėlį 
Jėzų“ gaidose: „Su viltimi, kad mano akordų ir ritmų 
spalvos atneš jai džiaugsmą...“ Savo „spalvų žodyne“ 
O. Messiaenas naudoja „ametistų, safyrų, perlų žėrė-
jimą“, atranda „rubinų, smaragdų variacijas“ ir pan. 
Spalvas kompozitorius suteikia ir dermėms, pvz. II der-
mė – purpurinė violetinė; III dermė – oranžinė su 
pieno baltumo aureole, prismaigstyta raudoniu, kaip 
opalas; IV dermė – tamsiai violetinė; V dermė – pilka, 
rausva, žalia, pažymėta auksu. Dominančių akordams 
suteikiama mėlyna spalva, nusagstyta raudona, oran-
žine ir šviesiai violetine.

Tarp daugybės įvairių žanrų O. Messiaeno kūrinių 
muzika fortepijonui užima labai svarbią vietą. Visos 
svarbiausios kompozitoriaus kūrybos linijos – spalva, 
tikėjimas, tolimi pasauliai, egzotiški ritmai, paukščiai – 
atsispindi kūriniuose fortepijonui. Kompozitorius tei-
gė: „Aš esu tikintis, ir beveik visi mano kūriniai yra 
skirti Kristaus paslapties apdainavimui“. Jam svarbu 
visuotinis Kristaus ir visuotinis pasaulio pažinimas. 
Pokalbyje su Antoine Goléa kompozitorius prisipažįs-
ta: „Tikroji ir vienintelė muzika visada egzistavo gam-
toje, jos garsuose. Vėjo harmonija medžiuose, jūros 

bangų ritmas, lietaus lašų tembrai, laužomų šakų 
garsai, akmenų daužymasis, įvairių gyvūnų šauksmai 
man yra tikra muzika. Jei aš pasirinkau paukščius – 
tai tik todėl, kad gyvenimas yra trumpas, ir žymėti paukš-
čių giedojimą yra lengviau, nei perteikti vėjų harmoni-
ją ar tėkmės ritmą“. Be to, fortepijonas O. Messiaeną 
domino kaip ypač palankus instrumentas tembrų ieš-
kojimams, dovanojantis autoriui visą orkestro spalvų 
gamą. Fortepijonas įgauna ypatingus vaidmenis – var-
pų, kariljonų, tamtamo, obojaus, trombono, ksilofono 
ar tamburino. Daug įtakos fortepijoniniams kūri-
niams turi ir vargonų registrai, „mikstūros“ – taip atsi-
rado „akordų kekės“, apie kurias pats autorius sakė: 
„Šios akordų grupės suteikia kūriniams charakteringą 
brangakmenių, vitražų spalvų žaismo aspektą“. Rašy-
damas kūrinius fortepijonui O. Messiaenas žinojo, 
kad juos puikiai išpildys jo žmona pianistė Yvonne 
Loriod. Jis dažnai liudydavo: „Savaime suprantama, 
kad rašydamas „Dvidešimt žvilgsnių į Kūdikėlį Jėzų“ 
ar „Paukščių katalogą“ žinojau, kad juos atliks Yvon-
ne Loriod. Todėl galėjau sau leisti didžiausią eks-
centriškumą; žinojau, kad galiu kurti ypač sunkius, 
ypatingus, visiškai naujus veikalus, ir jie bus atlikti, ir 
puikiai atlikti“ (Michèle Reverdy. L’oevre pour piano 
d’Olivier Messiaen). 

Neišdildomą įspūdį paliko ne tik išskirtinė, savita 
O. Messiaeno kūryba – žavėjo ir jo kaip mąstytojo 
paskaitos. Iki šiol jaučiu šios nepaprastos asmenybės 
žmogišką šilumą, paprastumą, švelnų žvilgsnį, nuo-
širdumą, taktiškumą ir jaudinantį drovumą.

     

OLIVIER MESSIAEN 100-MEČIUI
Birutė VAINIŪNAITĖ, LMTA profesorė 

O. Messiaen
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PO KONCERTO...

Afišos skelbė džiugią žinią – spalis prasidės kon cer-
tų ciklu, paskelbsiančiu taip ilgai Kauno visuomenės 
lauktą renovuotos filharmonijos atidarymą. Tarp 
didžiųjų grandų – M. Rubackytės, V. Noreikos – pui-
kavosi ir jaunutės pianistės, kaunietės Martynos 
Jatkauskaitės pavardė. Buvo smalsu išgirsti Marty-
nos interpretuojamą trečiajį S. Prokofjevo koncertą 
fortepijonui su orkestru, juolab, kad jos klausytasi 
seniai, jai dar besimokant J. Naujalio gimnazijoje. 
Kau no publika išgirdo savitą, veržlią, labai laisvą, 
įtikinančią interpretaciją, kurioje skambėjo susifor-
mavusios, charizmatiškos, gilios asmenybės mintys, 
polėkis, spalvos ir didžiulės galimybės. S. Prokofjevas 
skambėjo lyg pianistės savastis, jos visuma. Džiugu, 
ka da toks jaunas žmogus geba stebinti savo valia, 
darbštumu ir, be abejo, talentu.

Pirmasis ir svarbiausias žmogus, atvedęs Martyną 
į muzikos pasaulį, – jos mama, Kauno 1-os muzikos 
mokyklos mokytoja, pianistė Roma Vainauskienė. Dar 
Martynos kūdikystėje mamai buvo aišku, jog dukra 
bus pianistė. Tvirtas nusistatymas, nuoseklus darbas, 
valia išugdė tvirtą dukters charakterį, drąsą reikšti 
savo pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą. Jaunoji pianistė 
niekada, net ankstyvoje vaikystėje, neabejojo savo pa-
sirinkimu. Lankydama vaikų darželį ji stebėjosi, jog ne 
visi vaikai lanko muzikos mokyklą. Muzikos pamo-
kose dirbdavo su dideliu atsidavimu ir noru pasiek-
ti reikiamų rezultatų. Dabartinė pianistės sėkmė – 
tai ilgo ir kruopštaus darbo rezultatas, kurį pasiekti 
padėjo nuostabios mokytojos. Pirmieji sėkmės daige-
liai buvo pasodinti Kauno 1-oje muzikos mokykloje 
mokytojos metodininkės Lilijos Petrauskienės. Nuo 
penktos klasės Martyna – jau J. Naujalio muzikos 

gimnazijos mokinė, mokytojos ekspertės, kūnu ir sie-
la atsidavusios savo darbui, Birutės Kumpikienės ug-
dy tinė. O vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos studentę į aukštumas lydėjo profesorė Veronika 
Vitaitė.

Apie aukštus pianistės pasiekimus byloja pil-
nas aruodas įvertinimų ir apdovanojimų. Dar besi-
mokydama J. Naujalio gimnazijoje, Martyna pelnė 
pirmąsias vietas pianistų konkursuose „Carl Czerny 
1997“ Čekijoje, „Konzerteum 98“ Graikijoje, „Roma 
2000“ Italijoje, „Pro-Piano Romania 2001“ Rumu-
nijoje, tarptautiniame S. Vainiūno konkurse Lietu-
voje ir daugelyje kitų. Pianistė yra dalyvavusi garsių 
atlikėjų ir pedagogų: John’o Lill’o, Paul’o Lewis’o, 
Jerome’o Lowethall‘o, Mūzos Rubackytės, Stephen’o 
Kovacevichiaus meistriškumo kursuose. Besimoky-
dama LMTA 2005 m. Martyna laimėjo Baltijos šalių 
mokslų stipendiją ir išvyko studijuoti į Londono 
prestižinę „Guildhall school of music and drama“ 
mokyklą. Tik pradėjusi studijuoti Londone sulaukė 
puikių įvertinimų. 2006 metais „Tumbridge Wells“ 
vykusiame tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse, 
kuriame dalyvavo 69 atlikėjai iš 22 šalių, mūsų Mar-
tyna laimėjo Grand Prix. Tai atvėrė jaunajai pianistei 
vartus į platų Anglijos muzikinį gyvenimą. 2007 me -
tais laimėjo pirmą vietą prestižiniame Oxford’o mu-
zi kos festivalyje, taip pat buvo apdovanota Lon-
dono filharmonijos orkestro stipendija, kuri suteikė 
galimybę surengti solinį rečitalį prestižinėje salėje – 
„Royal Festival Hall“. Tais pačiais metais pianistė 
tapo Jack’o Samuel’io pianistų konkurso nugalėtoja 
ir buvo pakviesta surengti rečitalį Italijoje. Šiuo 
metu pianistė ruošia solinį koncertą, kuris skambės 

MARTYNA JATKAUSKAITĖ – JAUNYSTĖ, 
TALENTAS, SĖKMĖ

Rima EIGIRDIENĖ,
Kauno 1-os muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 

Pianistė Martyna Jatkauskaitė Martyna su savo pirmąja mokytoja L. Petrauskiene
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Šiuo metu jos mėgstamiausias kompozitorius – 
S. Prokofjevas, nors pianistės repertuaras labai platus – 
klasika, romantika, rusų muzika, XX ir XXI a. kū ri-
niai. Daug ir greitai mokytis jaunąją pianistę išmokė 
Londono tempai. Mokslas Anglijoje labai skiriasi 
nuo studijų Lietuvoje. Mūsų šalyje visoms discip-
linoms skiriamas vienodas dėmesys, o Anglijoje 
nėra jokio priverstinio paskaitų lankymo, privalomų 
atsiskaitymų. Jaunasis atlikėjas gali sutelkti dėmesį 
ties interpretacinėmis užduotimis, soline karjera. 
Žodžiu, sudarytos visos sąlygos daug groti, daug klau-
sytis, stebėti geriausių pianistų pasirodymus. Lon-
done esančios penkios aukštosios muzikos mokyklos, 
didžiulė konkurencija reikalauja optimalaus darbo, 
susikaupimo, ištvermės. Vieną dieną paimamos na-
tos, kitą dieną mokomasi, o trečią jau koncertuojama. 
Nespėti, nesugebėti neleidžia aplinkybės ir reikala-
vimai. Tokiais tempais gyventi ir mokytis Martyną 
išmokė dabartinė jos profesorė Joana Havill. Tai viena 
labiausiai gerbiamų profesorių pasaulyje, išugdžiusi 
būrį pasaulinį pripažinimą pelniusių pianistų.

Pastaruoju metu pianistė retas svečias Lietuvoje. 
Ją galėjo išgirsti festivalių „Sugrįžimai“ ir „Vasara su 
M. K. Čiurlioniu“ klausytojai. Anot Martynos, gro-
jant lietuvių publikai jaučiama ypatinga atsakomybė, 
galbūt todėl, jog visada baugina nuostata, kad sava-
me krašte pranašu nebūsi. Bet kiekvieną muzikos 
mylėtoją jaudina ir džiugina, kad tokioje mažutėje 
Lietuvoje užaugo ir išsiskleidė didelis talentas, per-
spek tyvi pianistė Martyna Jatkauskaitė, kuri geriau-
siose Europos salėse stebina ir žavi išrankiausius 
klausytojus.

M. Jatkauskaitė groja su Kauno kameriniu orkestru.
Dirigentas G. Dalinkevičius

prestižinėje „Wigmore Hall“ Londono salėje. 2009 me -
tais ruošiasi koncertuoti su „London Festival“ or kest-
ru. Apie koncertų sėkmę byloja recenzijos Londono 
žiniasklaidoje: „Aukščiausio lygio atlikimas“ (Trevor 
Defford), „Nuostabus Martynos rečitalis“ (John Grego-
ry), „Publika įsidėmėjo jauną talentą“ (P. Burge) ir dau-
gelis kitų.

BENDRADARBIAVIMO TILTAI

„O aš sakau, kad gyvenimas tikrai tamsa, jei nėra siekimo,
O bet koks siekimas yra aklas, jei nėra žinių,
O bet kokios žinios yra bevertės, jei nedirbate, 
O bet koks darbas tuščias, jei nėra meilės: <...>
Darbas – tai meilė tapusi regima.
Ir jei jūs negalite dirbti su meile, o tik su pasibjaurėjimu, 
geriau palikit savo darbą ir sėskit prie bažnyčios vartų 
prašyti išmaldos tų, kurie dirba su džiaugsmu“

Kalilis Džibranas (Kahlil Gibran)

Kaip ir visais laikais, žmogaus dvasingumo vers-
mė – siela. Šiais sudėtingais laikais klestint visuoti-
niam nihilizmui dvasingumo atžvilgiu turime supras-
ti ugdymo ir socialinės pažangos sąsajas. Vadinasi, 
XXI amžius mokytojams kelia dar didesnius reikalavi-
mus, nes ugdymas kaip socialinis reiškinys ir pedago-

BENDRADARBIAVIMAS – TILTAS TOBULĖJIMUI 
IR DVASINGUMUI PUOSELĖTI

Irena OZOLINIA, Rygos Latgalės muzikos mokyklos fortepijono sk. vedėja
Aldona DIDŽIULYTĖ, Kauno„Vyturio“ vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė

ginis procesas darosi vis sudėtingesnis, reikalaujantis 
inovacijų. Akivaizdu, kad jame iš esmės turi kisti ko-
kybiniai bei kiekybiniai parametrai. 

Visa žmogaus veikla yra biologinė būtinybė su-
sidedanti iš teorinės, praktinės ir meninės veiklos. 
Pastaroji pasireiškia menine kūryba, skirta dvasinių 
poreikių tenkinimui. Žmogus yra ne tik fizinė, bet 
ir dvasinė esybė. Todėl žmogui kūryba, anot K. Puke-
lio, yra „biologinė būtinybė“, nes meninė kūryba 
tenkina dvasinius žmogaus poreikius, minimalizuo-
ja praktinį interesą, tarnauja saviraiškai, asmeninių 
fizinių bei psichinių galių plėtrai. Per kūrybą ir jos 
rezultatus galima siekti bendravimo ir bendradarbia-
vimo tikslų, kurie gali tobulinti bei keisti mokymosi 
būdus bei mokyklos kultūrą.
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Ypač palanki dirva meniniam ir kūrybiniam forte-
pi jono pedagogų bendradarbiavimui susidarė pasta-
ruoju metu vykstant įvairiausiems konkursams, visų 
lygių festivaliams. Tai suteikia galimybę siekti tokių 
meninės veiklos tikslų kaip grožis, gėris ir paties žmo-
gaus vidinis tobulėjimas. 

Kiekvienas mokytojas per ilgesnį laiką suformuoja 
savo individualią metodiką, kuri padeda ugdyti mo-
kinius bei siekti tobulėjimo ir gerų rezultatų. Tačiau 
turime pozityviai vertinti bendravimo ir bendradar-
biavimo naudą ir jų teikiamas galimybes, skatinančias 
pedagogus tobulėti profesiniu aspektu, patikrinti mo-
kymo principus bei įvertinti savo darbo metodiką. 

Malonu gyvenimo kelyje sutikti žmones, kurie gali 
atskleisti daug pianizmo paslapčių, ir užmegzti su jais 
draugystės ir bendradarbiavimo ryšius, tapsiančius ilga-
laikiais ir patikimais.

Jau keletą metų Kauno krašto fortepijono mokyto jų 
draugijos pirmininkė Vita Karužaitė ir šių eilučių au-
torė maloniai ir kūrybingai bendradarbiauja su pianis te 
ir pedagoge Irena Ozolinia, kuri jau ne kartą dalyva vo 
su savo mokiniais Lietuvoje vykusiuose konkursuose 
„Muzika be sienų“, „Olimpo musicale“ ir kt.

Šiuo metu I. Ozolinia sėkmingai vadovauja Rygos 
Latgalės muzikos mokyklos fortepijono skyriui, orga-
nizuoja respublikinius bei tarptautinius susitikimus 
su žymiais fortepijono pedagogais, rengia seminarus, 
kurių metu dalijasi metodine medžiaga bei ilgamete 
pedagogine patirtimi.

Šią vasarą V. Karužaitė ir šių eilučių autorė vieš-
nagės Rygoje metu lankėsi Latgalės muzikos mokyk-
loje. Su I. Ozolinia bei šios mokyklos fortepijono pe-
dagogais buvo diskutuojama fortepijono metodikos 
klausimais, aptarta konkursų nauda, dalijamasi mo-
komąja literatūra. Šis bendravimas padėjo tobulinti 
kompetenciją: sužinojome apie šios mokyklos mo-
kymo procesą, mokytojų, mokinių ir tėvų santykius 
bei inovacijas, taikomas mokykloje. I. Ozolinia teigė, 
kad ji savo mokiniams visada buvo ir liko draugė. 
Nuolat analizuodama savo darbo rezultatus, domėda-
masi vaikų ir paauglių psichologija, ji išsiugdė savitą 
ir individualų požiūrį į fortepijono metodiką, sudarė 
savo ir mokinių mėgstamą repertuarą ir toliau deda 
visas pastangas ne keisti įgimtus mokinio gebėjimus, 
bet juos pastebėti ir atskleisti. Jos mokiniai, pasklidę 
visame pasaulyje, iki šiol bendrauja ir bendradarbiau-
ja su savo mokytoja.

Manau, kad geriausiai visą pedagogės I. Ozolinios 
veiklą ir pasiekimus „Pianisto“ skaitytojams atskleis 
jos pačios pateikta autobiografija.

Irena Ozolinia gimė 1940 m. sausio 7 d. Daugpi-
lyje profesoriaus, medicinos mokslų daktaro, chirurgo 
ir mokytojos šeimoje. 1954 metais su pagyrimu bai-
gusi Madonos pagrindinę mokyklą ir vaikų muzikos 
mokyklą, įstojo į Rygos J. Medinio vidurinę muzikos 
mokyklą, mokėsi fortepijono dėstytojos Jaudrytės Put-
ninės klasėje.

1958–1963 metais studijavo J. Vituolio muzikos 
akademijoje pas prof. Nikolajų Daugę. Studijas baigė 
su pagyrimu. Besimokydama pradėjo dirbti koncert-
meistere pas prof. M. Baša su būsimaisiais orkestro 
dirigentais A. Viliumaniu ir O. Cintiniu, taip pat 
akom ponavo prof. Šavejo klasėje.

Baigusi studijas gavo paskyrimą į A. Kalninio Cė-
sių vidurinę muzikos mokyklą ir dėstė spec. fortepi-
joną bei kamerinį ansamblį. Šiuo laikotarpiu išugdyti 
mokiniai sėkmingai seka savo mokytojos pavyzdžiu 
darbuodamiesi muzikos srityje.

Nuo 1965 metų Ozolinia dirbo J. Medinio vidu-
rinėje muzikos mokykloje vokalistų bei smuikininkų 
koncertmeistere ir kartu su šių specialybių pedagogais 
išugdė daug garsių muzikų: L. Greidanę – Latvijos 
nacio nalinės operos solistę, A. Grinbergą – estrados 
solistą, D. Kazbekę – J. Medinio vidurinės muzikos 
mokyklos pedagogę, G. Mesterę – LMA (Latvijos mu-
zikos akademija) dėstytoją. Lygiagrečiai pradėjo dirbti 
fortepijono katedroje ir parengė muzikus: L. Greitenę – 
J. Medinio vidurinės muzikos mokyklos pedagogę, 
I. Petrauską – Aucės vaikų muzikos mokyklos moky-
toją, A. Lasmanį – Siguldos muzikos mokyklos mo-
kytoją, S. Talbergą-Ziedinią, gyvenančią ir dirbančią 
Kanadoje, L. Arają-Sneibę – vargonininkę ir kompo-
zitorę, gyvenančią ir dirbančią Švedijoje, bei daugelį 
kitų.

1975 metais prof. Arvydas Žilinskis pakviečia 
I. Ozolinią dirbti LMA bendrojo fortepijono kated-
roje. Čia ji parengė muzikus, kurie darbuojasi LMA, 

Žinet Guber (Ginette Goubert) ir Irena Ozolinia
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Latvijos radijuje, yra įvairių kultūros organizacijų 
vado vai, muzikantai, kompozitoriai, pedagogai, dauge-
lis gyvena ir dirba JAV.

I. Ozolinią visada traukė aktyvi muzikinė veikla. 
Palankios sąlygos tam atsirado 1980–1983 metais 
išvy kus gyventi ir dirbti į Alžyrą. Gerai mokėdama 
prancūzų kalbą, Ozolinia Alžyro muzikos institute 
dės tė fortepijoną, akomponavo ir kartu su savo vyru 
smuikininku Valerijum Ozoliniu koncertavo įvairio-
se užsienio ambasadose, kultūros centruose, Alžyro 
koncertinėje salėje El Mugar, o taip pat Oranoje. 
I. Ozolinia buvo pakviesta dirbti stojamųjų egzaminų 
komisijoje Konstantinoje. Alžyre išugdyta ir paska-
tinta studentė Shafija Benzemour išvyko studijuoti 
į Maskvos Gnesinų institutą.

Alžyro kultūros ministerija už įvairiapusę veiklą 
apdovanojo I. Ozolinią padėkos raštais bei suteikė 
galimybę praleisti kalėdines atostogas kartu su vyru 
ir sūnumi Oskaru Sacharos dykumoje.

Grįžusi į tėvynę, šalia pedagoginio darbo I. Ozoli-
nia aktyviai reiškėsi įvairiose srityse. Ji buvo kviečia ma 
dirbti komitete, organizavusiame visasąjunginį kon -
kursą Rygoje, dirbo vertėjos darbą atvykus meniniams 
kolektyvams, dalyvavo EPTA‘os organizuotame kong-
rese Prancūzijoje ir susipažino su inovacinėmis for-
tepijono dėstymo metodikomis. Antrasis EPTA’os 
kongresas vyko Lione, kuriame ji taip pat dalyvavo, 

o trečiajame, Maskvos kongrese, kuriame Latvijos pia-
nistų bendruomenė buvo priimta į EPTA’ą, dalyva-
vo jau kaip šios organizacijos narė kartu su LMA 
prof. T. Bikiu ir A. Zandmaniu. Po šio kongreso 
I. Ozolinia skaitė pranešimus, kurių tikslas buvo su-
pažindinti Latvijos pianistus su EPTA’os organizacija 
ir jos veikla. 

1987–1989 I. Ozolinia vėl išvyko gyventi ir dirb-
ti į užsienį. Paskutiniuosius dvejus metus ji dirbo 
Sene galo nacionalinėje konservatorijoje Dakare, dėstė 
fortepijono ir solfedžio disciplinas. Čia vėl įsitraukė 
į aktyvią koncertinę veiklą – visus tris sezonus su 
kolegomis ir studentais rengė koncertus muzikos festi-
valyje Gore saloje, atliko kamerinę muziką kartu su 
rusų, ukrainiečių, prancūzų, amerikiečių, senegalie-
čių muzikais ir aktoriais, taip pat akompanavo vyro 
ir sūnaus Oskaro soliniuose koncertuose, dirbo vertė-
ja. I. Ozolonia maloniai prisimena svarbiausius mu-
zikinius renginius Dakare, kurių metu teko bendrauti 
su nuolatiniu tų koncertų klausytoju, pasauliui žino-
mu senegaliečių rašytoju Abdulaj Wade, kuris šiuo 
metu yra Senegalo prezidentas.

Grįžusi į Rygą, I. Ozolinia toliau tęsė darbą LMA 
bei pradėjo dirbti Latgalės vaikų muzikos mokykloje. 
Su savo studentais dalyvavo Baltijos šalių ir kituose 
tarptautiniuose festivaliuose-konkursuose. Pažangios 
metodikos dėka jos mokiniai pelnė aukštus apdova-
nojimus Prancūzijoje D. Mijo, N. Rubinšteino bei 
Concour Musicale de France konkursuose, Latvijoje 
organizuotuose konkursuose „Latvijos talentai“, „Ma-
žasis virtuozas“, Senosios muzikos festivalyje ir kt. 

Latvijos kultūros ministerija kelis kartus apdo-
vanojo I. Ozolinią už pasiekimus ugdant jaunuosius 
talentus padėkos raštais bei piniginėmis premijomis. 
Labiausiai, anot jos, pradžiugino paskutinioji dovana 
– bilietas į Berlyno filharmonijos simfoninio orkestro 
koncertą, vykusį Latvijos nacionalinės operos salėje.

Jau dešimt metų fortepijono pedagogė palaiko 
tamprius ryšius su prancūzų kultūros centru Rygo-
je, bendradarbiauja su prancūzų muzikos konkurso 
prezidente Ginette Goubert. Šis darbas duoda gražių 
vaisių – organizuojami bendri konkursai, metodiniai 
seminarai, dalijamasi pedagogine patirtimi, repertua-
ru, inovacinėmis metodikomis. I. Ozolinia kviečiama 
dalyvauti įvairių konkursų žiuri Paryžiuje.

Šis darbas jai teikia daug pasitenkinimo, nes jos 
tikslas – suteikti galimybę jauniesiems talentams nuo 
pat mažų dienų susipažinti su puikiuoju prancūzų 
menu ir kultūra, ugdyti bei puoselėti gebėjimus, iško-
voti tarptautinį pripažinimą ir šlovinti Latvijos vardą 
pasaulyje.

Taigi bendradarbiavimas su turtingos biografijos 
fortepijono pedagoge I. Ozolinia duoda neabejotiną 
abipusę naudą dalijantis inovacinėmis idėjomis forte-
pijono metodikoje.

Irena Ozolinia, kompozitorius Denis Visvikis 
ir mokinė Marija Bobrova
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PAÞINIMO HORIZONTAI

MOKYTIS KELIAUJANT
Pažintinių projektų patirtis

Jūratė BALTUŠIENĖ, 
Kauno 1-os muzikos mokyklos vyr. mokytoja 

Muzikos mokyklos mokiniai daug keliauja. Kon-
certų, konkursų, festivalių geografija neregėtai išsi-
plėtė Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Regioninė-
je spaudoje, mokyklos sienlaikraščiuose, o ir mūsų 
„Pianiste“ nuolat skaitome reportažus apie jaunųjų 
atlikėjų laimėtus prizus ir aplankytas šalis. Tačiau pri-
pažinkime, jog „daug pašauktų, bet maža išrinktų“. 
Ne kiekvienam pakanka talento, ištvermės, pagaliau 
sėkmės, kad galėtų patekti į šias keliones. Turizmo 
agen tūros vaikams dažniausiai organizuoja vien pra-
mogines ekskursijas. Bendrojo lavinimo mokyklos 
vykdo tarptautines mokinių mainų programas. O ką 
galėtų nuveikti šioje srityje muzikos mokykla, suteik-
dama savo ugdytiniams naują žinių kokybę? 

Tai besvarstant ir kilo mintis imtis pirmojo pažin-
tinio projekto, juolab kad mokytojams skiriamos pa-
pildomos valandos taip vadinamam nekontaktiniam 
darbui. Susibūrus entuziastų grupelei, nutarėme vykti 
į Austriją. Savo projektą neatsitiktinai pavadinome 
„Mocarto ir Haidno keliais“ – 2006-aisiais metais vi-
sas pasaulis minėjo didžiojo Vienos klasiko Volfgango 
Amadėjaus Mocarto 250-ąsias gimimo metines. 

Su muzikos istorijos mokytojomis Virginija Mila-
ševičiene ir Jūrate Karalevičiene sudarėme mokomo-
sios kelionės programą ir subūrėme keliautojų grupę, 
į kurią galėjo užsirašyti visų specialybių mokiniai nuo 
devynerių metų. Kad vaikai ir mokytojai nepervarg-
tų, nutarėme, jog kelionė neturėtų trukti ilgiau nei 

savaitę. Ir nė vienos nakties autobuse! Maršrutą su-
darėme taip, jog visas naktis nakvotume viešbučiuose. 
Šis sprendimas pasiteisino, nes keliautojai neišvargsta 
ir naktį gerai pailsėję vėl žvalūs ir imlūs aktyviai da-
lyvauja mokomojoje programoje. Beje, tolimesnių ke-
lionių patirtis parodė, jog optimali kelionės trukmė – 
penkios dienos.

Pirmąją išvyką surengėme per 2006 metų rudens 
atostogas. Visais organizaciniais reikalais teko rūpin-
tis šių eilučių autorei. Pasitvirtinus projekto sėkmei 
ir neslūgstant mokinių bei tėvelių susidomėjimui, da-
bar jau ruošiame šeštąją pažintinę mokomąją kelionę, 
šįkart kompozitoriaus F. Listo keliais. O pirmoji sutei-
kė ne tik naujų paskatų, bet ir vertingos patirties. 

Ruošdamosis kelionei, abi muzikos istorijos moky-
tojos paruošė Mocarto ir Haidno muzikos įrašus bei 
nepaprastai įdomią informacinę medžiagą apie abu 
didžiuosius austrų muzikos grandus. Užbėgdama už 
akių pasakysiu, jog grįžtant į namus kelionės metu 
vyko viktorinos, konkursai bei žaidimai, o teisingai 
atsakiusieji į klausimus apie tai, ką matė ir girdėjo, 
buvo apdovanoti suvenyrais ir saldainiais. Šitaip mo-
kymasis tapo pramoga, o pramoga – mokymusi.

Į Austriją išvykome iš Lietuvos anksti ryte. Mūsų 
tikslas tą dieną buvo Brno, kuriame kadaise koncerta-
vo mažasis Mocartas. Nemažai mūsų pianistų kasmet 
parsiveža laurus iš čia vykstančio jaunųjų atlikėjų kon-
kurso „Amadeus“. Keliauninkai, sėdintys mūsų auto-

buse, lig tol gal nebuvo apie tai net 
girdėję. Tikrai varginanti yra kelionė 
per neišmatuojamas Lenkijos platy-
bes. O dar gabalėlis kelio Čekijoje. 
Vaikai žiūri filmus, klausosi muzikos 
įrašų, jiems pasakojama apie šalis, 
kuriomis važiuojame, jų istoriją, kul-
tūrą bei įžymiuosius žmones. 

Kitą dieną kertame Austrijos sieną 
ir vykstame į sostinę Vieną. Namuo-
se palikome šaltą rudens darganą, 
o čia dar gali vaikščioti trumpomis 
rankovėmis. Rodos, vasara vis dar 
nenori atsisveikinti, ir tik elegantiški 
brandžių spalvų deriniai išduoda ją 
turėsiant užleisti savo pozicijas. 

Po pažintinės ekskursijos mies-
te, nusifotografavę prie Mocarto, po 
kurio kojomis dar tebežydi smuiko Kompozitoriaus J. Haidno gimtasis namas Rohrau kaimelyje
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raktas, ir „auksinio“ Štrauso, vykstame į Centrines 
Vienos kapines. Netrukus Vėlinės, ir mokytojos užde-
ga žvakeles prie Bramso, Bethoveno, Šuberto, Štrausų 
ir Mocarto mūzos paminklų. Paties Amadėjaus čia 
nėra, jo palaikai ilsisi bendrame kape kitose Vienos 
miesto kapinėse. Iš čia vykstame nakvoti į nedidelį 
Melko miestelį, garsėjantį savo barokiniu vienuolynu, 
pelnytai laikomu UNESCO pasaulio paveldo perlu. 

Kitą rytą lankomės įžymiajame baroko ansambly-
je ant Dunojaus krantų, kuriame kaip tik vyksta jubi-
liejinė paroda „Čia lankėsi Mocartas“. Po ekskursijos 
fotografuojamės terasoje pasakiškų vaizdų fone, trum-
pam atsikvepiame nuostabaus grožio sode, kuriame 
jubiliejaus proga taip pat įrengtas „Mocarto kelias“. 

O mūsų kelias veda tolyn, arčiau Haidno. Nema-
žai jo pėdsakų yra Vienoje – apie tai kelionės metu 
pasakojo muzikos istorijos mokytojos, bet gimęs ir pa-
laidotas jis kitur. 

Pavakare atvykstame į Burgenlando žemės sosti-
nę Eizenštatą, kur garsusis kompozitorius praleido 
didžiąją savo gyvenimo dalį tarnaudamas kunigaikš-
čiams Esterhaziams, o unikalios struktūros Kalno baž-
nyčioje po neįtikėtinų nuotykių pagaliau rado ramybę 
jo palaikai.

Kitą dieną apsilankome prabangiuosiuose rūmuo-
se, lig šiol tebepriklausančiuose paskutinei Esterhazių 

giminės atstovei, o Kalno bažnyčioje išklausę nepapra-
stai įdomaus pasakojimo apie Haidno palaikų istoriją, 
nulenkiame galvas kriptoje įrengtame kompozitoriaus 
mauzoliejuje. 

Popiet iškeliaujame prie pačių ištakų, į mažą Roh-
rau kaimelį netoli Vengrijos sienos, kur vargingoje 
šiaudais dengtoje trobelėje ir gimė mažasis Haidnas, 
beje, ne vienintelis muzikantas gausioje račiaus, karie-
tų meistro šeimoje. Visa aplinkui taip kuklu, jog neju -
čiomis prisimeni kokio nors žymaus mūsų tautos at-
stovo gimtąjį namą atkampiame kaime. 

Pasirodo, ir turtingoje išpuoselėtoje Austrijoje dar 
tebėra civilizacijos menkai tepaliestų kampelių. Kuk-
lus muziejėlis veikia vos kelias valandas per parą ir net 
ne kiekvieną dieną. O kokių nors suvenyrų Haidno 
atminimui, išskyrus keletą atvirukų ir knygelių, čia nė 
su žiburiu nerasi. Keista, kai pagalvoji apie Mocar-
to atvaizdais mirguliuojančias vitrinas jo gimtajame 
mieste Zalcburge – nuo garsiųjų šokoladinių rutuliu-
kų iki sportinių marškinėlių...

Bet apie tai kitąkart, nes tai – jau kitas mūsų 
pro jektas. O šis pirmasis buvo svarbus ne tik tuo, 
kad daug pamatėme, išgirdome ir sužinojome, bet 
ir pabuvome kartu vieni su kitais, išmėginome save 
netradicinėmis sąlygomis ir atskleidėme savyje daug 
neišnaudotų galių.

Prie V. A. Mocarto paminklo Vienoje



29PIANISTAS 2008 m. gruodis

KONKURSAI, FESTIVALIAI

Kiekviena valstybė, mąstydama apie aukštos kultū-
ros visuomenę, investuoja į vaikų, jaunimo mokymą, 
auklėjimą, sudarydama sąlygas nepakartojamai vaiko 
individualybei atsiskleisti. Šiam tikslui pasiekti būti-
nos ne tik mokymo institucijos, bet ir papildomi 
renginiai, sudarantys sąlygas kūrybiškai atsiskleisti 
gabiems vaikams ir jaunuoliams, o mokytojams pasi-
dalinti pažangiausia pedagogine patirtimi ir meninės 
kūrybos pasiekimais. 

Pastaraisiais metais Vilniaus Algirdo muzikos mo-
kykla tampa daugelio projektų iniciatore. 2008 metų 
gruodžio mėn. 4–7 dienomis mūsų mokykla planuo-
ja įgyvendinti novatorišką savo koncepcija renginį –
respublikinį šiuolaikinės muzikos konkursą „Mūzų 
įkvėpti“. Vienas iš pagrindinių jo uždavinių – puo-
selėti kompozicinius mokinių gebėjimus.

Talentingi vaikai ir jaunuoliai iš visos respubli-
kos neformalaus ugdymo įstaigų, meno gimnazijų bei 
konservatorijų turės puikią galimybę pristatyti savo 
kompozicijas, išgirsti bendraamžių sukurtus kūrinius. 
Konkurso dalyviai pagal amžių bus skirstomi į gru-
pes: A – iki 9 metų; B – 10, 11, 12; C – 13, 14, 15; 
D – 16, 17, 18. 

Kompozitorių konkurso dalyviai turės paskambinti 
gyvai savo kūrybos kompoziciją(-as). Tai galėtų būti 
įvairių stilių, formų ir žanrų kūriniai fortepijonui. Kū-
rinio(-ių) trukmė neturėtų viršyti: A grupė – 3 min., B 
grupė – 5 min., C grupė – 10 min., D grupė – 15 min. 
Jaunieji kompozitoriai iki 2008 m. spalio 3 dienos 
kartu su dalyvių anketomis turi pristatyti ir sukurto 
kūrinio(-ių) natas, pageidautina, surinktas muzikinė-
mis kompiuterinėmis programomis. Planuojama iš-
leisti mokinių – kompozitorių kūrinių rinkinį.

Kompozitorių konkurso dalyvių pasirodymas bus 
vertinamas atsižvelgiant: į muzikinio vaizdinio išbaig-
tumą, muzikinės formos aiškumą, muzikinės kalbos 
savitumą bei atlikimo įtaigumą. 

Kiti sumanyto konkurso uždaviniai – suteikti ga li -
mybę mokiniams dalyvauti šalies muzikiniame gyve-

PIANISTŲ IR KOMPOZICIJOS PEDAGOGŲ DĖMESIUI – 
NAUJAS RESPUBLIKINIS ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS 

KONKURSAS „MŪZŲ ĮKVĖPTI“
Svetlana BULYGO, 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 

nime, skatinti ugdytinius domėtis šiuolaikine Euro-
pos šalių muzika, propaguoti šiuolaikinę nacionalinę 
muziką.

Po kompozitorių pasirodymo vyks pianistų kon-
kursas. Jame gali dalyvauti tik neformalaus ugdymo 
švietimo įstaigų mokiniai. Kiekvienos švietimo įstai-
gos dalyvių pasirodymui skirta ne daugiau 15 min.

Dalyviai turės paskambinti 2 skirtingo charakte-
rio šiuolaikinės muzikos kūrinius (XX a. II-osios pu -
sės–XXI a.) – Europos šalių kompozitoriaus ir lietu-
vių kompozitoriaus kūrinį. 

Konkurso darbotvarkėje pedagogams numatytas se-
minaras-praktikumas tema „Asmenybės kūrybišku mo 
ugdymas šiuolaikinio mokymo kontekste“. Semi narą-
praktikumą ves kompozitorė, Nacionalinės M. K. Čiur-
lionio menų mokyklos mokytoja metodininkė N. Ga-
liamova ir muzikos psichologė, LMTA pedagogikos 
katedros lektorė L. Dubosaitė. Pedagogų seminare-
praktikume muzikos mokytojai turės puikią galimy-
bę susipažinti su vaikų ir paauglių kūrybiškumą ska-
tinančiais metodais ir jų pritaikymu muzikiniame 
ugdyme. Dalyviams bus išduodami pedagogų kvali-
fikacijos kėlimo pažymėjimai.

Konkurso dalyviams – vaikams bus organizuoja-
ma ekskursija į NOBT. Ugdytiniai galės susipažinti su 
Nacionalinio operos ir baleto teatro istorija, orkestro 
instrumentais, apžiūrėti teatro užkulisius, o gal net... 
apsirengti teatro spektaklių herojų įspūdingais rūbais 
ir pan.

Manau, mūsų mokyklos energingas ir kūrybingas 
pedagogų kolektyvas turi puikias galimybes įgyven-
dinti savo sumanymus ir prisidėti prie kultūros puose-
lėjimo šalies muzikiniame gyvenime. Nuoširdžiai 
ti kiu osi, kad projektas sulauks Lietuvos fortepijo-
no ir kompozicijos pedagogų bei jų ugdytinių dėme-
sio ir moralinio palaikymo.

Išsamesnę informaciją apie konkursą rasite Vilniaus 
Algirdo muzikos mokyklos internetinėje svetainėje adre-
su: www.vamm.lt

3-IASIS TARPTAUTINIS KONKURSAS „KLAVIERMUSIK“
Svetlana BULYGO, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 

Šįmet mokytojos ekspertės Janinos Vainikonytės 
iniciatyva buvo organizuotas dar vienas, jau III-asis 
tarptautinis vokiečių ir austrų muzikos konkursas. 
Sausio 25–28 dienomis LMTA II-jų rūmų salėje tris-

de šimt aštuoni jaunieji pianistai iš Lietuvos, Latvijos, 
Es tijos, Rusijos ir Baltarusijos skambino puikiu for-
tepijonu „YAMAHA“. Konkurso reikalavimai leido 
dalyviams rinktis programos kūrinius pagal savo 
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Konkurso „Klaviermusik“ I vietos laureatė Monika Mašanauskaitė 
su mokytoja Birute Kumpikiene

fortepijoninius gebėjimus. Tad renginio metu gir dė-
jome įvairių epochų (nuo baroko iki XXI-ojo am-
žiaus) ir įvairaus sudėtingumo muziką. Atlikimo lygis 
buvo aukštas. Tai įrodė, kad visi ruošėsi labai rim-
tai – blogai pasirodžiusių nebuvo. Konkurso idė jos 
autorė ir įkvėpėja mokytoja ekspertė Janina Vaini-
ko nytė organizavo šį renginį labai patogiu lai ku – 
studentų atostogų metu. Muzikos akademijos patal-
pose buvo daug laisvų klasių, dalyviai galėjo tin kamai 
parepetuoti ir ramiai pasiruošti scenai. 

Konkurso organizacinis komitetas – profesorius 
Rimvydas Žigaitis, verslininkas Vytautas Vainikonis, 
mokytoja ekspertė Janina Vainikonytė, vyr. mokytojas 
Eugenijus Žarskus, verslo vadybininkė Regina Sinke-
vičiūtė – suintrigavo publiką jau pirmąją konkurso 
dieną ir valandą. Atidarymo metu visi dalyviai trau-
kė burtus, pagal kuriuos buvo sudarytas pasirodymo 
tvarkaraštis. Tą linksmos šventės akimirką vaikai 
pasijuto mylimi ir laukiami, nes jautėsi ypatingas 
organizatorių ir ypač Janinos Vainikonytės dėme-
sys kiekvienam ugdytiniui. Atidarymo metu visiems 
dalyviams ir jų mokytojams buvo įteikti konkurso 
bukletai. Noriu pabrėžti, kad šis renginys ypatingai 
išsiskiria savo kokybiškais ir stilingais bukletais, pa-
dėkos raštais bei diplomais. Jų maketuotojas Algirdas 
Liutika yra puikus profesionalas. Ruošiant šį konkur-
są, labiausiai moraliai ir materialiai padėjo pagrindi-
nis konkurso rėmėjas – UAB „GARSŲ PASAULIS“ 
(generalinis direktorius Vytautas Vainikonis). Gera 
žinoti, kad yra tokių progresyviai mąstančių verslinin-
kų, kaip Janinos Vainikonytės brolis, kurie supranta 
finansavimo ir investavimo į vaikus – menininkus 
svarbą. Jis pasirūpino tuo, kad tarptautinis renginys 
vyktų prestižinėje salėje, kad dalyviai būtų įvertinti 
piniginėmis premijomis, gražiomis ir vertingomis do-
vanomis. Tai labai svarbu, nes atvykę iš kaimyninių 
šalių svečiai išsiveža apie Lietuvą pačius šilčiausius 

prisiminimus ir suvokimą, kad Lietuva – tai valstybė, 
skirianti ypatingą dėmesį jaunosios kartos kultūri-
niam išprusimui. 

Konkurso tarptautinė komisija buvo išties gar-
binga ir solidi. Pirmininkavo profesorius iš Baltaru-
sijos Jurij Gildiuk. Žiuri nariai – profesorė Veronika 
Vitaitė (Lietuva), profesorius Maris Švinka (Latvija), 
mokytoja ekspertė Albina Šikšniūtė (Lietuva), mo-
kytoja metodininkė Alvyra Radomskienė (Lietuva), 
mokytojas metodininkas Donaldas Račys (Lietuva). 
Kaip įprasta šiame renginyje, komisijos narių moki-
niai konkurse nedalyvavo. 

Didžiąją daugumą dalyvių sudarė gimnazijų ir 
aukštųjų muzikos mokyklų mokiniai. Mokyklose 
buvo organizuotos perklausos ir atrankos į „Klavier-
musik“. Dalyvavo ir muzikos mokyklų mokiniai, bet 
jų buvo žymiai mažiau. Mūsų Algirdo muzikos mo-
kyklai atstovavo mokinės Valerija Untilova (mokyt. 
S. Bulygo), Aida Nurgazy (mokyt. N. Puišytė) ir Ie-
va Jokubauskaitė (mokyt. J. Vainikonytė). Mergaitės 
nuoširdžiai paskambino savo konkursines programas 
ir pelnė apdovanojimus. Malonu stebėti neformalaus 
ugdymo muzikos mokyklų mokytojų profesionalų 
darbą. Ruošdami auklėtinius konkursams, jie sudeda 
visa, ką turi geriausia – savo širdį ir didžiulį triūsą. 
O rezultatas – jų mokiniai labai noriai skambina, 
daug koncertuoja ir nebijo didelės konkurencijos. 
Iš dvylikos muzikos mokyklų dalyvių trys tapo lau-
reatais, keturi – diplomantais. 

Palyginus kiekvieną šalį atstovaujančių dalyvių 
skaičių, nemažai buvo estų, truputį mažiau baltaru-
sių, o daugiausia – lietuvių. Nors konkurencija buvo 
didelė, lietuvaičiai pasirodė tikrai ryškiai ir laimėjo 
daug prizų. 

Labai sėkmingai pasirodė kauniečiai: 1-os vietos 
laureate tapo Monika Mašanauskaitė (mokytoja Bi-
rutė Kumpikienė); 2-os vietos laureatu – Mangirdas 
Janušaitis (mokytoja Rymantė Šerkšnytė). Abu šie 
mokiniai mokosi Kauno J. Naujalio muzikos gim-
nazijoje. Vyresniosios dalyvių grupės laureate tapo 
tos pačios gimnazijos auklėtinė Stefanija Nosovaitė 
(mokyt. R. Šerkšnytė). Nacionalinės M. K. Čiurlio-
nio menų gimnazijos ugdytiniai laimėjo tris premijas: 
Ernestas Surma (mokyt. Vida Prekerytė), Paulina Dū-
manaitė (mokyt. Vaida Kirvelytė) ir Rugilė Jautakaitė 
(mokyt. Aleksandras Jurgelionis). Vyresniųjų dalyvių 
tarpe pirmos vietos laureatais tapo Joahan Randvere 
(Estija, mokyt. Marja Jurisson) ir Olga Arutiunjan 
(Rusija, mokyt. A. M. Čekmazov). Jų profesionalus 
ir meninis lygis buvo aukščiausias. Jie laimėjo dar 
daug papildomų prizų. Konkurso uždarymo metu 
kiekvienas iš komisijos narių asmeniškai apdovanojo 
patikusius dalyvius.

Konkursas vyko sklandžiai, jo atmosfera buvo šil-
ta ir draugiška. Organizacinio komiteto nariai dir-
bo labai entuziastingai, išklausydavo ir palaikydavo 
dalyvius – vaikus, padėdavo jų mokytojams. Sausio 
28-tąją nuskambėjo paskutinės konkurso gaidos. Pa-
klauskime Janinos Vainikonytės – kada gi bus kitas 
„Klaviermusik“?
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2-ASIS TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ MUZIKANTŲ 
KONKURSAS „OLIMPO MUSICALE“

Zoja KAIRIENĖ, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 
Rasa BLEBAITĖ, Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos mokytoja ekspertė

Žaliame, Nemuno upės apsuptame Prienų mieste 
visą savaitę skambėjo muzika. Dar niekada Prienai 
nebuvo sulaukę tokios gausos jaunųjų muzikų iš Rusi-
jos, Latvijos, Uzbekistano, Estijos, Baltarusijos, Lenki-
jos, Armėnijos, Slovėnijos ir įvairių Lietuvos kam-
pelių. Karštą birželio dieną Prienų kultūros centras 
svetingai atvėrė duris II-ajam tarptautiniam jaunųjų 
muzikantų konkursui „Olimpo musicale“.

– Tai vienintelis tokio pobūdžio konkursas Lietu-
voje, – sveikindamas visus organizacinio komiteto 
vardu sakė Mindaugas Labanauskas, – nes jame toje 
pačioje kategorijoje varžosi to paties amžiaus, tačiau 
skirtingais muzikos instrumentais grojantys jaunieji 
talentai.

Šį konkursą organizavo Prienų rajono Veiverių 
Antano Kučingio meno mokykla. Konkurso direk-
torius – jos vadovas Mindaugas Labanauskas, meno 
vadovė – mokytoja Rasa Blebaitė. 

Konkursas vyko birželio 3–8 d., jame dalyvavo 203 
da lyviai (iš jų – 71 iš užsienio) nuo 6 iki 17 metų 
iš 9 šalių. Dalyvius vertino solidus tarptautinis žiuri: 
pirmininkas prof. Eugenijus Ignatonis (fortepijonas, 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija), prof. Andris 
Baumanis (smuikas, Rygos J. Vitolio muzikos aka-
demija), prof. Bohdan Lukaševič (obojus, Varšuvos 
muzikos akademijos Bialystoko fakultetas), Mirko Pa-
tarini (akordeonas, Italija, kompanijos „Suoni S.r.l.“ 
prezidentas), doc. Vytautas Alenskas (birbynė, Klai-
pėdos universiteto menų fakultetas). 

Konkursą nuoširdžiai globojo Prienų rajono me-
ras Alvydas Vaicekauskas.

Tai buvo išties didelis vaikų ir jaunimo renginys. 
Konkurso dalyviai varžėsi 5-iose amžiaus grupėse (ka-

tegorijose), grodami 22 įvairiais instrumentais: for-
tepijonu, smuiku, violončele, mažąja (piccolo) fleita, 
skersine fleita, obojumi, klarnetu, saksofonu sopranu, 
saksofonu altu, trimitu, valtorna, akordeonu, bajanu, 
kanklėmis, lumzdeliu, birbyne, kuoklėmis, ksilofonu, 
marimba, arfa, gitara, mandolina. I-ojo tarptautinio 
konkurso „Olimpo musicale“, vykusio 2005 metais, 
dalyviai taip pat grojo 22 instrumentais, ir agentūra 
„Factum“ Lietuvos rekordų knygoje užfiksavo rekordą 
„Daugiausia instrumentų konkurse“. Šiame konkurse 
buvo pakartotas tas pats rekordas. 

Vertinant konkursą pasigirsta ir skeptiškų balsų, 
esą neįmanoma palyginti fortepijono su klarnetu ar 
smuiku, kanklių su fleita ar marimba, tačiau pasau-
linėje praktikoje tokie konkursai sėkmingai gyvuoja. 
Tai puikiai įrodo tarp lietuvaičių populiarus konkur-
sas Siguldoje, o Danijoje netgi teko būti konkurse, 
kur vienoje kategorijoje varžosi ne tik solistai, bet ir 
įvairių sudėčių ansambliai. Atrodo, kad komisija turi 
labai sunkią užduotį – sulyginti nesulyginamą, tačiau, 
patikėkite, scenoje labai puikiai girdisi ir matosi kiek-
vieno dalyvio meistriškumas. Vertinamas muzikanto 
talentas, virtuoziškumas, muzikalumas, įtaigumas, 
artistiškumas, o ne tai, kokiu instrumentu jis groja. 
Todėl konkursą renkasi tik patys stipriausieji, labiau-
siai savimi pasitikintys jaunieji atlikėjai ir jų moky-
tojai, o konkursas šitaip tampa tik dar įdomesnis bei 
spalvingesnis.

Pradėti konkursą teko patiems mažiausiems atli-
kėjams. Visada žavi pirmieji vaikų žingsneliai muzi-
koje, jų betarpiškumas, nerūpestingumas ir nuoširdu-
mas. Tačiau jau pati jauniausioji šio konkurso dalyvė, 
šešiametė pianistė Petra Ambrozaitytė (mokytoja 

Liudmila Kašėtienė) iš Šilutės 
meno mokyklos, taip mu zikaliai 
ir artistiškai bėgliais pirštukais 
atliko keturis kūrinėlius, kad 
meistriškumo kartelė iškart pa-
kilo labai aukštai. 

Kitose kategorijose taip pat 
buvo nemažai įdomių pasirody-
mų. Išaugusiu techniniu meis-
triškumu nustebino vienintelė 
konkurso mandolinininkė Jana 
Piarovič iš Baltarusijos, konkur-
se dalyvaujanti antrą kartą. Į 
kitą konkursą jos mokytoja 
Olga Kaliadka pažadėjo atvežti 
ir daugiau gerų savo klasės ma-
žųjų mandolinininkų. Publikos 
numylėtiniu be konkurencijos 
tapo Vilhelms Patriks Skabardis 
iš Latvijos, virtuoziškai grojęs 

Garbingasis tarptautinis konkurso žiuri (iš kairės) – doc. V. Alenskas, M. Patarini, prof. E. Ignatonis, 
prof. A. Baumanis, prof. B. Lukaševič ir konkurso organizatoriai M. Labanauskas, R. Blebaitė konkurso 
metu turėjo daug darbo
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Bachą mušamuoju instrumentu – marimba. Branda 
ir įdomiu repertuaru nudžiugino jaunasis obojininkas 
iš Maskvos centrinės muzikos mokyklos prie P. Čai -
kovskio konservatorijos – Stanislav Tokarev, kaip 
visada ryškiu ir technišku grojimu išsiskyrė Kalinin-
grado muzikos mokyklų atstovai – pianistai Darija 
Mužetskaja, Aleksandr Koževnikov. Kaip ir praeita-
me konkurse, didelio publikos susidomėjimo sulaukė 
nepaprastai panašios į lietuviškas kankles latviškos 
kuoklės, kuriomis labai įtaigiai ir artistiškai skambi-
no Zane Snikere, Liga Grike, Liene Kal vane. Šiame 
konkurse girdėjome ir penkis įdomius įvairių šalių 
gitaristus, iš kurių ryškiausiai pasirodė Minsko at-
stovas Jaroslav Makaryč.

Pasibaigus konkursui, žiuri komisija, stebėdamasi 
atlikėjų pasiruošimo lygiu bei nepaprastai profesiona-
liu juos rengusių mokytojų ir koncertmeisterių darbu, 
konkurso laureatais paskelbė net 52 dalyvius. 

Akivaizdu, kad konkurse triumfavo stygininkai – iš 
5 Grand Prix laureatų net 4 grojo styginiais instrumen-
tais. Trys smuikininkės – aštuonmetė latvė Beate 
Lei mane (Gulbenės muzikos mokykla, mokytoja L. Bri-
ce), dvylikametė Deimena Petkauskaitė (Kauno J. Nau-

jalio muzikos gimnazija, mokytoja M. Pupelienė) 
ir penkiolikmetė Teodora Morta Ajauskaitė (Klai-
pėdos E. Balsio menų gimnazija, mokytoja K. Kupšie-
nė) surinko aukščiausius balus 1, 3 ir 4 kategorijose. 
Vyriausiųjų kategorijoje nugalėjo violončelininkė Ele-
na Daunytė iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos (mokytojas R. Armonas) ir tik vienoje – 
antrojoje – kategorijoje Didįjį prizą laimėjo puikiai 
grojęs dešimtmetis klarnetistas Stasys Makštutis iš 
Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos, kurį parengė 
mokytojas Vitalius Žemaitis.

Konkurso „Olimpo musicale“ Grand Prix premi-
jas po 1000 litų įsteigė p. Vilma ir Arūnas Vaidogai, 
UAB „Senukai“ ir p. Dalia Rakauskienė, UAB „Rūdu-
pis“, akordeono balsus gaminanti Italijos įmonė „Voci 
armonice“, kompanija „Suoni S.r.l.“.

Nors nemažai laurų išsivežė užsienio atlikėjai, ta-
čiau Lietuvos jauniesiems muzikams konkursas taip 
pat buvo labai sėkmingas. I kategorijoje (gim. 1999 m. 
ir vėliau) 2-ąsias vietas laimėjo jaunieji pianistai 
Mykolas Balčiūnas (Kauno 1 muz. mokykla, mokyt. 
R. Blebaitė), Paulina Božokaitė (Kauno A. Kačanaus-
ko muz. mokykla, mokyt. Z. Kairienė) ir jau minėta 
šilutiškė Petra Ambrozaitytė. 3-iąsias vietas užėmė 
Emilija Šukytė iš Klaipėdos J. Karoso muzikos mo-
kyklos (mokyt. V. Purlytė) ir fleitininkė Saulina Ne-
dzinskaitė (Kauno M. Petrausko muz. mokykla, mo-
kyt. V. Adomavičienė).

II kategorijoje (gim. 1997–1998 m.) pirmąsias ir 
antrąsias vietas laimėjo užsieniečiai, o 3-iąsias vietas 
užėmė Ani Albertjan (fortepijonas, Klaipėdos J. Kačins-
ko muz. mokykla, mokyt. T. Žagarienė) ir Liucija Bor-
kertaitė (fleita, Kauno M. Petrausko muz. mokykla, 
mokyt V. Adomavičienė). 

III kategorija (gim.1995–1996 m.) buvo pati gau-
siausia, joje grojo net 58 jaunieji muzikantai. 1-ąsias 
vietas laimėjo artistiškumu komisiją ir žiūrovus už bū-
ręs Audrius Daučianskas (akordeonas, Kauno 1 mu -
zikos mokykla, mokytoja G. Lukošienė), Monika 
Ryškutė (fleita, Kauno M. Petrausko muz. mokykla, 
mokytoja V. Adomavičienė) ir Ulijona Pugačiukaitė 
(smuikas, M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja 
B. M. Šmidtienė), 2-ąsias vietas – Lukas Gedvilas (for-
tepijonas, Kauno 1 muz. mokykla, mokyt. R. Blebai-
tė), Justinas Babenskas (fleita, Kauno M. Petrausko 
muz. mokykla, mokyt. V. Adomavičienė), Ieva Ma-
rija Žukauskaitė (fortepijonas, Klaipėdos J. Kačinsko 
muz. mokykla, mokyt. V. Revutienė). 3-iąsias vietas – 
Daumantas Stundžia (akordeonas, Pabradės meno 
mokykla, mokyt. Ž. Gumenaja), Milda Vaičiulytė 
(smui kas, Kauno J. Naujalio muz. gimnazija, moky-
toja M. Pupelienė). 

IV kategorija (gim. 1993–1994 m.): 2-osios vietos 
laimėtojai – Povilas Ramoška (fortepijonas, Klaipėdos 
E. Balsio menų gimnazija, mokyt. B. Buinevičienė), 
Urtė Cinelytė (fortepijonas, Kauno 1 muz. mokykla, 
mokyt. R. Blebaitė). 3-iosios vietos – Artūras Šukys 
(klarnetas, Skuodo muz. mokykla, mokyt. B. Anu-
žis), Agnė Mozuraitė (fortepijonas, Garliavos meno 
mokyk la, mokyt. S. Trifonkova), Donata Vaitkutė 

Pačią jauniausią konkurso dalyvę – šešiametę Petrą Ambrozaitytę 
iš Šilutės apdovanoja konkurso vertinimo komisijos pirmininkas 
prof. E. Ignatonis

II vietos laimėtoja Paulina Božokaitė iš Kauno 
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Mažieji konkurso laureatai (1 ir 2 kategorijos) džiaugėsi dovanomis – medaliais, 
diplomais ir didžiuliais minkštais žaislais.

(fortepijonas, M. K. Čiurlionio menų mokykla, mo-
kyt. J. Dvarionas).

V kategorija (gim. 1991-1992 m.): 1-osios vietos 
laimėtojai – Eglė Urbonavičiūtė (smuikas, Klaipė-
dos E. Balsio menų gimnazija, mokyt. K. Kupšienė), 
Dmitrij Berezin (violončelė, M. K. Čiurlionio menų 
mokykla, mokyt. T. Kuc). 2-osios vietos – Laimonas 
Salijus (akordeonas, Kauno J. Gruodžio konserva-
torija, mokyt. G. Lukošienė), 3-iosios vietos – Rūta 
Skudraitė (fortepijonas, Kauno J. Naujalio muz. gim-
nazija, mokyt. R. Rinkevičiūtė), Laurynas Bilinskas 
(saksofonas sopranas, Kėdainių muzikos mokykla, 
mokyt. R. Šulcas).

Visi konkurso laureatai buvo apdovanoti meda-
liais, žaislais, muzikine aparatūra. 

Be apdovanojimų neliko ir mokytojai bei kon-
certmeisteriai. Už aukščiausią profesionalumą apdo-

vanota 15 Grand Prix ir I vietų laureatų mokytojų 
bei 9 koncertmeisteriai. DnB Banko Prienų skyriaus 
vadovas A. Gustaitis įsteigė prizus daugiausia moki-
nių (net po devynis!) konkursui parengusiems moky-
tojams Vidai Adomavičienei ir Vilimantui Vitartui.

Konkurso dalyviai ne tik varžėsi konkurse, bet 
ir smagiai leido laisvalaikį, važinėjosi dviračiais, plau-
kiojo laivu Nemuno upe, grožėjosi vaizdingais Ne-
muno krantais, pušynais, unikalia šio krašto gamta. 
Iš toliau atvykę atlikėjai bei jų mokytojai džiaugėsi 
įsikūrę viešbučiuose ramiame, jaukiame Birštono ku-
rorte.

Baigėsi dar vienas renginys, palikęs naujus draugų 
adresus užrašų knygelėse ir neišdildomus, nepakarto-
jamus įspūdžius tiek atlikėjams bei jų mokytojams, 
tiek konkurso rengėjams, tiek jaunuosius muzikantus 
aktyviai palaikiusiai publikai.

NEPAMIRŠTAMI KELIONĖS Į ISPANIJĄ ĮSPŪDŽIAI
2008 m. kovo mėnesį vykome į XV-ąjį jaunųjų 

pianistų konkursą Ispanijoje „Donostia Hiria Ciudad 
de San Sebastian“. Atvykę į Barseloną, toliau kelia-
vome traukiniu į San Sebastiano kurortą, esantį prie 
Atlanto vandenyno. Čia ir vyko konkursas. Kelio-
nė truko ilgai, tačiau nuovargį atpirko nuostabūs 
vaizdai, stebėti pro traukinio langus. Pro kurortinių 
miestelių namų stogus pasirodydavo ryškiai mėly-
na Viduržemio jūra. Kurį laiką važiavome pakrante. 
Grožėjomės grakščiomis palmėmis. Negalėjome atsi-
gėrėti Ispanijos grožiu – kalnai ir tarpekliai, kalvos 
ir lygumos... Tolstant į šiaurės vakarus, Barselonoje 
mus pasitikęs pavasaris, atrodo, pranyko. Pusiaukelė-
je, ties Pamplonos miestu, pasirodė snieguotos kalnų 
viršūnės. 

Diena ėjo į pabaigą. Pagaliau ir visai sutemo. Bet 
stebint gražius gamtos vaizdus ir šnekučiuojant su 
draugėmis nepastebėjome, kaip atvykome į San Se-

bastianą. Išėjus iš stoties pastato mus pasitiko nuo-
stabiai gražus miestas, skendintis naktinėje švieso-
je. Nors buvome pavargusios, tai netrukdė grožėtis 
karalienės Marijos Cristinos tiltu bei Urumea upės 
krantinėmis. 

Apsigyvenome senamiestyje, netoli Victorijos Eu-
genijos teatro, kuriame vyks konkursas. Pagaliau ga-
lime atsipalaiduoti. 

Rytojaus dieną skyrėme repeticijoms. Victorijos 
Eugenijos teatre pasiklausėme, kaip groja vyresnieji 
konkurso dalyviai. Aplankėme įspūdingąjį San Sebas-
tiano akvariumą.

Ir štai išaušo konkurso diena – jaudinosi visi: 
aš, mamytė ir mokytoja J. Snudaitienė. Diena kiek 
apsiniaukusi, vėjuota, truputėlį lynoja, tačiau mums 
tai nesvarbu. Nors scenoje pasirodysiu tik po kelių 
valandų, rankos jau virpa. Paskubomis išsiruošėme į 
Muzikos ir šokio mokyklą paskutinei repeticijai.
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Ieva ir Monika jau sėkmingai pasirodė konkurso 
scenoje. Mano pasirodymas vyks kiek vėliau. Laiko 
skirtumas didelis, nes grupėje net 56 vaikai. Bet štai 
ir mano valanda. Įžengiu į puošnią salę. Pagaliau iš-
girstu savo pavardę ir einu link scenos. Pradedu groti. 
Tokį puikų instrumentą liečiu pirmą kartą. Malonu-
mas, patirtas grojant, tuojau baigiasi, ir lengva lyg 
pūkas širdimi grįžtu atgal.

Netrukus paskelbiama pertrauka. Jos metu vie-
ni eina pasivaikščioti, kiti – pasėdėti  jaukioje šalia 

esančioje kavinukėje. O mes patraukėme į paplūdimį, 
kur siaučia audringos Atlanto bangos. Nuo kai kurių 
vos spėjome pabėgti! 

Vakare grįžus į teatrą buvo įteikiami apdovano-
jimai. Štai jau paskelbė 3-sios ir 2-sios vietos laimė-
tojus. Man nutirpo širdis. Laimėjau pirmąją vietą! 
Džiūgauti tikrai verta! 

Draugams groti sekėsi taip pat gerai: Ieva Kati-
naitė (mokyt. T. Zubauskaitė), Monika Griežytė, Gin-
tarė Valaitytė, Giedrė Mikutavičiūtė (mokyt. E. Ma-
tulionienė), Kamilė Rimkutė su Jelena Borovskaja 
(fort. ansamblis, mokyt. E. Sadauskaitė Gerulienė, 
N. Dainelytė) ir broliai Vygantas ir Vaidas Leliugos 
(fort. ansamblis, mokyt. R. Rasimavičienė) – visi apdo-
vanoti 2-osiomis vietomis. 

Likusias dienas šiame nuostabiame mieste pralei-
dome pakilia nuotaika. Viešnagė paliko didžiulį įspū-
dį. Deja, laikas iškeliauti. Vėlų sekmadienio vakarą 
traukiniu išvykome Barselonos link. 

Anksti ryte mus pabudino traukinio ratų bilde-
sys. Barselonos priemiesčių vaizdai įspėjo, kad kelionė 
artėja į pabaigą. Dar tris likusias dienas praleidome 
Katalonijos sostinėje Barselonoje. Aplankėme kalnų 
apsuptą Montserato vienuolyną, įspūdingą Barselonos 
katedrą, didingą Sagrada Familia (Šventos Šeimynos) 
bažnyčią, gražius koncertų rūmus „Palau de musica 
Catalana“, žymaus architekto Antoni Gaudi parką (čia 
pamatėme daugybę skulptūrų, aplipdytų keramikos 
duženomis – lyg mozaika – kuri tapo Barselonos 
simboliu).

Ispanija tikrai nuostabi. Aplankykite ir jūs!

Įspūdžius užrašė Kauno 1-osios muzikos mokyklos 
mokinė Austėja Žumbakytė. 

Austėja Žumbakytė Viktorijos Eugenijos teatro, kuriame 
vyko konkursas, scenoje

K. Rimkutė, J. Borovskaja, A. Žumbakytė ir I. Katinaitė po konkurso 
lankėsi Barselonoje

M. Griežytė, G. Valaitytė, G. Mikutavičiūtė ir mokytoja 
E. Matulionienė Bilbao mieste
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KALVARIJOS MUZIKOS MOKYKLA
ĮSPŪDŽIAI IŠ JAUNŲJŲ PIANISTŲ FESTIVALIOMARATONO KAUNE

Evelina ANDRIUŠAITYTĖ,
Kalvarijos muzikos mokyklos 7 kl. mokinė 

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Kalvari-
jos muzikos mokykloje vyksta daug įvairių koncertų 
bei renginių.

Vos tik sužinojau, kad grosiu VII respublikiniame 
jaunųjų pianistų festivalyje-maratone, ėmiausi darbo. 
Mokiausi groti šiuolaikinio kompozitoriaus M. Sko-
rik „Valsą“. Tai gana sudėtingas, netradicinis kūrinys, 
reikalaujantis daug darbo.

Projektas „Jaunųjų pianistų maratonas-festivalis“ 
organizuojamas jau 7-ąjį kartą. O aš jame dalyvauju 
net šeštąjį kartą. Esu vienintelė mokinė Kalvarijos 
muzikos mokykloje, dalyvavusi šiame konkurse tiek 
kartų. Šių metų festivalis-maratonas man pats įsi-
mintiniausias, nes jame tikriausiai grojau paskutinį 
kartą. Juk šie metai Kalvarijos muzikos mokykloje 
man paskutiniai – pavasarį baigiu mokyklą.

Festivalio-maratono koncertai Kaune vyksta įvai-
riose salėse. Mūsų mokyklos mokiniai pasirodė Kauno 
J. Naujalio muzikos gimnazijos salėje. Šį kartą norėjau 
pagroti kuo įspūdingiau, bet vos užlipusi ant scenos 
pajutau jaudulį, kuris man „pakišo koją“, todėl puikiai 
pagroti kūrinio nesugebėjau...

Po kiekvieno koncerto įgauname vis daugiau pa-
tirties, išgirstame grojančius bendraamžius ir mintyse 
lyginame jų kūrinių atlikimą bei techniką su savuoju 

7-ojo jaunųjų pianistų festivalio-maratono dalyvės su mokytojomis

grojimu. Po koncerto dar kartą supratau,  kad reikia 
daug ir rimtai dirbti, dar reikia daug pasiekti, pui-
kiai pasiruošti baigiamiesiems egzaminams. Tad vėl 
imuosi darbo.

Už ilgas ir nuoširdžias darbo valandas, už didelį 
rūpestį ir kantrybę noriu padėkoti savo mokytojai 
Vandai Ramanauskaitei.

Viktorija KIZELEVIČIŪTĖ,
Kalvarijos muzikos mokyklos 4 kl. mokinė 

Šeštadienį, gruodžio 1 dieną, išvažiavome į jaunųjų 
pianistų VII festivalį – maratoną, kuris vyko Kauno J. 
Naujalio muzikos gimnazijoje. Geriausi mūsų muzikos 
mokyklos pianistai atliko V. A. Mocarto, D. Šos-
takovičiaus, A. Aleksandrovo ir kitų garsių 
kompozitorių kūrinius. Man labiausiai patiko 
Ž. Ofenbacho „Kankanas“, kurį atliko Mari-
jampolės muzikos mokyklos mokinės.

Mums labai naudingi tokie renginiai. Juo-
se pasimokome, kaip elgtis scenoje, ką daryti, 
kai suklystame ir panašiai.

Po renginio visi ėjome į „Milano“ piceri-
ją. Joje ska niai ir sočiai pavalgėme. Žinojome, 
kad tą dieną Kaune bus Kalėdų eglutės įžiebi-
mas. Ėjome Laisvės alėja ligi Rotušės aikštės. 
Matėme gražų paradą. Jame dalyvavo daug 
mums žinomų žvaigždžių: Evelina Anusaus-
kaitė, Donata, Stano, „Mokinukės“, „69 Dan-

Kalvarijos muzikos mokyklos fortepijono skyriaus mokinės

guje“, „N.E.O“ bei Kalėdų Senelis. Grįždamos auto-
busu linksmai dainavome, parsivežėme daug įspūdžių 
ir gerą nuotaiką. 
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Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje dir-
ba 9 pianistai. Šiam mažam, bet šauniam kolektyvui 
vadovauja mokytoja metodininke Jūratė Jonauskie-
nė. Skyriaus mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose 
konkursuose ir yra pasiekę gerų rezultatų. Neapsi-
ribodamos mokinių auklėjimu, mokytojos aktyviai 
pačios koncertuoja ne tik kaip koncertmeisterės, bet 
yra susibūrusios į pianisčių kvartetą ir savo pasiro-
dymais džiugina mūsų širdis.

Mokykloje vyksta intensyvus koncertinis gyveni-
mas. Kasmet rengiame teminius vakarus, koncertus, 
minėjimus. 2006 metais paminėjome pianisto bei 
kompozitoriaus J. F. Burgmiulerio 200-ąsias gimimo 
metines. Vyr. mokytoja J. Stankutė paruošė prane-
šimą, o jos ir mokytojos D. Šimkienės mokiniai pa-
skambino šio kompozitoriaus sukurtų etiudų iš op. 
100 ir 105. Praėjusiais metais minėjome kompozito-
riaus E. Grygo 100-ąsias mirties metines. Koncerte 
dalyvavo mokytojos J. Jonauskienė, J. Stankutė, I. Ge-
čienė, R. Bernotienė ir jų paruošti mokiniai. O šių 
metų gruodžio pradžiai vyr. mokytoja Ilmera Gečienė 
ruošia pranešimą „Pianistės-kompozitorės-pedagogės 
E. Laumenskienės „Rinktinei jaunimui“ – 50 metų“. 
Koncerte jos mokiniai atliks beveik visus kūrinius iš 
šio albumo.

Siekdami, kad mokiniai pamiltų savo instrumen-
tą, kad muzikuodami jaustų malonumą, fortepijono 
skyriaus pedagogai sugalvojo mokykloje rengti kas-
metinius ansamblių vakarus. Mums buvo svarbu, kad 
vaikai galėtų kuo daugiau koncertuoti bei lavinti savo 
artistinius gebėjimus, o taip pat kad populiarėtų an-
samblinis muzikavimas. Iš pradžių koncertuose da-
lyvavo tik fortepijoniniai ansambliai, kuriuos ruošė 
visos skyriaus mokytojos. Renginys susilaukė daug 
klausytojų, gerbėjų ir po kelių metų išaugo į plates-
nio masto koncertus, kuriuose jau dalyvavo ir kame-
riniai ansambliai. Žinia apie smagius ansamblinio 
muzikavi mo vakarus pasiekė ir kaimyninių rajonų 
muzikos mokyklas. Po tokios sėkmės skyriaus vedėja 
J. Jonauskie nė sugalvojo į ansamblinio muzikavimo 
vakarus pasikviesti ir kitų muzikos mokyklų atstovus. 
Tokiu būdu stiprėtų muzikos ir meno mokyklų ben-
dradarbiavimas, pedagogai galėtų pasidalinti profesi-
ne patirtimi, repertuaru, praplėstų metodines žinias. 
2005 m. lapkričio mėnesį mūsų mokykloje įvyko Tel-
šių ir Tauragės apskričių muzikos ir meno mokyklų 
fortepijoninių ansamblių festivalis-konkursas „Mu-
zika sujungia mus“. Konkurso komisijos pirmininko 
pareigas maloniai sutiko eiti LMTA prof. Kęstutis 
Grybauskas, o jam talkina Klaipėdos universiteto 
menų fakulteto docentė Inga Maknavičienė ir Klai-
pėdos S. Šimkaus konservatorijos mokytoja ekspertė 
Virginija Ruzgienė. 

PAÞINTIS SU MOKYKLA

Konkursas vyksta kas antri metai. Šį rudenį Plun-
gės Mykolo Oginskio meno mokykloje vyks antrasis 
festivalis-konkursas „Muzika sujungia mus“. 

MUZIKA SUJUNGIA MUS
Judita STANKUTĖ, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos vyr. mokytoja 

Vyr. mokytoja J. Stankutė su savo mokiniais 
po Kalėdinio koncerto tėveliams

M. Oginskio Polonezą trims rankoms II tarptautinio Oginskio 
festivalio metu skambina M. Neimonas ir J. Lukošiūtė 

Plungės M. Oginskio meno mokyklos mokiniai: G. Balčiauskytė, 
U. Bakanauskaitė, M. Stasikėlytė, K. Kliauza, M. Neimonas, 
J. Lukošiūtė ir M. Radvilavičiūtė su Oginskio provaikaičiu 
D. Zaluskiu. Romualdo Lukošiaus nuotraukos  
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IÐ MENO IR MUZIKOS MOKYKLØ GYVENIMO

DŽIUGIOS ŠVENČIŲ AKIMIRKOS
Rasa BABARSKIENĖ, Daugų meno mokyklos vyr. mokytoja

Baigėsi mokslo metai. Mokiniai, lankę Daugų 
meno mokyklą, atsikvėpė lengviau... Jie dainomis 
ir varpeliais paskelbė puikią šventę – Daugų meno 
mokyklos 30-metį. Tai puiki proga pasidžiaugti 
profesiniais pasiekimais mokytojams ir mokiniams, 
pademonstruoti įvykdytas švietėjiškas – pažintines 
programas, populiarinti instrumentinį grojimą ir dai-
navimą, parodyti visavertį popamokinį mokinių ug-
dymą Alytaus rajono neformaliojo ugdymo mokymo 
įstaigose.

Šventės vedėja, mokyklos direktorė Irena Abroma-
vičienė pristatė gausiai susirinkusius svečius: Alytaus 
apskrities viršininko pavaduotoją Onutę Balevičiūtę, 
Alytaus rajono savivaldybės tarybos sekretorių Simą 
Salicką, Alytaus rajono savivaldybės švietimo ir sporto 
skyriaus vedėją Rimantą Židanavičių, Daugų seniū-
ną Vydą Raudonį ir seniūno pavaduotoją Algimantą 
Marčiukonį, miestelio bendruomenės „Daugų kraš-
tas“ tarybos pirmininkę Ramunę Gaisrienę, V. Mi-
rono vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduoto-
ją ugdymui Vidą Kalmatavičienę, Alytaus muzikos 
mokyklos mokytoją Birutė Jočienę (pirmąją Daugų 
muzikos mokyklos direktorę), Pivašiūnų vidurinės 
mokyklos direktorių Praną Jauneiką.

Visus sužavėjo mokyklos jaunių choro dainos 
(vadovė L. Zalanskienė), Justinos Remeikaitės atlie-
kama „Akimirka“ (mokyt. R. Vanagaitė), tarptauti-
nio festivalio „Skambančios spalvos“ laureato Dovydo 

Strimaičio ir Justino Raudonio (beat box) dainavi-
mas (mokyt. J. Laugalienė), smuikininkų ansamblio 
griežiama „Gama džiaz“ (Butrimonių struktūrinis pa-
dalinys, mokyt. I. Krikščiūnienė, akompanavo R. Ba -
barskienė), mokytojo Stasio Zenkevičiaus ir buvusių 
mokinių Ramunės Rokienės, Raimundo Grincevičiaus 
akordeonininkų trio (bosinė gitara – A. Šliažas, mu-
šamieji – dailės mokytojas E. Ostrauskas). Jungtinis 
mokytojų instrumentinis ansamblis žiūrovus ir klau-
sytojus linksmino uždegančiais kūriniais. Šventiš-
kai mokyklą papuošė dailės mokytojai V. Kartanas 
ir E. Ostrauskas.

Savo dainavimu pradžiugino buvusi mokyklos mo-
kinė Rasa Jasiulionytė-Masilionienė, Vilniaus J. Tallat-
Kelpšos konservatorijos neformaliojo ugdymo sky-
riaus estradinio vokalo dėstytoja.

Jubiliejinės šventės metu nestigo gėlių, dovanų 
ir padėkos raštų. Mokytojos Laimutė Aleksiupie-
nė ir Laima Zalanskienė buvo apdovanotos Alytaus 
apskrities viršininko administracijos padėkos raštais 
už aktyvią kultūrinę, ugdomąją bei projektinę veiklą. 
Alytaus rajono savivaldybės mero padėkos raštais už 
kūrybišką pedagoginę ir meninę veiklą apdovanoti 
mokytojai Joana Laugalienė, Evaldas Ostrauskas (bu-
vęs mokyklos direktorius), Algirdas Glovickis. Alytaus 
rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir spor-
to skyriaus vedėjo Rimanto Židanavičiaus padėką už 
aktyvią kultūrinę ir ugdomąją veiklą gavo mokytojai 

Mes pasiruošę mokyklos šventei 
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Prof. V. Noreikos sveikinimas Pagrojome... dabar dainuosime (J. Raudonis, D. Strimaitis)

Groja visi mokytojai

Rasa Babarskienė, Ramunė Rokienė, Stasys Zenkevi-
čius, Kristina Barauskaitė ir mokyklos direktorė Irena 
Abromavičienė.

Mokyklos baigimo proga muzikos ir dailės sky-
riaus mokinius – Miglę Kartanaitę (mokyt. R. Babars-
kienė), Gabrielę Dzidzevičiūtę (mokyt. J. Laugalie-

nė), Skirmantą Bakšį (mokyt. R. Rokienė), Gintarę 
Novikovą ir Ritą Mačionytę (mokyt. K. Barauskai-
tė) sveikino tėveliai ir draugai. Justinai Remeikaitei 
(mokyt. R. Vanagaitė) ir Gintarei Savilionytei (mokyt. 
R. Babarskienė) įteikti ir mokyklos padėkos raštai už 
aktyvią koncertinę veiklą.

Staigmena ir netikėtumas mokyklos bendruome-
nei ir svečiams buvo profesoriaus Virgilijaus Noreikos 
koncertas (koncertmeisteris Darius Mažintas). Tokie 
užburiantys ir širdingi muzikos garsai mažame pro-
vincijos miestelyje skambėjo pirmą kartą.

Renginys paliko neišdildomą įspūdį. Dar ilgai 
šventės dalyviai dalijosi įspūdžiais.

Už gražią pilietinio ir tautinio ugdymo projekto 
„Lietuva – tūkstančiuose dainų“ Daugų meno mo-
kyklos baigiamąją šventę esame dėkingi Alytaus rajo-
no savivaldybei, rajono merui Algirdui Vrubliauskui, 
Daugų seniūnijai, Daugų bendruomenei, bei rėmė-
jams: UAB „Daugė“, UAB „Kopainė“, UAB „Daugų 
žuvis“, B. Vadeikienės I.Į., R. Stoškaus I.Į., Juonio I.Į., 
p. Z. Ožalinskienei.

30-čio šventės svečiai ir dalyviai
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Tik visiškai nejautrus žmogus gali likti abejingas 
vaiko norui ir siekiui kurti meną: piešti, lipdyti, dai-
nuoti, muzikuoti... Ir nors netobuli, neharmoningi 
dažniausiai būna pirmieji bandymai, jau vien jauno 
žmogaus pastangos įveikti sunkumus kelia pagarbą. 
Mokytojui šios pastangos bei pasiekti rezultatai itin 
svarbūs ir reikšmingi, o kiekvienas gabus, imlus ir 
darbštus mokinys mums jau savaime yra tarsi atlygis, 
teikiantis džiaugsmo.

Marijampolės muzikos mokykloje tarp daugelio 
visada buvo ir darbštesnių už kitus, ir, svarbiausia, 
labiau norinčių gilintis į muzikos paslaptis mokinių. 
Pastaruoju metu tokių yra ne vienas – jie pasirodo 
ne tik mokyklos koncertuose, bet ir mieste ar apskri-
tyje rengiamuose proginiuose renginiuose, sėkmingai 
dalyvauja konkursuose, festivaliuose. 

Tarp jaunesniųjų būtina paminėti Giedrę Juo-
dzevičiūtę (mokyt. S. Maurutienė). Jos vikrūs piršte-
liai, bėgiodami klavišais, jau pajėgia sukurti mažus 
stebuklus. Ši ketvirtokė, atrodo, muzikai galėtų ati-
duoti visą savo laiką – taip jai viskas įdomu. Teko 
mokyti daugybę vaikų – dažnam, net ir turinčiam 
neabejotinų gabumų, scena kelia baimę, o tuo tarpu 
Giedrei ji teikia tik džiaugsmą. Ji veržte veržiasi į kon-
kursus, mielai mokosi sunkesnius kūrinius, nors šiaip 
jau labiausiai mėgsta lyriškus, romantiškus kūrinius – 
ir pati mergaitės natūra romantiška. 2007 metais 
Giedrė Juodzevičiūtė tapo Kauno apskrities J. Nauja-

MARIJAMPOLĖS MUZIKOS MOKYKLA
JAU SUKURIA MAŽUS STEBUKLUS

Rasa KYBURIENĖ, Svetlana MAURUTIENĖ,
Marijampolės muzikos mokyklos mokytojos metodininkės

lio gimnazijoje rengiamo konkurso „Muzikos garsai“ 
diplomante. Labai svarbus buvo dalyvavimas XV res-
publikiniame B. Dvariono konkurse – mergaitė pate-
ko į trečiąjį turą. Praėjusią vasarą dalyvavo Prienuose 
vykusiame II tarptautiniame jaunųjų instrumentalistų 
konkurse „Olimpo musicale“ – Giedrė tapo jo diplo-
mante. Dabar intensyviai ruošiasi Naujojoje Vilnio-
je vyksiančiam Leono Povilaičio atminimui skirtam 
konkursui bei Marijampolės apskrities gabių vaikų 
koncertui „Žvaigždžių ir žvaigždučių šventė“. Gruo-
džio mėnesį – vėl nauja patirtis: tarptautinis duetų 
konkursas Kaune „Muzikuojame dviese“. 

Živilė Stanionytė (mokyt. R. Kyburienė) fortepijo-
nu skambina jau penktus metus. Nuo pirmų moky-
mosi metų mokinė išsiskyrė ryškiais muzikiniais gebėji-
mais: puikia orientacija, muzikalumu, ritmo pojūčiu, 
kokybišku garso išgavimu. Živilė – guvi, energinga, 
linksma, kupina žingeidumo ir optimizmo. Mergaitė 
auga muzikalioje aplinkoje: jos mama – muzikos mo-
kyklos mokytoja, sesuo Indrė šoka ir groja fleita. Na-
mus gaubianti muzikinė aura formavo ir Živilės mu-
zikinį skonį. Galbūt todėl ji puikiai ir įtikinamai geba 
atlikti tiek klasikinius, tiek šiuolaikinius kūrinius. Ži-
vilė nuolat dalyvauja konkursuose, festivaliuose, kon-
certuose. Ji IV ir V Kauno apskrities jaunųjų pianis tų 
konkurso „Muzikos garsai“ diplomantė, IX res-
publikinio šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės mu-
zikos festivalio – konkurso diplomantė, I respubli-

Živilė Stanionytė su mokytoja R. Kyburiene ir konkurso „Muzikos 
garsai“ žiuri pirmininke prof. H. Radvilaite

Giedrė Juodzevičiūtė ir Jonas Gegužis su apdovanojimais konkurse 
„Olimpo musicale“
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kinio jaunųjų pianistų konkurso „Musica amabile“ 
dalyvė. Živilė koncertavo Kaune, Raseiniuose, Jurbar-
ke, Šakiuose, Marijampolėje vykusiuose renginiuose. 
Živilės grojimas visuomet papuošia Marijampolės 
muzikos mokykloje vykstančius koncertus. Mergaitė 
ne tik puikiai groja. Jai šauniai sekasi ir kitos muzi-
kinės disciplinos. Šiuo metu Živilė ruošiasi III tarp-
tautiniam jaunųjų muzikų konkursui „Muzikuojame 
dviese“ bei L. Povilaičio atminimui skirtam konkursui 
Naujojoje Vilnioje.

Daug džiaugsmo ir vilčių teikiantis mokinys Jonas 
Gegužis (mokyt. S. Maurutienė) – jau septintokas. 
Nuo pat pradžių buvo aišku, kad šis vaikas ir gabus, 
ir turintis labai stiprų atsakomybės jausmą visose srity-
se. Todėl jis jau seniai žinomas ne tik mokykloje: ne 
pirmi metai jį mielai kviečia į parodų atidarymus, 
įvairius atsakingus koncertus. Jis yra pelnęs įvairių 
apdovanojimų, tarp jų ir Marijampolės apskrities ad-
ministracijos padėkos raštą. Bet patys brangiausi – 
muzikinių renginių, kuriuose Jonas dalyvauja jau ne 
vienerius metus, apdovanojimai. Du kartus Jonas yra 

tapęs konkurso „Muzikos garsai“ diplomantu, XIV 
B. Dvariono konkurse iškopė į trečiąjį turą, o XV 
tapo diplomantu. Diplomą parsivežė ir iš šiuolaiki-
nės lietuviškos fortepijoninės muzikos konkurso bei 
jau minėto „Olimpo musicale“. Dalyvavo tarptau-
tiniame fortepijoninės muzikos konkurse, skirtame 
F. Šopenui. Jonas šį rudenį daug dirba, nes ruošiasi 
dalyvauti tuose pačiuose renginiuose kaip ir Giedrė 
Juodzevičiūtė. Su tokiu mokiniu smagu dirbti. Jo-
nas vis labiau reiškia savo nuomonę: diskutuoja dėl 
repertuaro, interpretacijų, mėgsta analizuoti. Jis jau 
turi sukaupęs įdomų repertuarą, nemažai jo atliekamų 
kūrinių yra įrašyta.

Darbas su tokiais mokiniais leidžia mokytojams 
pajusti ne visada dėkingos ir lengvos misijos svarbą 
ir prasmę. Pedagogai gali tik pasidžiaugti, kad su-
gebėjo padėti gabiems vaikams prisiliesti prie meno, 
o jaunųjų muzikantų gebėjimai iš kuklių pumpurėlių 
virto gražiais žiedais. Puoselėkime, tausokime, my-
lėkime, padėkime atsiskleisti jaunoms asmenybėms, 
džiaukimės tokiais gabiais vaikais.

KONCERTAS GIRKALNIO ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE
Jūratė DAUGĖLIENĖ, 

Raseinių meno mokyklos fortepijono skyriaus vedėja 

Kovo pirmąjį sekmadienį Raseinių meno mo-
kyklos fortepijono skyriaus moksleiviai koncertavo 
Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčioje. Vyresniųjų klasių 
pianistai – L. Enuksonaitė, K. Gudaitytė, M. Šnei-
derytė, L. Bielskytė, D. Petraitytė, K. Mockevičiūtė, 
E. Tamulevičiūtė, E. Blinkutė, T. Tamulytė, R. Kaspa-
ravičiūtė, G. Petrauskaitė, I. Zieringytė, G. Aukštaky-
tė, D. Kalinauskytė – atliko XVII–XXI a. vargonines 
kompozicijas. Skambėjo G . F. Telemano, H. Perselio, 
G. F. Hendelio, D. Kačinio, J. S. Bacho, L. Mocarto, 
M. Glinkos, M. K. Čiurlionio, G. Kuprevičiaus kū-
riniai. Ugdytinius ruošė mokytojos – L. Juodytė, 
G. Grabienė, G. Gudaitienė, B. Galdikienė, S. Kreč-
kauskienė, J. Sederevičiūtė, J. Daugėlienė. 

Tokiai iniciatyvai maloniai pritarė Šv. Jurgio baž-
nyčios klebonas J. Kaknevičius ir leido mokiniams pa-
groti naujais olandų firmos „Johannes“ Rembrandt 395 
modelio elektroniniais vargonais. Klebonas pasakojo, 
jog šį brangiai kainuojantį instrumentą prieš metus 
padėjo įsigyti LR Seimo narys G. Mykolaitis. Tos pa-
čios „Johannes“ firmos vargonai dar yra Žeimiuose, 
Nidoje, Liepojoje (Latvija). Kompiuteriniai vargonai 
puikiai skamba bet kokio dydžio bažnyčioje, jų ne-
reikia derinti, jais galima naudotis neribotą valandų 
skaičių. Teigiama, kad tokie vargonai skambesiu pri-
lygsta vamzdiniams vargonams. Girkalnio bažnyčio-
je įrengti vargonai turi tris manualines klaviatūras ir 
pedalus, 60 registrų. Šiuo monumentalaus skambesio 

Profesionali vargonininkė O. Kundrotaitė demonstruoja 
instrumento galimybes 

Raseinių meno mokyklos jaunieji pianistai, jų pedagogai su Girkalnio 
Šv. Jurgio bažnyčios klebonu J. Kaknevičiumi po koncerto 
Jūratės Daugėlienės nuotraukos 
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instrumentu galima groti dinamiškai: kontrastai iš-
gaunami keičiant registrus, teisingai artikuliuojant, 
frazuojant.

Džiugu, jog galėjome prisiliesti prie šimtme-
čiais puoselėjamų vargonavimo tradicijų, paįvairinti 
koncer tinę aplinką, atrasti naujų dalykų. Vargonais 
atliekama senoji baroko muzika ne vienam mokiniui 
tapo patrauklia repertuaro dalimi. Verta paminėti, jog 
nemaža dalis mokyklos jaunųjų pianistų yra susipa-
žinę ir su galingais Kretingos pranciškonų vienuolyno 

bažnyčios vargonais, patys išbandę jų skambesį. Pro-
fesionali šios bažnyčios vargonininkė O. Kundrotaitė 
pademonstravo instrumento technines galimybes. 

Malonu, jog ir tą sekmadienį Raseinių meno mo-
kyklos mokinių atliekamos vargonų muzikos klausėsi 
nemažai Girkalnio miestelio gyventojų bei koncertuo-
jančių mokinių tėvų. Pritartume klebono nuomonei, 
jog sekmadieniais po šv. Mišių vykstantys mokinių 
vargonų muzikos koncertai galėtų tapti gražia tradi-
cija, būtų laukiami ir lankomi.

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS PO ITALIJĄ
Gintvilė SAMAJAUSKIENĖ, 

Šakių meno mokyklos mokytoja metodininkė 

Nors vasara prabėgo ir ruduo jau įpusėjo, tačiau 
vis norisi ir norisi mintimis grįžti į praeitą ankstyvą 
pavasarį...

Ogi viskas vyko taip.
Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos forte-

pijono mokytojos Z. Kairienės dėka (nes netikėtai 
atsirado laisva vieta) man ir mano mokinei Marijai 
Rinkevičiūtei buvo pasiūlyta kartu su šios mokyklos 
moksleiviais dalyvauti konkurse Italijoje Canicatti 
mieste. 

Konkursas vyko 2008 m. balandžio 21–27 dieno-
mis. Šiame konkurse varžėsi įvairių specialybių ir įvai -
rių kategorijų (pagal amžiaus grupes) vaikai ir jau-
nuoliai.

Taigi, 19 d. naktį pajudėjome iš Kauno naujutėlai-
čiu dviejų aukštų didžiuliu autobusu Lenkijos link. 

Prisipažinsiu, jau iš anksto šiek tiek bijojau dėl 
savęs, o svarbiausia, dėl Marijos. Ar ištversime naktį 
ir dieną keliauti autobusu? Abiem ši kelionė buvo 
pirmoji. Tačiau ryte nuotaika buvo puiki. Truputį 
numigom, truputį plepėjom, dairėmės pro langus, 
susipažinom su šalia keliaujančiais kaimynais.

Pervažiavom Lenkiją, kuri didelio įspūdžio nepa-
liko. Vakarop pasiekėme Brno užmiestyje esantį mūsų 
viešbutį, kuriame atgavome jėgas, pailsėjome ir iš ryto 
išvažiavome Italijos link. Įvažiavus į Austriją, tikra ta 
žodžio prasme „prilipom“ prie autobuso langų ir fo-
toaparatų bei filmavimo kamerų. Akį vėrė ne tik graži 
gamta, iš tolo stūksantys snieguoti Alpių kalnai, bet ir 
nepaprastai švarūs, išpuoselėti, dailutėliai ir tvarkingi 
miestai ir miesteliai. 

Canicatti miestas yra Sicilijoje, todėl visa kelionė 
link šios nuostabios salos driekėsi Viduržemio jūros 
pakrante.

Nuostabus kraštas! 
Jau grįžusios namo ir peržiūrėjusios nuotraukas 

bei filmuotą medžiagą niekaip negalėjome įsisamo-
ninti: ar tikrai ten buvom ir viską savo akimis matėm? 
Ar maudėmės Viduržemio jūroje, aplankėm Palermo, 
Paola, Sorento, Taorminą, Romą, Vatikaną, plaukėm 
į turtuolių išsvajotąją, nepakartojamo grožio Ka-
prio salą, funikulieriumi kilome į pulsuojantį Etnos 
ugnikalnį? 

Nepakartojamas Romos Koliziejus 

Repeticijų belaukiant. Marija Rinkevičiūtė 
ir mokytoja Gintvilė Samajauskienė



42 PIANISTAS 2008 m. gruodis

Kelionės įspūdžiais su Marija dalinamės iki šiol.
Bet svarbiausias kelionės tikslas buvo konkursas.
Tai ir buvo tikrasis jėgų išbandymas. Laimėta gar-

binga antroji vieta. Nors, kai sužinojome, kad iki pir-
mosios vietos tetrūko vos vieno balo, šiek tiek nuka-
binom nosis. „Koją pakišo“ techniniai nesklandumai. 
Vis tik beveik savaitė iki pasirodymo konkurse buvo 
negrota. Repeticijoms skirta vos keletas minučių.

Tačiau abi supratom, kad reikia išmokti mobili-
zuoti visas jėgas, psichologiškai save nuteikti ir dar 

tobulinti ir tobulinti pianistinius įgūdžius bei kuo 
daugiau koncertuoti.

Artimiausiu metu Marija ruošiasi dalyvauti Ma-
rijampolės apskrities muzikos mokyklų moksleivių 
festivalyje „Grojame šokių muziką“.

Lapkričio 11 d. Marija atstovaus mokyklą Žvaigž-
džių ir žvaigždučių šventėje Vilniaus rotušėje. 

Na ir dar laukia tradicinis VIII-asis respublikinis 
meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalis – 
maratonas Kaune.

VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA
Rasa BLEBAITĖ,

Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos mokytoja ekspertė

Po sunkių praeitų mokslo metų, kai visa mokyk-
la gyveno ruošdamasi konkursui „Olimpo musica-
le“, šiemet Veiverių A. Kučingio meno mokykloje vėl 
dirbama įprastu ritmu. Spalio mėnesį paminėjome 
pirmosios Lietuvoje pedagogų rengimo įstaigos – 
Veiverių mokytojų seminarijos (mokykla įsikūrusi 
buvusiose seminarijos patalpose) ir operos solisto, 
Lietuvos kariuomenės majoro, politinio kalinio Anta-
no Kučingio gimtadienius (organizavo mokytojai 
J. Derbutis ir G. Urbonavičius), lapkritį laukia pia-
nistų festivalis-maratonas, kaip ir pernai, sutiksian-
tis dalyvius pačiose gražiausiose Kauno salėse. Laikas 
bėga taip greitai, kad dar visai švieži prisiminimai iš 
praeito – 7-ojo maratono. Šis renginys kiekvienais 
naujais mokslo metais paprastai ir būna pirmasis rim-
tas jaunųjų pianistų pasirodymas viešumoje. Praeitais 
metais maratonas išplito jau į 9 Kauno miesto kon-
certines sales, ir labai džiugu, kad kasmet atsiveria 
naujų galimybių susipažinti su vis naujomis Kauno 

miesto kultūrinėmis erdvėmis. Pernai Veiverių vaikai 
koncertavo paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažny-
čios konferencijų salėje. Jau iš anksto visi džiaugėsi, 
kad galės pagroti tokioje įspūdingoje šventovėje. Jaudi-
nančiai ir šventiškai nuteikė baltas fortepijonas, o po 
koncerto visiems magėjo liftu užsikelti į viršų ir nuo 
bažnyčios bokšto apžvelgti Kauno panoramą.

Pavasarį prasidėjo kitas maratonas – įvairių kon-
kursų, kuriuose dalyvavo mokytojos Audronės Paš-
kauskienės mokiniai. Trylikametė Akvilė Papievytė 
nugalėjo tarptautiniame konkurse „Concour Musi-
cale de France“, kurio pirmasis turas vyko Rygoje, 
ir iškovojo teisę dalyvauti konkurso finale Prancūzijos 
sostinėje Paryžiuje. Solistų kategorijoje Akvilė pelnė 
I vietą, o ansamblių kategorijoje kartu su savo gera 
drauge, Kauno „Vyturio“ vidurinės mokyklos moki-
ne Aukse Pranevičiūte (mokyt. V. Karužaitė), iško-
vojo Didįjį prizą. Mergaitės ne tik puikiai pasirodė 
konkurse, bet ir aplankė žymiausias šio nuostabaus 

7-ojo pianistų maratono dalyvės su mokytojomis A. Paškauskiene ir R. Bimbaite 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje 
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miesto vietas. Vos spėjusi grįžti iš Paryžiaus, Akvilė su 
sesėmis Agne ir Aušra Kaminskaitėmis bei mokytoja 
Audrone leidosi į kelionę Vokietijon, kur dalyvavo 
fortepijoninių ansamblių konkurse ir grojo šešiomis 
rankomis. Čia taip pat sekėsi puikiai – laimėta II vie-
ta, taip pat nemažai pamatyta. O paskutiniu akcentu 
tapo konkursas Prienuose „Olimpo musicale“ – Akvi-
lė čia pelnė diplomą. Plačiau apie konkursą „Olimpo 
musicale“ rašoma kitame straipsnyje, čia tik noriu pa-
žymėti, kad tai buvo tikrai didžiulis renginys, pareika-
lavęs nepaprasto susiklausymo, geranoriškumo, drau-
giškumo iš viso Veiverių meno mokyklos mokytojų 
kolektyvo. Visi labai džiaugiamės, kad konkursas vyko 
Prienuose, nors iš pradžių tai kėlė daugybę abejonių 
ir atrodė gryna utopija. Kai mokyklos direktorius 
Mindaugas Labanauskas nuvažiavo pristatyti „Olim-
po musicale“ projektą rajono savivaldybei, Prienų 
rajono meras Alvydas Vaicekauskas tvirtai pasakė – 
konkursas turi vykti Prienuose (pirmasis „Olimpas“ 
vyko Kauno J. Gruodžio konservatorijoje). Visi bu-
vome įsitikinę, kad Prienuose konkurso neįmanoma 
suorganizuoti – kultūros centre nėra fortepijono, 
Prienai neturi nė vieno viešbučio, kur būtų galima ap-
gyvendinti konkurso dalyvius. Tačiau visas problemas 
galima išspręsti, jeigu jos sprendžiamos. Fortepijonas 
atsirado, nebrangių apgyvendinimo vietų atsirado ša-
lia esančiame Birštone. O kur dar gaivus, pušimis 
kvepiantis Birštono kurortinis oras, ramybė, įvairios 
pramogos, procedūros sanatorijose? Daugeliui moky-
tojų ir mokinių, pavargusių po įtemptų mokslo metų, 
tai tapo tikra atgaiva. Repetuoti buvo galima Prienų 
ir Birštono meno mokyklose, už šių mokyklų vadovų 
bei mokytojų nuoširdumą ir draugiškumą taip pat 
esame jiems labai dėkingi. Meras A. Vaicekauskas 
nuolat domėjosi, ar nieko netrūksta, ar nereikia pagal-

Darbo partijos Prienų skyriaus pirmininkė R. Zablackienė 
piniginę premiją įteikia „Olimpo musicale“ konkurso 
diplomantei A. Papievytei

bos. Jautėme didžiulę paramą ir rūpestį iš valdžios pu-
sės. Rėmėjų dėka konkurso laureatai galėjo džiaugtis 
nemenkais prizais – ne kiekviename konkurse Grand 
Prix būna po tūkstantį litų! 

Džiugu, kad su visais konkurse sėkmingai varžė-
si 3 dalyviai iš mūsų mokyklos: Valentinas Serbenta 
(lumzdelis, mokyt. N. Baginskas), Lukas Černauskas 
(akordeonas, mokyt. M. Labanauskas) ir Akvilė Papie-
vytė (fortepijonas, mokyt. A. Paškauskienė). Visi vei-
veriškiai tapo diplomantais. Jaunuosius Prienų rajono 
muzikantus premijomis apdovanojo Darbo partijos 
Prienų skyrius. Vienas iš Veiverių A. Kučingio meno 
mokyklos įkūrėjų p. C. Pacevičius taip pat įsteigė dvi 
premijas, kurias skyrė konkurse „Olimpo musica-
le“ dalyvavusiems buvusiems mokyklos mokiniams, 
daugkartiniams tarptautinių ir respublikinių konkur-
sų nugalėtojams, toliau tęsiantiems mokslą muzikos 
gimnazijose: Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos 
mokinei Sandrai Pažėraitei (fortepijonas) ir Nacio-
nalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniui 
Kristupui Gikui (fleita).

Tad jei Kaune konkursas būtų paskendęs rengi-
nių jūroje, Prienams jis tapo didžiuliu nepamirštamu 
įvykiu.

Džiaugiamės, kad Veiverių meno mokyklos ben-
druomenė ir šiemet gyvena draugiškai, laukdama sve-
čių kovo mėnesį vyksiančiame 3-ajame respublikinia-
me jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji pirštukai“ 
ir 8-ajame tarptautiniame akordeonistų konkurse, 
kuris organizuojamas birželį.

Ateinančių metų spalį rengiamės švęsti mokyklos 
20-metį ir toliau kuriame, kaip kartais atrodo, tokiai 
mažai mokyklai neįgyvendinamus projektus, kurie 
dar tik kirba mintyse, bet už metų kitų, tikėkimės, 
taps realybe.

Agnė Kaminskaitė, Aušra Kaminskaitė ir Akvilė Papievytė 
groja 7-ajame respublikiniame jaunųjų pianistų 
fetivalyje-maratone.
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BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA
Romualda BUTKEVIČIENĖ, 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, atšventu-
si 50-ties metų jubiliejų iškilmingu koncertu, ir toliau 
visus mokslo metus skyrė šiai iškiliai datai paminė-
ti. Jubiliejiniais metais vyko daug įvairių renginių: 
koncertų, susitikimų, parodų, o taip pat respublikinis 
konkursas.

 Vienas iš mokyklos jubiliejui skirtų renginių, su-
laukęs nemažo klausytojų susidomėjimo, buvo Biržų 
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 2006–2007 m.m. 
organizuotas koncertų ciklas „Grojame su įžymiais 
muzikantais, profesionaliais atlikėjais“. Ciklą sudarė 
Petro ir Luko Geniušų koncertas kartu su muzikos 
mokyklos auklėtine, styginių skyriaus moksleivių pa-
sirodymas su Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos styginių kvartetu „Akademija“, mūsų mokyklos 
choristų ir instrumentalistų bendras koncertas su 
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos choru ir 
orkestru. 

Pianistas, profesorius Petras Geniušas yra dažnas 
ir visada laukiamas svečias Biržuose. Pilies rūmų salė 
sunkiai talpina visus klausytojus, susirenkančius į jo 
koncertus. Šis koncertas buvo ypatingas – fortepi-
jono skyriaus moksleivė Vaida Vireliūnaitė grojo su 
beveik savo bendraamžiu, jau gerai žinomu pianistu 
Luku Geniušu. Repeticijos Vaida laukė su jauduliu. 
Juk nebuvo daug laiko įsigilinti į tai, kaip šį kūrinį 
groja daugelio konkursų laurus laimėjęs pianistas Lu-
kas. Tačiau vienos repeticijos užteko duetui susigroti, 
o profesoriaus Petro Geniušo taiklios, profesionalios 
pastabos padėjo vienodai pajusti kūrinio dvasią. 

Koncertą pradėjo Petras Geniušas, sveikindamas 
mokyklos bendruomenę jubiliejaus proga bei prista-
tydamas pirmuosius atlikėjus – Vaidą ir Luką, ku-
rie atliko Moriso Ravelio fortepijoninių pjesių cik-
lą „Motulė žąsis“. Koncerte skambėjo ne tik Luko 

ir Vaidos atliekama fortepijono muzika. Radvilų pilies 
salės skliautuose aidėjo tėvo ir sūnaus Geniušų dueto 
atliekami kūriniai. Po koncerto komplimentų Vaidai 
negailėjo ir Lukas, ir pats maestro Petras Geniušas. 

Jubiliejinius metus vainikavo II–asis tarptautinis 
Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursas – festi-
valis. Konkursu – festivaliu buvo siekiama atskleisti 
ir auginti jaunuosius atlikėjus per tradicinę ir šiuo-
laikinę lietuvių kompozitorių muziką, sudominti juos 
kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūryba, skatinti do-
mėtis savo tautos muzikinės kultūros praeitimi bei 
dabartimi. Jame dalyvavo 30 jaunųjų pianistų iš Pa-
nevėžio muzikos mokyklos, Panevėžio Vytauto Mika-
lausko menų mokyklos, Nacionalinės M. K. Čiurlio-
nio menų mokyklos, Rokiškio, Kauno I-os muzikos 
mokyklos, Kauno „Vyturio“ vidurinės, Molėtų meno 
mokyklų, Gargždų, Pasvalio, Biržų Vlado Jakubėno 
muzikos mokyklų bei Rygos Jazepa Medina muzikos 
mokyklos. Pianistus vertino kompetentinga komisija: 
kompozitorius Mindaugas Urbaitis (komisijos pir-
mininkas), muzikos ir teatro akademijos profesorius 
Jurgis Karnavičius, Rygos Jazepa Medina muzikos 
mokyklos mokytoja, įvairių festivalių organizato-
rė Gunta Melbarde, Panevėžio Vytauto Mikalausko 
menų mokyklos mokytoja metodininkė Asta Kapu-
činskienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 
mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė. 

Festivalio dalyvius Vlado Jakubėno pjese „Legen-
da“ pasveikino pianistas profesorius Jurgis Karnavi-
čius. Sveikinimą su geriausiais linkėjimais jauniesiems 
pianistams atsiuntė mūsų kraštietė, Kauno Juozo 
Gruodžio konservatorijos dėstytoja, Vlado Jakubėno 
muzikos atlikėja ir propaguotoja pianistė Virginija 
Daugirdienė. Kiekvienas konkurso dalyvis turėjo at-
likti po 3 kūrinius. Vienas iš jų privalėjo būti mūsų 

Vertinimo komisija: (iš kairės) Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja 
metodininkė R. Butkevičienė, Rygos J. Medina muzikos mokyklos mokytoja G. Melbarde, 
kompozitorius M. Urbaitis (komisijos pirmininkas), LMTA prof. J. Karnavičius, Panevėžio 
V. Mikalausko menų mokyklos mokytoja metodininkė A. Kapučinskienė

Profesorius Petras Geniušas pristato duetą – 
Vaidą Vireliūnaitę ir Luką Geniušą
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Po konkurso...

kraštiečio kompozitoriaus Vlado Jakubėno. Antroje 
konkurso – festivalio dalyje 4 pianistai dalyvavo im-
provizacijų šou. 

Po konkurso visi dalyviai nuvyko prie Vlado Jaku-
bėno namo. Aleksandra Balčiauskienė, asmeniškai pa-
žinojusi Vladą Jakubėną, pasakojo apie jo gyvenimą 
ir kūrybą. Apie kompozitorių kalbėjo ir evangelikų 
reformatų kunigas Rimas Mikalauskas. Evangelikų 
reformatų bažnyčioje konkurso dalyviai bei svečiai 
apžiūrėjo fortepijoną, kuriuo grojo kompozitorius. 
Grįžę į pilies rūmus konkurso dalyviai išklausė ko-
misijos sprendimo ir buvo apdovanoti įvairiais pri-
zais bei diplomais. Diplomai už nuoširdų darbą buvo 
įteikti ir mokinius ruošusioms mokytojoms.

Amerikoje gyvenančios Vlado Jakubėno dukterė-
čios Erikos Bruks piniginiais prizais buvo įvertinti 
mokiniai, geriausiai atlikę V. Jakubėno kūrinį. Už 
V. Jakubėno kūrinį „Velniuko šokis“ buvo įvertintas 
biržietis Mindaugas Variakojis. Dar trys Erikos Bruks 
prizai iškeliavo į Kauną ir Rygą. Tradiciniu mero pa-
vaduotojo prizu už ryškiausią pasirodymą ir geriau-
sios šiuolaikinės lietuviškos pjesės interpretaciją buvo 
apdovanota pasvalietė Rasa Murauskaitė. Specialiu 
Vilniaus biržiečių klubo „Krivūlė“ prizu už labai gerą 
pasirodymą apdovanota biržietė Vaida Vireliūnaitė. 
Vokietijos „Lions“ klubas skyrė prizus už geriausią 
baroko, klasicizmo epochų kūrinių interpretaciją bei 
ryškų pasirodymą ir perspektyvumą. 

Festivalio dalyviai, jų mokytojai bei tėveliai džiau-
gėsi, jog festivalis vyksta tokioje nuostabioje istorinėje 
vietoje – Biržų pilies salėje, ir linkėjo rengėjams – 
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorei Rimai 
Zuozienei, pavaduotojai Ramutei Petronytei ir šių 
eilučių autorei – sėkmės įgyvendinant naujus suma-
nymus.

Jubiliejiniais metais Vlado Jakubėno muzikos mo-
kyklos auklėtiniai ne tik dalyvavo, laurus skynė pačios 

mokyklos organizuotuose renginiuose, bet sėkmin-
gai pasirodė ir kituose respublikiniuose konkursuose, 
festivaliuose, tarptautiniuose projektuose. Sėkmingi 
metai buvo mūsų mokyklos jaunajam pianistui Min-
daugui Variakojui (mokytoja Ina Valotkienė). Min-
daugas tapo diplomantu net dviejuose konkursuose: 
„Gradus ad Parnassum“ Kaune ir „Muzika be sienų“ 
Druskininkuose. Kiti fortepijono skyriaus mokslei-
viai dalyvavo fortepijoninių ansamblių festivaliuose: 
„Šokių pasaulyje“, organizuotame Vilniaus Broniaus 
Jonušo muzikos mokyklos, „Muzikuokime drauge“, 
vykusiame Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje, ir III 
fortepijoninių ansamblių festivalyje Kupiškio muzikos 
mokykloje. Moky tojos I. Valotkienės mokiniai A. Tre-
čiokaitė ir M. Variakojis dalyvavo tarptautiniame pro-
jekte – koncerte „Sugrįžimai. Lietuva – Čekija – Lie-
tuva“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

Mūsų mokykla, dalyvaudama tarptautiniame pro-
jekte „Švietimas už toleranciją“, buvo pakviesta į kon-
certą, skirtą Krokuvos 750 metų jubiliejui. Mokiniai 
koncertavo drauge su Lenkijos muzikos mokyklų 
mokiniais. Koncertas vyko Krokuvos rotušėje. Mo-
kyklai atstovavo solistė V. Vireliūnaitė (mokytoja R. 
Butkevičienė) ir instrumentinis ansamblis (mokytojas 
G. Korsakas). 

Muzikos mokykla, bendradarbiaudama su Biržų 
krašto muziejumi „Sėla“, rengia klavesino muzikos 
koncertus muziejaus Radvilų salėje. Mokiniai turi ga-
limybę susipažinti ir prisiliesti prie renesanso epochos 
instrumento, atlikti to laikmečio kūrinius. 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla pažymėjo 
savo jubiliejinius metus ne tik gražiais ir turiningais 
renginiais, sulaukusiais didelio biržiečių – muzikos 
mylėtojų dėmesio bei praturtinusiais mokyklos auk-
lėtinius naujomis patirtimis, bet ir sėkmingais jaunų-
jų muzikantų startais įvairiuose respublikiniuose bei 
tarptautiniuose renginiuose.
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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA
Jūratė NASTULEVIČIENĖ,

Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

Prabėgo, pralėkė mokyklos 50-mečio jubiliejus. 
Kaip gražiausią puokštę šiai progai fortepijono sky-
riaus mokytojai ir jų mokiniai skyrė konkursuose ir 
festivaliuose pelnytus laurus.

Gausų laureatų būrį pažėrė lapkričio mėnesį vy-
kęs V tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos 
konkursas Alytuje. VII kl. mokiniai Karolis Rapnikas 
(mokyt. J. Nastulevičienė) su mokyklos diksilendu 
ir Alvyda Zdanevičiūtė (mokyt. B. Dzenkauskienė) 
su smuikininkų ansambliu laimėjo 1-ąsias vietas. 
3 vietos diplomus laimėjo Ugnė Turauskaitė (mokyt. 
L. Bakšienė), Gabrielė Baronaitė (mokyt. R. Leita-
nienė), Evelina Kuprytė (mokyt. V. Baronienė). Eve-
linai sekėsi ir balandžio mėn. Varėnoje vykusiame 
I tarptautiniame festivalyje-konkurse „Skambančios 
spalvos“, kuriame ji pelnė diplomą.

Ypatingai derlingi diplomais praėję mokslo metai 
buvo mokytojai Linai Bakšienei ir jos 1 kl. mokinei 
Gerdai Mikalauskaitei. XV respublikiniame B. Dva-

riono konkurse Gerda tapo laureate, tarptautiniame 
B. Dvariono konkurse – diplomante, o tarptautiniame 
pianistų konkurse „Muzika be sienų“ – 2 vietos lau-
reate. III tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse 
Marupėje (Latvija) Gerda akomponavo 2 kl. smuiki-
ninkei Karinai Petraškaitei ir laimėjo 2 vietą.

II respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse Vil-
niuje „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ trečiokė Greta 
Krantz (mokyt. B. Dzenkauskienė) tapo laureate.

Elektrėnuose vykusiame VII respublikiniame for-
tepijoninių ansamblių konkurse – festivalyje „Skambi-
nu su draugu“ laureatais tapo mokytojų G. Baniuke-
vičienės (2 kl. mokinės Domantė Matulevičiūtė, Goda 
ir Gabrielė Depšytės), R. Leitanienės ir V. Baronienės 
(5 kl. mokinės Gabrielė Baronaitė ir Rūta Žemaitytė) 
ir mokytojų V. Baronienės ir V. Naujikienės (6 kl. 
ir 7 kl. mokinės Evelina Kuprytė ir Gintarė Šeštakaus-
kaitė) ansambliai. Mokytojų J. Dambrauskienės ir 
J. Nastulevičienės (4 kl. mokiniai Erika Jankauskaitė 
ir Lukas Nastaravičius), J. Nastulevičienės (6 kl. moki-
nės Aušra Česnauskytė ir Greta Pledaitė), L. Bakšienės 
(3 ir 4 kl. mokinės Ieva Ciūnytė ir Ugnė Turauskaitė), 
N. Jasiulevičienės (5 kl. mokiniai Domas Ivanauskas 
ir Rimvydas Matukynas) ir U. Pinkevičienės (5 kl. 
mokinės Miglė Galkauskaitė ir Karolina Talandytė) 
ansambliai tapo diplomantais.

Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje vykusiame 
II respublikiniame kamerinės muzikos festivalyje 
„Muzikuokime drauge“ dalyvavo 10 įvairios sudėties 
ansamblių – 6 iš jų tapo laureatais ir diplomantais, 
kurie balandžio pradžioje buvo pakviesti koncertuoti 
Vilniaus mokytojų namuose.

Kaip ir kiekvienais mokslo metais mokyklos pia-
nistai aktyviai dalyvavo tradiciniame VII respubliki-
niame pianistų festivalyje-maratone Kaune. Grojome 
vienu metu net trijose salėse: menininkų namuose, 
M. Žilinsko paveikslų galerijoje, Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios konferencijų salėje.

Graži draugystė sieja mūsų skyrių su solfedžio 
mokytoja Alyte Vitkauskiene. Jos paruoštas paskaitas-
koncertus: „K. Černis – kompozitorius, pedagogas, 
pianistas“ bei „P. Čaikovskio gyvenimas ir kūryba“ 
girdėjo ne tik mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai, 
bet ir Dzūkijos vidurinės mokyklos bendruomenė. Su 
šia mokykla sudarėme bendradarbiavimo sutartį-pro-
jektą „Muzikinis tiltas“.

Daug buvusių mūsų mokinių toliau tęsia mok-
slus Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyklo-
je. Indrė Naujikaitė ir Aistė Noreikaitė mokosi šioje 
mokykloje jau keletą metų, o šiais mokslo metais į 
ją įstojo dar trys mūsų mokinės. Tai Alvyda Zdane-
vičiūtė, kuri mokosi dieniniame skyriuje, ir Evelina 
Kuprytė bei Gerda Mikalauskaitė, įstojusios į neaki-
vaizdinį skyrių. Visos trys mokinės mokosi pas mo-15-ojo B.Dvariono konkurso laureatė Gerda Mikalauskaitė 

ir mokytoja Lina Bakšienė
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kytoją ekspertę Jūratę Karosaitę, kurios pedagoginio 
darbo pradžia ir buvo Alytaus muzikos mokykla. Pas 
šią nuostabią, profesionalią pedagogę mokslus jau bai-
gė dar dvi alytiškės – tarptautinių konkursų laureatės 
Rasa Vitkauskaitė ir Kamilė Radzvilaitė.

Kiek daug galimybių išreikšti save turi dabartiniai 
mokiniai! Kiek visokių konkursų ir festivalių!

Švęsdami jubiliejų dėkojome ilgametei mokyklos 
direktorei Nijolei Reginai Jasiukėnienei už širdies ši-

lumą, rūpestį, padrąsinimą, geranoriškumą ir palaiky-
mą. O nuo rugsėjo mėnesio nekantriai laukėme, kas 
gi vadovaus mokyklai ateityje. Ir pagaliau sužinojome, 
jog muzikos mokyklos direktoriaus pareigų konkursą 
laimėjo Alytaus muzikos mokyklos mokytoja eksper-
tė, Vilniaus pedagoginio universiteto docentė Aldona 
Vilkelienė. 

Sveikiname, džiaugiamės, linkime sveikatos ir kū-
rybinės energijos!

Po 8-ojo respublikinio festivalio-konkurso „Skambinu su draugu“: (iš kairės) mokytojos 
R. Leitanienė, V. Baronienė, G. Baniukevičienė ir V. Naujikienė. Ansambliai-laureatai: 
(I eilėje) Gabrielė, Goda Depšytės ir Domantė Matulevičiūtė; (II eilėje) Gabrielė Baronaitė 
ir Rūta Žemaitytė; Gintarė Šeštakauskaitė ir Evelina Kuprytė

MUZIKINĘ SKRYNELĘ ATVĖRUS...
Zoja Kairienė, 

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 

Maža nedidelė muzikos skrynelė. Tik praverk ją, 
ir pabirs kaip perliukai muzikiniai garsai, susipynę 
į gražią melodiją, švelniai paliečiančią širdį. Norisi 
klausytis dar ir dar... O, kokia palaima būtų pačiam 
liesti fortepijono klavišus...

Nedidelėje Aušros gatvelėje Kauno Žaliakalnio rajo-
ne yra  įsikūrusi Aleksandro Kačanausko muzikos mo-
kykla. Jau dvidešimtus metus jai vadovauja sumanus ir 
energingas vadovas  valtornininkas Arūnas Kigas. 

Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje atsivė-
rė galimybė mokiniams dalyvauti įvairiose užsienio 
šalyse rengiamuose jaunųjų muzikų tarptautiniuose 
konkursuose. Mums, fortepijono skyriaus mokyto-
jams, norėjosi dalyvauti juose, bet nerimavome, ar 
sugebėsime, ar mūsų mokinių pasiekimų lygis leis 
konkuruoti su kitų šalių jaunaisiais pianistais?

Pirmoji ledus pralaužė mūsų mokyklos mokytoja 
L. Ragožina. Prisimenu  sėkmingus mokytojos mo-
kinių pasirodymus tarptautiniuose jaunųjų pianistų 
konkursuose Čekijoje, Graikijoje, Vokietijoje... Straipsnio autorė mokytoja Zoja Kairienė 
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Dabar, praėjus keletui metų, mes jau galime pa-
sidžiaugti daugeliu mūsų mokyklos mokytojų gražiu 
darbu, jų mokinių pasiekimais respublikiniuose, tarp-
tautiniuose, užsienio šalių pianistų konkursuose. Kas-
met dalyvaudami įvairiuose rengiamuose festivaliuo-
se, konkursuose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, 
Čekijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, 
JAV pasiekiame puikių rezultatų.

Praėjusį pavasarį mokytojos A. Kučinskienės mo  -
kinė Martyna Kučinskaitė JAV Niujorko mieste kovo 
mėn. vykusiame tarptautiniame pianistų konkurse 
„2008 Bradshaw and Buano“ užėmė 2 vietą, „Ama-
deus“ konkurse Čekijoje – 3 vietą, o balandžio mėn. 
18-jame tarptautiniame jaunųjų muzikų konkur-
se „Citta di Barletta“ Italijoje – 1 vietą. Tuo pačiu 
metu 9-jame tarptautiniame N. Rubinšteino pianistų 
konkurse Prancūzijos sostinėje Paryžiuje mokytojos 
Z. Juciuvienės mokinė E. Ališauskaitė užėmė 2 vietą, o 
mokinys M. Misevičius – 3 vietą. 

Mokytojos su savo mokiniais 
keliauja ne tik individualiai, bet 
ir susibūrusios drauge. Praėjusiais 
mokslo metais mūsų fortepijono 
skyriaus atstovų keliai nuvedė į 
Sicilijos salą Italijoje. Pirmą kartą 
vykome į 3-ąjį tarptautinį jaunųjų 
muzikų konkursą Canicatti mies-
te. Keliavome raudonos spalvos 
dviaukščiu autobusu.

Iš Lietuvos išvykome balandžio 
20 d. tuoj po vidurnakčio. Vykome 
per Lenkiją, Čekiją, Austri ją. Beva-
žiuojant stabtelėjome senove dvel-
kiančiuose Italijos miestuose San 
Gimignano, Sienoje. Susipažinome 
su senąja šių miestų architektūra, 
siauromis gatvelėmis, spalvingais 
keramikos darbais, Sienos muzikos 

akademija. Siciliją pasiekėme persikėlę keltu per Mesi-
nos sąsiaurį. Į Canicatti miestą, kuriame vyko kon-
kursas atvykome 23 d. vakare, o 24 d. jau grojo mūsų 
pirmieji konkursantai. Konkursas prasidėjo balandžio 
21 d. ir vyko šešias dienas. Jame dalyvavo įvairaus am-
žiaus ir specialybių muzikantai – solistai, duetai, ka-
meriniai ansambliai. 24 d. grojo mūsų mokyklos due-
tai, kamerinis ansamblis, 25 d. – B kategorijos, 26 d. 
Piccole mani ir A kategorijos pianistai – solistai.

Konkursas vyko pastate, kuriame buvo tik vienas 
fortepijonas. Juo repetavome vakarais, po keletą mi-
nučių ir tik prieš savo kategorijos pasirodymą.

Tačiau nei tolima kelionė, nei trumpas repeticijų 
laikas nesutrukdė jauniesiems muzikantams sėkmingai 
pasirodyti Italijos scenoje. Mūsų mokiniai grojo išties 
puikiai. Italus sužavėjo jų profesionalumas, gražus gar-
sas, muzikalumas, vidinė laisvė, artistiškumas, jautrus 
ansambliškumo pojūtis. Jų triūsas buvo įvertintas. 

Martyna Kučinskaitė praeitais mokslo metais 
laimėjo trijuose konkursuose

Ekskursija po Siciliją. Agrigento m. šventyklų slėnyje žavėjomės išlikusiu senovės graikų 
civilizacijos palikimu

Laimingi 3-ojo tarptautinio muzikų konkurso nugalėtojai
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 Aukščiausiu Grand Prix įvertinimu konkurso žiu-
ri komisija apdovanojo akordeonininkės K. Pečiuko-
nytės ir pianistės G. Bieliūnaitės (mokyt. V. Žilinskas, 
K. Žilinskienė) kamerinį ansamblį, kuris yra pelnęs ne 
vieną Grand Prix apdovanojimą ir Lietuvoje. Grand 
Prix buvo įvertinti ir pianistai-solistai: 15-ojo B. Dva-
riono respublikinio pianistų ir styginių konkurso lau-
reatai Ą. Dvarionas, išsiskyręs elegantišku atlikimu, 
ir virtuoziškoji G. Sutkutė (mokyt. L. Vasnevskaja), 
daugkartinė mokytojos Ž. Stroputės paruošta kon-
kursų laureatė J. Gedgaudaitė, įvairių konkursų pri-
zininkė P. Skučaitė (mokyt. L. Baršauskienė). 

1-ąja vieta buvo įvertintas fleitininkės U. Dvario-
naitės ir jos brolio Ą. Dvariono (mokyt. V. Kijauskas, 
L. Vasnevskaja) duetas, įtaigiu atlikimu pasižymėjusi 
mokyt. B. Širvinskienės mokinė A.Bankauskaitė, artis-
tiškumu ir muzikalumu išsiskyrusi mokytojos Z. Kai-
rienės mokinė K. Vitkutė. Kiek džiaugsmo spindėjo 

jaunesniųjų pianistų akyse, kai buvo paskelbtas 2 vie-
tos mažiausioje Piccole mani kategorijoje laimėtojas 
S. Raitėlaitis (mokyt. I. Pakėnienė), A kategorijos 1 vie-
tos laimėtojai D. Liepa, E. Kuzinaitė (mokyt. L. Vas-
nevskaja), V. Rasalaitė (mokyt. K. Žilinskienė), M. Am-
brožaitė (mokyt. E. Muntrimienė). 2 vieta apdovanoti 
mokytojos Ž. Elzbutienės mokinė B. Eidimtaitė, mo-
kytojos Z. Kairienės mokinė P. Božokaitė, mokytojos 
B. Širvinskienės mokinys M. Ščiupakovas, mokytojos 
I. Pakėnienės mokinė I. Ulevičiūtė, mokytojos E. Mun-
trimienės mokinės K. Pakėnaitė ir L. Ščiupakovaitė, 
taip pat fortepijoniniai duetai – E. Vaičiulytė ir S. Nau-
jokaitė (mokytojos L. Stanionienės ir K. Žilinskienė), 
vyriausių amžiumi mokinių R. Krapševičiūtės ir V. Jur-
konio duetas (mokyt. A. Lavrinavičienė).

3 vietą pelnė mokyt. L. Rutkauskienės mokinė 
K. Brazaitytė, mokyt. I. Pakėnienės mokinys V. Miku le-
vičius, mokyt. L. Baršauskienės mokinė G. Beniušytė. 

 Konkurso metu jautėme ir Ca -
nicatti miesto gyventojų susido-
mėjimą mumis. Pasirodo, apie 
gausų jaunųjų muzikų atvykimą 
buvo pranešta per vietinę miesto 
televiziją. Vėliau buvo parody-
tas interviu su mūsų mokinės P. 
Skučaitės mama, gera italų kalbos 
žinove R. Skučiene. Visa tai aprašė 
miesto laikraštis.

 Būdami Sicilijoje, didžiausio-
je Viduržemio jūros saloje, ne tik 
grojome, bet  ir keliavome. Mums 
buvo įdomi šios šalies kultūra, jos 
gyvenimo būdas, papročiai. Ap-
lankėme Sicilijos sostinę Palermą, 
operos teatrą, kitas žymias vietas, 
Agrigento miestą, šalia esančius ar-
cheologines graikų šventyklas sta -
tinius, Syracuse, kuriame gyveno 

3-iasis tarptautinis muzikų konkursas Italijoje Canicatti mieste. 
Groja Ą. Dvarionas

Kelionė autobusu tikrai neprailgo...

Aplankėme Sicilijos sostinės Palermo įvairiausių architektūros stilių įtakotą pastatą – Katedrą
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garsiausias visų laikų matematikas Archimedas, akty-
viausią pasaulyje Etnos ugnikalnį. Maudėmės skaid-
rioje Viduržemio jūroje, gėrėjomes alyvuogių giraitė-
mis, senais šimtamečiais alyvmedžiais, kaktusais.

27 d. sekmadienio vakare vyko Grand Prix ir 1 vie- 
tų konkurso laureatų koncertas, kuriame dalyvavo ir 
mūsų mokiniai. Iškart po koncerto, atsisveikinę su 
svetingais siciliečiais,  sulipome į autobusą ir pasu-
kome Lietuvos link.

Kelias vinguriavo Tirėnų jūros pakrante. Pake-
liui aplankėme rojaus kampeliu vadinamą Capri salą, 
Italijos sostinę Romą. Apžiūrėjome senovės Romos 
statinius, Koliziejų, fontanus, Vatikaną... Grožėjomės 
besikeičiančiais gamtovaizdžiais, kalvomis, vynuogy-
nų plantacijomis, lygumomis, nuostabiais Apeninų ir 
Alpių kalnais. 

Italija – išties puiki ir didžiulė šalis, kurioje daug 
garsių istorijos ir kultūros paminklų. Ši kelionė pra-
turtino  mokinius naujais  potyriais, praplėtė kultū-
rinį, muzikinį akiratį, suteikį  dar daugiau įkvėpimo 
dirbti, siekti geresnių rezultatų.

Tuo metu, kai keliavome po Italiją, mūsų  mokyk-
los fortepijono skyriuje toliau vyko intensyvus darbas, 
pasiruošimas kontrolinėms pamokoms, egzaminams, 
koncertams. Mokiniai ruošėsi konkursui Utenoje, kur 
pirmą kartą turėjo vykti Utenos muzikos mokyklos 
organizuotas tarptautinis festivalis-konkursas „Mažie-
ji talentai“. Ir čia mūsų jaunuosius pianistus lydėjo 
sėkmė. Gegužės 24 d. mokiniai R. Balandis (mokyt. 

L. Ragožina), S. Raudonytė (mokyt. A. Kučinskienė) 
tapo konkurso laureatais, S. Leonzio (mokyt. R. Juk-
nevičienė) – diplomante.

O dar neatvėsus kelionės įspūdžiams po Italiją 
jaunųjų pianisčių P. Božokaitės, G. Sutkutės jau laukė 
nauji konkursai Lietuvoje. Birželio mėn. Prienuose 
vykusiame įvairaus amžiaus ir įvairių instrumentų 
2-ajame tarptautiniame konkurse „Olimpo musicale“ 
mokinė P. Božokaitė (mokyt. Z. Kairienė) laimėjo 2 
vietą, o 8-ojo tarptautinio B. Dvariono jaunųjų pia-
nistų ir smuikininkų konkurse mokinė G. Sutkutė 
(mokyt. L. Vasnevskaja) tapo laureate.

Visuose šiuose konkursuose mūsų mokyklos 
jaunieji atlikėjai grojo įvairią fortepijoninę muziką: 
barokinę, klasikinę, romantinę, šiuolaikinę, lietuvių 
kompozitorių  muziką. Kad interpretacija būtų įtaigi, 
stilinga, įdomi, reikėjo įdėti nemaža pastangų ir laiko. 
Žinoma, sistemingas, kasdieninis grojimas,  reikalau-
jantis ne tik meilės muzikai, bet ir ištvermės, valios, 
kruopštumo, kūrybiškumo ir kantrybės davė vaisius. 
Džiugino ne tik laimėjimai. Juk muzika pačiam muzi-
kuojančiam yra didžiausia palaima. Ji gaivina, ramina, 
uždega, įkvepia ieškojimams, skatina skverbtis gilyn į 
naujas nepatirtas muzikos gelmes. Šv. Rašte parašyta: 
“Ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta...“ 
Mt. 7,7.  Kokie nauji muzikos lobiai laukia Aleksan-
dro Kačanausko muzikos mokyklos jaunųjų pianistų 
šiais mokslo metais mokytojų vis plačiau atveriamoje 
didžiosios muzikos lobyno skrynelėje?                                                   

                        

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA
Larisa MELNIKIENĖ,

Kėdainių muzikos mokyklos vyr. mokytoja 

Paskutinę šių metų žiemos dieną Radviliškyje, 
jaukioje muzikos mokyklos salėje dalyvavome tarp-
tautiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Grokime 
kartu“. Smagiai varžėsi įvairūs mišrūs instrumen-
tiniai ansambliai, parodydami, ką naujo ir įdomaus 
išmoko per metus. 

Vaikai klausėsi įvairios sudėties ansamblių, vyravo 
puiki kūrybinė atmosfera, visų dalyvių veidai švytėjo. 
Grįžome džiaugdamiesi puikia, sėkminga diena.

Po ilgos dienos kiekvienas dalyvis ir mokytojai 
buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

Saimonas Mackevičius, Paulius Kavaliauskas, 
mokytojos Larisa Melnikienė, Olga Lukšienė

Agnė Staniūtė ir Tautvydas Petrauskas su mokytojomis 
Aelita Petrauskiene ir Gileta Rasčiauskiene
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Viltė Kanaporiūtė 0 kl. dalyvavo Lietuviškos fortepijoninės muzikos 
parade Šiauliuose (Mokytoja Olga Lukšienė)

Pamokos metu visuomet geros nuotaikos, 
žaisminga Gabrielė Kėvišaitė

Nuoširdžiai muzikuoja Laura Bružauskaitė Daug koncertinės patirties turi Agnė Staniūtė

Visą spalio mėnesį mūsų mokykloje buvo jaučia-
mas didelis sujudimas. Vyko seminarų ciklas įvairių 
specialybių mokytojams ir mokiniams „Meistriškumo 
pamokos“ pagal programą „Gabių vaikų ugdymas“.

Atėjo ilgai laukta spalio 23 diena. Nekantriai lau-
kėme LMTA profesorės Liucijos Drąsutienės, kuri at-
vyko vesti seminaro fortepijono skyriaus mokytojams 
ir jaunesnių klasių mokiniams.

Vienas po kito į sceną lipo jaunieji atlikėjai – 
meistriškumo pamokos dalyviai. Dėstytoja pabrėžė, 

kad viskas, ko fortepijono mokytojas moko klasėje, 
turi remtis mokinio klausa.

Renginį užbaigė profesorės paskaita apie pianisto 
įgūdžius, kurioje ji dalijosi savo patirtimi, kaip pa-
dėti mokiniui suvokti artikuliacinių nuorodų prasmę, 
kaip pasiekti, kad mokinys išgirstų, kaip pedalas jun-
gia garsus. Mokiniai ir mokytojai džiaugėsi pasidalyta 
išmintimi, širdies šiluma, sužadintu smalsumu. Semi-
naro klausytojams labai patiko kruopštus ir nuoširdus 
dėstytojos darbas.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KKC MOKYKLA
Angelė RADZEVIČIENĖ, 

Vilkaviškio vyskupijos KKC mokyklos mokytoja metodininkė 

Vilkaviškio vyskupijos KKC mokykla dar labai 
jauna. Jai tik 16 metų. Fortepijono skyrius nedidelis, 
tačiau tikrai turime kuo pasidžiaugti.

Sėkmingi buvo 2007/2008 m.m. Mūsų skyriaus 
moksleivė Kamilė Zaveckaitė (mokyt. metod. A. Ra-
dze vičienė) dalyvavo net keturiuose konkursuose. Du 
iš jų respublikiniai, du – tarptautiniai. XV B. Dvariono 
pianistų ir stygininkų konkurse Kamilė tapo laurea-
te. Taip pat ji buvo apdovanota ir specialiu prizu už 

geriausiai atliktą romantinės epochos kūrinį (F. Listo 
„Paguoda“). Po respublikinio konkurso „Musica ama-
bile“ mergaitei buvo pasiūlyta dalyvauti B. Dvariono 
tarptautiniame konkurse. Reikėjo skubiai paruošti 
šiuolaikinę pjesę ir sonatą, tačiau didelis noras ir už-
sispyrimas nugalėjo sunkumus, atvėrė kelią į Naciona-
linės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos neakivaizdinį 
skyrių. Kitame tarptautiniame konkurse „Olimpo mu-
sicale“ Kamilė gavo spec. prizą „Olimpo viltis“.
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festivalyje „Grojame šokių muziką“. Lapkričio mėn. 
laukia instrumentinės muzikos festivalis, jaunųjų pia-
nistų maratonas Kaune. Mokytoja A. Radzevičienė 
viltingai žvelgia į mažąją pianistę.

Jau ne viename koncerte sėkmingai pasirodė ir 
mokyt. D. Varževičienės 3 kl. moksleivė Rugilė Miš-
kinytė.

Daug aplodismentų šokių muzikos festivalyje su-
laukė Joanos Difartaitės ir jos mokyt. A. Radzevičie-
nės atliktas A. Chačaturiano valsas iš muz. M. Ler-
montovo dramai „Maskaradas“. Negalima nepaminėti 
ir didelės šventės visame Vilkaviškio vyskupijos KKC. 
Tai mūsų gerbiamo rektoriaus kan. Donato Jasulaičio 
dvigubo jubiliejaus (50-ties metų ir 25 m. kunigystės). 
Su didžia pagarba, nuoširdžiausiais muzikiniais linkė-
jimais savo Rektorių sveikino ir fortepijono skyriaus 
moksleiviai. 

Planuose koncertas – draugystės vakaras su ap-
skrities muzikos mokyklų moksleiviais ir mokytojais. 
Tikimės, kad tai bus šventė ne tik moksleiviams, bet 
ir malonus, prasmingas dalykinis kolegų pabendra-
vimas.

Augustė Tumelytė Senosios muzikos 
festivalyje „Grojame šokių muziką“

Susitikime su poete Č. Jakštyte

Kamilė Zaveckaitė praeitais mokslo metais dalyvavo net 4 konkursuose 

Konkurse „Musica amabile“ dalyvavo ir sėkmin-
gai pasirodė 9 kl. moksleivis Marius Reklaitis (vyr. 
mokyt. N. Liberis). Tačiau labiausiai Marius mėgsta 
akompanuoti vokalistams ir chorui. 

Džiaugiamės, kad auga pamaina. Augustinai Tu-
melytei (2 kl.) dar tik 7 metai, bet ji jau dalyvavo 
keliuose renginiuose: susitikime su poete Č. Jakštyte, 
advento vakare miesto visuomenei, senosios muzikos 

„VYTURIUKŲ“ ŠIRDYS PRIKLAUSO MUZIKAI
Aušra BANAITIENĖ,

Kauno „Vyturio“ vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė

Žmogaus kultūra – jo ugdymo išdava. Šiais civi-
lizacijos laikais yra labai padidėjęs vartotojiškas po-
žiūris į pasaulį. Paviršutiniškumas, skubėjimas, infor-
macijos perteklius ardo žmonių dvasingumą. Mes, 
muzikos mokytojai, esame tie, kurie nuo mažens ug-
dome vaiko dvasią, dorovę ir kultūrą. Mokytojo vaid-
muo vaiko ugdymo procese be galo svarbus. Ben-
draudamas su vaiku pedagogas perduoda žmonijos 
istorinę patirtį, moko gyventi kūrybingai ir pra-
smingai. Nebūtina ugdyti muzikanto virtuozo – 

svarbiausia taurinti vaiko dvasią, ugdyti jo intelektą, 
kūrybiškumą, skatinti jį siekti kilnių tikslų. 

Senovėje muzika buvo labai svarbus ir paslap-
tingas įrankis, padedantis žmogui derinti protines ir 
fizines galias. Šiandien labai sunku sudominti vaiką 
paprastais dvasiniais dalykais, nes visuomenei labiau 
rūpi materialusis pasaulis nei vidinis.

Kauno „Vyturio“ vidurinėje mokykloje, šiemet 
švenčiančioje savo 40 metų jubiliejų, jau 17 metų 
gyvuoja instrumentinis skyrius. Mokykloje nuo ryto 
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iki vakaro skamba muzika, daranti įtaką ne tik besi-
mokantiems muzikos, bet ir tiems, kurie nuo ryto 
ligi vakaro vaikščiodami koridoriais girdi skamban-
čius muzikos garsus. Mūsų mokykloje organizuo-
jama daug muzikinių renginių, koncertų, vykdomi 
įvairūs projektai. Kūrybingų ir mylinčių savo darbą 
mokytojų dėka „Vyturio“ mokyklos mokiniai garsina 
mokyklą ne tik mieste, respublikoje, bet ir užsienyje. 
Kiekvienais metais jie dalyvauja įvairiuose respubli-
kiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose 
bei projektuose.

Šiais metais „Vyturio“ mokyklos ugdytiniai daly-
vavo Prancūzų muzikos konkurse Rygoje ir Prancū-
zijoje. Šiuose konkursuose ryškiausia iš visų buvo 
Auksė Pranevičiūtė, pelniusi Grand Prix Latvijoje 
ir Prancūzijoje. Ją ruošė fortepijono mokytoja eks-
pertė V. Karužaitė. Rygoje Grand Prix pelnė Ieva 
Gaižauskaitė, o I vietą laimėjo Gabrielė Vadeikytė 
(mokyt. eksp. V. Karužaitė). Taip pat iš Rygos Grand 
prix parsivežė Simas Vasiljevas ir Viktorija Grigaitė, 
kuriuos paruošė fortepijono mokytoja ekspertė A. Di-
džiulytė. Agnė Zavistanavičiūtė laimėjo Grand prix, o 
Augustė Danilkevičiūtė užėmė I vietą. Jų fortepijono 
mokytoja metodininkė A. Banaitienė.

Šiemet Elektrėnuose vykusiame respublikinių for-
tepijoninių ansamblių konkurse „Skambinu su drau-
gu“ labai gerai pasirodė ir tapo laureatais mokytojos 
A. Didžiulytės mokiniai S. Vasiljevas ir V. Grigaitė bei 
mokytojos A. Banaitienės ugdytinės A. Zavistanavi-
čiūtė ir A. Danilkevičiūtė. Kiekvienais metais mūsų 
mokyklos pianistai su malonumu dalyvauja respub-
likiniame festivalyje-maratone, kurio metu koncertai 
vyksta pačiose gražiausiose ir žymiausiose miesto 
salėse.

Mokykloje gausu organizuojamų įvairių koncertų, 
festivalių bei mokyklinių konkursų, kurie padeda vai-
kams išreikšti save ir įgyti sceninės patirties. Mokyto-
jai stengiasi suteikti kuo daugiau informacijos ir per-
teikti žinių apie įvairių šalių kompozitorių gyvenimą 
bei kūrybą. Šiemet parengtas labai gražus projektas – 
„J. Haidno fenomenas, padaręs įtaką XVIII–XIX a. 
pasaulinei muzikai“. Mokytojos A. Didžiulytės orga-
nizuotas renginys buvo skirtas J. Haidno 275-ioms 
gimimo metinėms paminėti. Visą savaitę vykęs ren-
ginys išsamiai supažindino su kompozitoriaus gyveni-
mu bei kūryba. Mokytojos A. Didžiulytė, V. Karužaitė 
ir A. Banaitienė paruošė stendus, pasakojančius apie 
svarbiausius J. Haidno gyvenimo momentus. Projek-
to programoje vykusio konkurso metu vaikai atliko 
kompozitoriaus pjeses. Projekte aktyviai dalyvavo 
beveik visi fortepijono skyriaus mokytojai su moki-
niais. Laureatais tapo ryškiausiai pasirodę mokyto-
jų L. Aleksandravičienės, K. Stroputės, V. Karužaitės, 
A. Didžiulytės bei A. Banaitienės mokiniai. Diplomais 
įvertinti mokytojų J. Zemlevičienės, E. Savičienės ir 
L. Karvelienės ugdytiniai. Renginio metu buvo skai-
tomi pranešimai apie J. Haidno vaikystę, jaunystę bei 
brandos amžių. Rodomų skaidrių fone skambėjo pa-
tys žymiausi ir ryškiausi kompozitoriaus instrumen-
tiniai, choriniai ir orkestriniai kūriniai. Šis renginys 
ilgam išliko mūsų atmintyje.

Mokytojai lankosi Kauno miesto KPKC organi-
zuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 
domisi naujovėmis, stengiasi gilinti savo profesines 
žinias ir jas perteikti savo ugdytiniams. 

Fortepijono skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja 
mokyklos veikloje. Pianistai groja mokytojos metodi-
ninkės D. Balčiūnienės įkurtame mokyklos orkestre, 

J. Haidno kūrinių konkurso dalyviai ir jų mokytojos



54 PIANISTAS 2008 m. gruodis

„Vyturio“ mokyklos pianistai po konkurso Rygoje su „Concour Musicale de France“ 
prezidente Ginette Goubert ir komisijos nariais

muzikuoja įvairios sudėties kameriniuose ansam-
bliuose ir noriai koncertuoja mieste, respublikoje bei 
užsienyje.

„Vyturio“ mokyklos instrumentinis skyrius glau-
džiai bendradarbiauja su kitomis respublikos ir už-
sienio mokyklomis. Mūsų vaikai aktyviai dalyvauja 
įvairiuose pavaduotojos J. Zemlevičienės rengiamuose 
projektuose. Šiais metais vykdomas tarptautinis Lie-
tuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas 
„Per muziką randame draugus“, apjungęs Lietuvos 
ir Lenkijos muzikos mokyklų vaikus. Projekte da-
lyvauja Paderevskio muzikos mokykla (Oleckas), 
I ir II laipsnio Suvalkų valstybinė muzikos mokykla 
(Punskas) bei Jurbarko muzikos mokykla. Projekto 
metu mokiniai svečiuojasi vieni pas kitus, daug kon-
certuoja, dalijasi savo idėjomis ir patirtimi. Bendra-
me projekte su Punsku „Kartu Europoje“ vaikai turi 

galimybę aplankyti Lenkiją, išreikšti save koncertuo-
dami, bendraudami, supažindindami vieni kitus su 
savo kultūros tradicijomis. Labai glaudi draugystė 
užsimezgė su Šiaulių „Juventos“ ir Klaipėdos „Vy-
turio“ vidurinėmis mokyklomis pilietinio ir tautinio 
ugdymo projekte „Draugaukime“. Šie projektai labai 
svarbūs ugdant vaikų saviraišką, plečiant jų akiratį, 
skatinant mokinių užimtumą. Muzikinė veikla turtina 
visos vidurinės mokyklos bendruomenės dvasią.

Sunku įsivaizduoti žmogaus gyvenimą be muzi-
kos – jis būtų skurdus ir tuščias. Mūsų mokytojai 
stengiasi skiepyti meilę muzikai, diegti dvasines ver-
tybes, kurti palankią emocinę aplinką bei ugdyti kul-
tūringą žmogų.

Šį straipsnį norėčiau pabaigti Platono žodžiais: 
„Formuojant idealų žmogų pirmoji vieta priklauso 
muzikai“.

KAUNO 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA
SVARBIAUSIA MŪSŲ DARBE  MEILĖ MUZIKAI

Jolanta SNUDAITIENĖ, 
Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyr. mokytoja 

Įsibėgėjant naujiems mokslo metams mintimis vis 
sugrįžtame į praeitus metus, kurie mūsų mokyklos 
fortepijono klasės mokiniams ir mokytojams buvo 
ypač sėkmingi, gausūs pasiekimų ir apdovanojimų, 
įprasminančių jų pastangas, kantrybę ir meilę muzi-
kai. Nuoširdžiai dirbantys fortepijono klasės moky-
tojai siekė, kad ugdytiniai tobulėtų, įgytų patirties ir 
motyvacijos, todėl gabiausieji ir darbščiausieji pianis-
tai dalyvavo įvairiuose koncertuose, festivaliuose bei 

konkursuose, kurių geografija labai plati. Ir grįžo iš 
jų aukštai įvertinti.

Praėjusiais mokslo metais tęsėme fortepijono kla-
sėje nusistovėjusias tradicijas. Pirmasis jaunųjų pia-
nistų pasirodymas buvo kasmet rengiama koncertinė 
kelionė į Druskininkus. Ji sutampa su kompozito-
riaus M. K. Čiurlionio gimimo dienos minėjimu, to-
dėl visi mokiniai paruošė po dovanėlę – koncerte 
M. K. Čiurlionio namuose – muziejuje nuoširdžiai 
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grojo po vieną lietuvių kompozitoriaus sukurtą kū-
rinėlį. Rudenėjančių medžių spalvų fone vaizdingas 
mokytojos Rimos Eigirdienės pasakojimas apie meniš-
ką šiuose namuose gyvenusią Čiurlionių šeimą paliko 
neišdildomus įspūdžius ir mažiems, ir dideliems.

Dar vienas tradicinis rudens renginys – kompozi-
toriaus K. Černio etiudų konkursas, skatinantis tobu-
linti po vasaros atostogų kiek susilpnėjusius techni-
nius įgūdžius. Šiame konkurse dalyvavo dauguma 3–4 
ir 6–7 klasių mokinių, kurie besikartojančius etiudus 
interpretavo savaip. Sėkmingai ir išbaigtai atlikusieji 
kūrinius buvo apdovanoti laureatų diplomais.

Pirmajam pusmečiui įsibėgėjus į Kauno miesto 
koncertų sales atkeliavo visų laukiamas ir labai mė-

giamas respublikinis jaunųjų pianistų festivalis-ma-
ratonas. Kadangi šiame renginyje, vykstančiame jau 
septintą kartą, visada vyrauja šilta ir jauki atmosfera, 
jis pritraukia daug norinčių dalyvauti. Gausus mūsų 
mokyklos pianistų būrys šį kartą grojo net dvejose 
salėse – Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir M. K.Čiur-
lionio muziejuje. 

Pirmąjį pusmetį vainikavo fortepijono klasės 
mokinių koncertas tėveliams „Šventų Kalėdų belau-
kiant“. Renginys išsiskyrė puikia šventine nuotaika ir 
įdomiu repertuaru.

Kasmet pavasarėjant į mokyklos koncertų salę su-
kviečiami džiazo muzikos mylėtojai. Susidomėjimas 
„Džiazo muzikos vakaru“ ypač didelis – jame labai 

Konkurso „Jaunasis koncertmeisteris“ laureatas Orestas 
Vagusevičius ir iliustratorė K. Katavičiūtė-Kuzminovienė

Džiazo muzikos festivalis

Respublikinio jaunųjų atlikėjų festivalio 
„Vaikystė su muzika“ dalyvė Karolina Globytė

Konkurso „Olimpo musicale“ 2-os vietos laureatė Urtė Cinelytė su žiuri nariu 
Mirko Patarini (Italija)
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gausiai dalyvauja solo ir ansamblinę džiazo muziką 
grojantys jaunieji atlikėjai. Geriausieji kompetentin-
go žiuri atrenkami į Kauno apskrities vaikų džiazo 
muzikos festivalį, organizuojamą mūsų mokyklos 
mokytojų, ir ten varžosi dėl laureatų vardų. IX-aja-
me vaikų džiazo muzikos festivalyje sėkmė lydėjo 
laurea to vardą pelniusį Povilą Kamantauską (mokyto-
ja L. Kepežinskienė), Moniką Klimantavičiūtę (mo-
kytoja R. Eigirdienė), Mildą Jasaitę (mokyt. V. Čižie-
nė) bei Aušrinę Kisarauskaitę (mokyt. E. Sadauskaitė 
Gerulienė).

Mokykloje nuolat rengiami teminiai koncertai 
įvairių kompozitorių jubiliejams paminėti. Praeitais 
mokslo metais mokiniai skambino E. Grygo ir S. Pro-
kofjevo fortepijoninius kūrinius. Koncertą vedė ir 
apie kompozitorių gyvenimą bei kūrybą išsamiai pa-
sakojo mokytoja Rima Eigirdienė.

O Kauno menininkų namuose vykusiame XV-
ame Kauno muzikos mokyklų lietuvių kompozitorių 
kūrinių festivalyje „Lietuviška gaida“ Kauno kompo-
zitorių kūrinius grojo jaunieji lietuvių fortepijoninės 
muzikos gerbėjai.

Sėkmingai mokiniai pasirodė respublikiniuose fes-
tivaliuose bei konkursuose, kur galima pasiklausyti iš 
visos Lietuvos suvažiavusių pianistų muzikavimo. Vil-
niuje, M. K. Čiurlionio meno mokykloje vykusiame 
respublikiniame J. S. Bacho kūrinių konkurse mokyk-
lai atstovavęs Lukas Gedvilas (mokyt. V. Grigaitienė) 
apdovanotas diplomu. 

I-ajame respublikiniame konkurse Vilniuje „Mu-
sica amabile“ dalyvavo Ieva ir Julija Bagdonavičiūtės 
(mokyt. R. Pečeliūnienė) ir diplomante tapusi Urtė 
Cinelytė (mokyt. R. Blebaitė).

Respublikiniame fortepijoninių ansamblių festiva-
lyje „Šokių pasaulyje“, kuris vyko Vilniaus B. Jonušo 
muzikos mokykloje, dalyvavo du mūsų mokyklos an-
sambliai – Gabija Imbrasaitė, Laura Labutinaitė (mo-
kyt. N. Dainelytė) ir Karolina Globytė, Austėja Žum-
bakytė (mokyt. J. Snudaitienė). Karolinos ir Austėjos 
ansamblis buvo apdovanotas diplomu už geriausiai 
atliktą kūrinį ir pakviestas groti festivalio baigiama-
jame koncerte Taikomosios dailės muziejuje.

Kasmet į Panevėžio miesto respublikinį festivalį 
„Vaikystė su muzika“ atvyksta jaunieji muzikantai, 

Tarptautiniame konkurse-festivalyje 
„Mažieji talentai 2008“ Utenoje mokytojos 
V. Unguraitytės mokinė S. Raudytė tapo 
diplomante

Redas Pociūnas A. Skriabino konkurse 
laimėjo 2 vietą

Mokytojos S. Mažeikienės mokinėms 
K. Kriaučiūnaitei ir G. Štiormer puikiai 
sekėsi Val Tidonėje

Keletą metų kartu grojančios R. Žilinskaitė 
ir I. Dūdaitė konkursuose pelnė daug 
prizinių vietų

Mokytojos E. Matulionienės mokiniai A. Čap -
likaitė ir D. Meištas džiaugiasi įspūdingais lai-
mėjimais V. A. Mocarto konkurse Romoje

Mykolas Balčiūnas ir Lukas Gedvilas 
džiaugiasi konkurse „Olimpo musicale“ 
laimėję „sidabrą“
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grojantys įvairiais instrumentais. Jie muzikuoja vienu 
metu įvairiose miesto salėse. Mūsų mokyklos mokinės 
Kotryna Briedytė grojo Panevėžio Dailės galerijoje, 
Karolina Globytė – G. Petkevičaitės-Bitės vardo vie-
šosios bibliotekos salėje. 

Daug džiugių akimirkų suteikia ansamblinis gro-
jimas, tad į Elektrėnų meno mokyklos organizuoja-
mą VIII-ąjį fortepijoninių ansamblių konkursą-festi-
valį „Skambinu su draugu“ vyko keletas ansamblių. 
Renginyje dalyvavo ir tapo laureatais šie mokyk-
los fortepijoniniai ansambliai: M. Bakaitė, A. Briliūtė, 
A. Meškinytė (mokyt. R. Bimbaitė, J. Žemaitytė) ir 
G. Jurkšaitė, K. Medeckytė, M. Balčiūnas (mokyt. 
R. Blebaitė, J. Lapienytė). Pastarasis ansamblis pri-
pažintas „ansambliškiausiu“. Diplomu apdovanoti 
J. Žemaitis ir T. Račkaitis (mokyt. R. Bimbaitė).

Utenoje vykusiame tarptautiniame fortepijoninių 
ansamblių festivalyje „Akimirkos“ diplomą pelnė mo-
kyt. L. Lekaitės paruoštas ansamblis – Guoda Santoc-
kytė ir Silvija Petkevičiūtė. 

Jau tarptautiniu tapusiame konkurse-festivalyje 
„Mažieji talentai–2008“ Utenoje sėkmė aplankė mo-
kines Ievą Renatą Jonaitytę (mokyt. T. Zubauskaitė) 
ir Saulę Raudytę (mokyt. V. Unguraitytė) – jos pelnė 
diplomus. 

Prienuose vykusiame tarptautiniame jaunųjų mu-
zikantų konkurse „Olimpo musicale“ net trys mūsų 
pianistai pelnė II-ąsias vietas. Tai – Mykolas Balčiū-
nas, Lukas Gedvilas ir Urtė Cinelytė (visus šiuos mo-
kinius paruošė mokyt. R. Blebaitė). Specialiu prizu 
„Olimpo viltis“ apdovanotas Edvinas Gaučas (mokyt. 
R. Rimkienė).

Mokykloje organizuojamas tarptautinis „Jaunojo 
koncertmeisterio“ konkursas jau ketvirtą kartą su-
kvietė varžytis dėl geriausio koncertmeisterio vardo. 
Šiame konkurse dalyvavo net 15 mūsų pianistų ir 
daugelis jų buvo gerai įvertinti. Gediminas Mačys 

Pagrojusios San Sebastiano konkurse J. Borovskaja, K. Rimkutė, I. Katinaitė ir A. Žumbakytė 
su mokytojomis įdomiai leido laiką Barselonoje

Vaidas ir Vygantas Leliugos su mokytoja 
R. Rasimavičiene

(mokyt.V. Čižienė), Orestas Vagusevičius (mokyt. 
J. Žemaitytė), Domantas Karalius (mokyt. S. Mažei-
kienė), Ieva Dūdaitė (mokyt. K. Baltušienė) pelnė 
I-ąsias vietas atskirose kategorijose. Giedrė Deguty-
tė (mokyt. G. Grigonienė) užėmė II-ąją vietą. Alvija 
Briliūtė, Indrė Sakalauskaitė, Gabrielė Dambrauskaitė 
(mokyt. R. Bimbaitė), Greta Štiormer (mokyt. S. Ma-
žeikienė), Urtė Cinelytė (mokyt. R. Blebaitė), Rūta 
Karalevičiūtė (mokyt. R. Morkūnienė) pelnė III-iąsias 
vietas, Eglė Mažuknaitė (mokyt. L. Kepežinskienė) 
ir Greta Žukauskaitė (mokyt. S. Mažeikienė) apdo-
vanotos diplomais.

Na, o tėvelius, sesutes ir broliukus kasmet pavasa-
rį pradžiugina kvietimas sceninio jaudulio akimirkas 
išbandyti kartu respublikiniame šeimyninio muzikavi-
mo festivalyje „Muzikuojame šeimoje“. Šįkart Meni-
ninkų namų scenoje pasirodė septynių šeimų atstovai, 
kuriems rengiant pasirodymus talkino fortepijono mo -
kytojai J. Žemaitytė, R. Blebaitė, R. Bimbaitė, J. Lapie-
nytė ir R. Morkūnienė.

Mokiniai išbando savo jėgas ne tik Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų. Praeitais mokslo metais pianistai gausiai 

V. A. Mocarto konkurso laureatai A. Čaplikaitė, D. Meištas, 
R. Stalmokaitė, E. Monkevičiūtė, I. Šoliūnas ir mokytojos 
E. Matulionienė, S. Mažeikienė
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dalyvavo tarptautiniuose konkursuose Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Ispanijoje bei Italijoje. Pasidžiaugti tik-
rai yra kuo – konkursuose jie pasiekė puikių rezultatų 
ir sulaukė šiltų atsiliepimų.

Sėkminga kelionė buvo tarptautinio A. Skriabi-
no jaunųjų pianistų konkurso Paryžiuje dalyviams. 
Redas Pociūnas (mokyt. R. Rasimavičienė) laimėjo 
II-ą vietą, Rūta Stalmokaitė (mokyt. S. Mažeikienė) – 
III-iąją vietą. Fortepijoninių ansamblių kategorijoje 
Agnė Jasilionytė su Andriumi Alešiūnu (mokyt. S. Ma -
žeikienė) užėmė II-ąją vietą.

Puikūs įspūdžiai ilgai neblėso grupei mokinių, pir-
mąkart išsiruošusiai į tolimąją Ispaniją. Kurortiniame 
San Sebastiano mieste vykusiame XV-ame tarptau-
tiniame jaunųjų pianistų konkurse „Donostia Hiria 
Ciudad de San Sebastian“ visiems mūsų mokyklos 
pianistams šypsojosi sėkmė: Austėja Žumbakytė (mo-
kyt. J. Snudaitienė) pelnė I-ąją vietą, Ieva Katinaitė 
(mokyt. T. Zubauskaitė), Monika Griežytė, Gintarė 
Valaitytė, Giedrė Mikutavičiūtė (mokyt. E. Matulio-
nienė) – II-ąsias vietas. Fortepijoninių ansamblių 
kategorijoje dalyvavo Vygantas ir Vaidas Leliugos 
(mokyt. R. Rasimavičienė) ir Jelena Borovskaja su 
Kamile Rimkute (mokyt. E. Sadauskaitė Gerulienė, 
N. Dainelytė). Abu ansambliai pelnė II-ąsias vietas.

Tarptautiniame konkurse Italijoje, Val Tidonėje 
Greta Štiormer laimėjo I-ąją vietą, Domantas Kara-
lius – II-ąją vietą. Kamerinių ansamblių kategorijoje 
pasisekė dar geriau: G. Štiormer pelnė Gran Prix, Do-
mantas ir Žygintas Karaliai – I-ąsias vietas, Kotryna 
Kriaučiūnaitė – III-iąją vietą. Goda Palskytė ansam-
blio „Trio Con Brio“ sudėtyje pelnė I-ąją vietą (Goda 
šio ansamblio sudėtyje grojo ir kituose konkursuose: 
Slovėnijoje laimėjo I-ąją vietą, Italijoje Lanciano mies-
te ir Lenkijoje Vroclave – II-ąsias vietas). Visą šį būrį 
atlikėjų paruošė mokytoja S. Mažeikienė.

Tarptautiniame V. A. Mocarto vardo konkurse 
Romoje ypač sėkmingai varžėsi jauniausieji mokyklos 

atstovai: Adrija Čaplikaitė pelnė Gran Prix A katego-
rijoje, Dominykas Meištas – I-ąją vietą B kate gorijoje 
(mokyt. E. Matulionienė), Rūta Stalmokaitė – II-ąją 
vietą, Elena Monkevičiūtė – III-iąją vietą, Ignas Šo-
liūnas – diplomą (mokyt. S. Mažeikienė).

Tarptautiniame Cogoletto konkurse Italijoje Ieva 
Dūdaitė (mokyt. K. Baltušienė) pasirodė dvejose ka-
tegorijose: kamerinio ansamblio kategorijoje laimėjo 
I-ąją vietą, o solo kategorijoje – II-ąją vietą.

Įdomi kelionė laukė pianistų, kurie susiruošė į 
tarp tautinį fortepijoninių ansamblių konkursą Vokie-
tijoje. Kiek neįprastas grojimas 6 bei 8 rankomis besi-
ruošiant konkursui pareikalavo ilgo ir kruopštaus 
darbo, bet rezultatai pranoko lūkesčius. Visi mūsų an-
sambliai iškovojo I-ąsias vietas savo amžiaus grupėse. 
Būtinai noriu paminėti visus šiuos šaunius mokinius: 
Austėja Žumbakytė, Emilija Gradauskaitė, Martynas 
Bacevičius (ansamblį paruošė mokyt. J. Snudaitienė, 
V. Čižienė, J. Žemaitytė), Kamilė Medeckytė, Gabrie-
lė Jurkšaitė, Mykolas Balčiūnas (mokyt. J. Lapienytė, 
R. Blebaitė), Alvija Briliūtė, Monika Bakaitė, Adelė 
Meškinytė (mokyt. R. Bimbaitė, J. Žemaitytė), Andrė-
ja Čebatavičiūtė, Milda Staniulytė, Jelena Borovskaja 
(mokyt. R. Eigirdienė, L. Kepežinskienė, E. Sadaus-
kaitė Gerulienė), Lina Barkauskaitė, Paulina Akelytė, 
Živilė Kudirkaitė, Lukas Petraitis (mokyt. V. Čižienė, 
L. Kepežinskienė, L. Petrauskienė).

Štai tokie mums buvo praeiti mokslo metai – kū-
rybingi, prasmingi, turtingi pažinimu ir veikla. Mes 
džiaugiamės mokyklos vadovybės suteikta galimybe 
pažinti kitų šalių muzikavimo kultūrą, nes iš kon-
certinių kelionių grįžtame ne tik kupini įspūdžių, bet 
ir įgiję patirties bei meistriškumo. Dėkojame moki-
nių tėveliams, kurie visa širdimi palaiko savo gabius 
vaikus ir būna šalia jų tomis svarbiomis koncertinio 
gyvenimo akimirkomis. Ir ypač didžiuojamės darbš-
čiais mokiniais, kurių visas sielos kerteles užvaldė 
meilė muzikai...

Fortepijoninių ansamblių konkurso dalyviai ir mokytojai prie Marktoberdorfo 
miestelio bažnyčios ir vienuolyno
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MANO PIRMAJAI FORTEPIJONO MOKYTOJAI
Jurgita LAPIENYTĖ, 

Kauno 1-os muzikos mokyklos vyr. mokytoja 

„Sunku suprasti žmogaus gyvenimo visumą. Vieni 
sakytų, kad ji matuojama pagal palikuonių skaičių. 
Kiti mano, kad ją galima išmatuoti pagal tikėjimą. 
Kiti tvirtina, kad pagal meilę. O dar kiti teigia, kad 
gyvenimas visai beprasmis. Aš tikiu, kad savo gyve-
nimą matuoji pagal žmones, kurie stengėsi prilygti 
tau.“ (ištrauka iš kino filmo).

Kai susimąstau apie savo darbo metodus, supran-
tu, kad noriu prilygti savo pirmajai fortepijono mo-
kytojai Laimai Lekaitei. Tai buvo taip seniai... Beveik 
prieš 30 metų pravėriau mokytojos klasės (jau nepa-
menu, kaip ji atrodė) duris Žaliakalnyje, kur tuomet 
buvo įsikūrusi 1-oji muzikos mokykla. Po stojamųjų 
egzaminų, kuriuose padeklamavau „Du gaidelius“, 
o mano trumpi pirštai po apžiūros buvo pripažinti 
labiau tinkami violončelei nei pianino klavišams, visgi 
buvau priimta į fortepijono klasę ir pradėjau muzikos 
mokslus. Į pamokas ėjau ne tik groti, bet ir bendrau-
ti. Niekuomet nemačiau mokytojos piktos ar suirzu-
sios, neišgirdau blogo žodžio. Didžioji dalis tuomet 
skambintų kūrinių jau seniai nuklota metų dulkėmis. 
Teprisimenu žaismingas pirmųjų pamokų nuotrupas, 
kruopščiai skaitlinėmis sužymėtas natas, jaukų raštą ir 
išdidų mokytojos parašą su dviem pūstuodegėmis „L“ 
pažymių knygelėje. Dar – senovinę spintą, išpuoštą 
mūsų vaikiškais piešiniais. Ir kelis kartus skaitytą la-
bai seną knygą „Pusvalandžiai su didžiaisiais muzikais 
ir kompozitoriais“. Per metus išmokdavau daugybę 
kūrinių, kiekvieną pamoką būtinai grodavau gamas, 
su mokytoja Laima smagiai muzikuodavom ansam-
blyje. Tačiau ne tai įstringa sielon. Iš tos vaikystės 
atsinešiau mokytojos dovanotą gražiausią pasaulyje 
(taip atrodė ir tuomet, ir dabar) lėlę, pačios mokytojos 
numegztą melsvų atspalvių liemenę su balta gulbe. O 
pavargusi groti pamokoje gaudavau puodelį karštos 
arbatos su kokiu skanėstu. Mokytoja išmokė mylėti 
šunis ir vieną netgi padovanojo! Gimtadieniai irgi 
neapsieidavo be jos.

Konkursų tais laikais nebuvo, išskyrus vienintelį – 
Balio Dvariono. Tad mokėmės, galima sakyti, nuo 
kontrolinio iki kontrolinio. Tą ciklą retkarčiais pa-
įvairindavo ataskaitinis mokyklos koncertas filharmo-
nijoje. Nuobodu nebuvo, bet kas ten žino, kuo būtų 
baigęsi mano muzikos mokslai, jei ne mokytojos tole-
rancija. Ne paslaptis, kad kiekvienam mokiniui būna 
krizių, kaip man ketvirtoje klasėje. Tuomet trenkiau 
pianino dangtį – viskas, daugiau nebesimokysiu. Bet 
išsprendėme ir tą problemą.

Mokytojos žodis buvo šventas. Jei namie mama, 
taip pat fortepijono mokytoja, bandydavo padėti, at-
kirsdavau:

– O man mokytoja to nesakė! 

Dirbame toje pačioje mokykloje. Bėgame, le-
kiame… Gėda prisipažinti, bet dažnai praeinu pro 
mokytojos klasės duris ir tik retkarčiais užsuku. 
Tačiau stengiuosi būti tokia pati mokytoja. Turinti 
savo nuomonę ir nebijanti jos išsakyti garsiai. Siekian-
ti gero rezultato ne pakeltu balsu ar blogais pažymiais, 
o tik bendravimu muzikuojant.

Kodėl visa tai rašau? Iš meilės, iš dėkingumo. Ir 
dėl to, kad linkiu jums, mieli kolegos, muzika ir ben-
dravimu trykštančių pamokų. Tebeturiu knygą, kurią 
mokytoja dovanojo mokyklos baigimo proga. Pir-
mame lape puikuojasi nuostabūs jos įrašyti žodžiai:

„Kai eisi savo gyvenimo keliu,
neužmiršk sustoti prie akmens
ir paklausyti jo gulėjimo.
Sustok prie upės 
ir jos tekėjimą pajusk.
Stabtelk prie medžio,
prie žolės augimo pastovėk.
Tada Tau bus lengviau suprasti,
kur Tu eini
ir ką parsinešti nori.“

Su mokytoja Laima Lekaite prie mokyklos 
pastato Zanavykų gatvėje
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NAUJOS KNYGOS

MUZIKOS VERSMĖS GYVYBINGUMAS
Rita RIMKIENĖ,

Kauno 1-os muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 

Norėčiau pristatyti žymios amerikietės kompozi-
torės Meredith Monk neseniai pasirodžiusį albumą 
fortepijonui. Autorė yra viena ryškiausių 20 amžiaus 
postmodernizmo atstovių. 

Ji tęsia moterų kompozitorių liniją, pradedant Kla-
ra Šuman – pianistė, garsaus kompozitoriaus žmona, 
kartu ir kompozitorė. Pusiau lietuviškos kilmės lenkų 
kompozitorė ir smuikininkė Gražina Bacevič buvo 
viena garsiausių neoklasicisčių, rusė Sofija Gubaidu-
lina rašo sakralinę muziką, suomė Kaija Saarijaho yra 
viena garsiausių elektroninės ir spektrinės muzikos 
kompozitorių.

Amerikietė Meredith Monk gimė 1942 m. lapkri-
čio 20 d. Niujorke. Jos veiklos negalima apibūdinti 
vienu žodžiu. Ji ir kompozitorė, ir atlikėja, ir režisierė, 
dainininkė, choreografė. Tokia plati asmenybės raiška 
rodo talento įvairiapusiškumą. Meredith Monk išra-
do unikalų vokalo stilių, kuriam būdinga nepaprastai 
įvairi technika: trūkčiojantys įkvėpimai, indėniškas 
vibravimas, nosinis garsas, beprasmiai skiemenys.

 Ji rašė: „Vieną dieną 1965 m. aš sėdau prie for-
tepijono dainuodama ir pradėjau ieškoti savo balso 
įvairių raiškos galimybių. Aš ieškojau įvairių balso 
atspalvių ir naujų išraiškos būdų. Pastoviai tobulinau 
savo instrumentą – balsą.“ 1978 m. M. Monk įkūrė 
ansamblį savo muzikai atlikti. Šis ansamblis rengė 
teatralizuotus muzikos vaidinimus. Vienas garsiau-
sių kūrinių „Dolmenų muzika“ (1979). Jame grupė 
dainininkų dainuoja primityviais būdais, atkurdami 
senovines apeigas. 1999 m. Los Andželo sakralinės 

muzikos festivalyje buvo atliekamas jos kūrinys, skir-
tas Jo šventenybei Dalai Lamai. Tarp daugybės kitų 
kūrinių galima paminėti filmus „Elis sala“, „Dienų 
knyga“, operas „Atlasas“, „Nepastovumas“, „Vulka-
nas“, daug instaliacijų, kūrinių pučiamiesiems ir ki-
tiems instrumentams.

1964 m. baigusi Sarrah Lawrence koledžą, M. Monk 
už savo kūrybą ir reikšmingą veiklą gavo daugybę ap-
dovanojimų, įskaitant prestižinį MacArthur „Genius“ 
apdovanojimą 1995 m., dvi Guggenheimo stipendijas, 
Brandeis Creative menų apdovanojimą, tris „Obies“, 
po du Villager ir „Bessie“ apdovanojimus, taip pat 
1986 m. Nacionalinio muzikinio teatro apdovanoji-
mą, 1992 m. šokių žurnalo premiją, o 2005 m. ASCAP 
koncertų muzikos prizą. 2006 m. ji tapo JAV dailinin-
kų draugijos nare ir turi garbės daktaro laipsnį.

Fortepijonu groti pradėjo mokytis nuo vaikystės. 
Jai darė įtaką XX amžiaus kompozitoriai F. Mompou, 
E. Satie ir B. Bartokas, ypač jo miniatiūrų rinkinys 
„Mikrokosmosas“. Autorė rašo: „Fortepijoninėje mu-
zikoje stengiausi naudoti asimetriją, išryškinti detales. 
Įvairios jų kombinacijos sukuria skirtingą nuotaiką. 
Melodijos variacijos, tembrų kaita yra fortepijono 
muzikos pagrindas.“

Pjesių rinkinys „Fortepijonui“ sudarytas iš keleto 
žinomų pjesių vienam ir dviem fortepijonams.

Pjesė „Geležinkelis (Kelionės daina)“ buvo panau-
dota operoje. Ji buvo įkvėpta L. Gottshalk kelionės 
dienoraščio, kuriame jis aprašo savo koncertinį turą 
per Amerikos pilietinį karą. Keliaudamas traukiniu iš 
vienos vietos į kitą, jis kartu vežėsi ir pianiną. Pje-
sę autorė siūlo atlikti sunkiu, minkštu garsu, legato. 
Daug dalių pakartojimų su vis kita metroritmika, 
įvairus pedalo panaudojimas.

Kita pjesė – „Paryžius“ – nukelia į XX a. Paryžiaus 
darbininkų klasės aplinką. Vienodas kairės rankos ju-
dėjimas leidžia dešine kurti įvairią nuotaiką. Tempų 
kaita, sudėtingas ritmas ir improvizacijos elementai 
antroje dalyje suteikia kūriniui įvairovės.

Pjesėje „Langas 7-iems“ dešinės rankos partijo-
je žaidžiama septynių natų grupe. Šioje pjesėje ypač 
ryški B. Bartoko asimetriško ritmo įtaka.

„St. Peterburgo valse“ autorė siūlo pačiam atlikėjui 
susikurti įvaizdį. Aišku, kad tai iškilmingas valsas. Vi-
durinėje dalyje autorė įveda trelį, kurį siūlo groti „lyg 
balalaika“. Kaip ir kitose pjesėse, daug metro ir tempo 
kaitos, išnaudotas platus fortepijono diapazonas.

Toliau seka trys pjesės dviems fortepijonams: „Elis 
sala“, „Liaudiškas šokis“ ir „Fantomo valsas“.

„Elis saloje“ greitame tempe lyg žaidžiama dviem 
instrumentais: tai vienas, tai kitas perima melodinę 
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atkarpėlę. Ši muzika buvo panaudota to paties pa-
vadinimo filme.

„Liaudiškas šokis“ žymiai svaresnis ir savo apim-
timi, ir rankos diapazonu – beveik visame kūrinyje 
naudojamos oktavos. Septynių ketvirtinių metras su-
teikia asimetriškumo. Šis kūrinys išsiskiria ir plojimu 
rankomis bei šūksniais „hey!“.

Kitas kūrinys – „Fantomo valsas“. Originalas buvo 
sukurtas spektakliui, skirtam E. Po gyvenimui ir kū-
rybai. Vėliau buvo pritaikytas koncertiniam atlikimui. 
Kūrinyje panaudotos dvi tonacijos, taip pat antroje 
dalyje yra 32-inių kaskados. Yra dar du šios pjesės 
variantai, kuriuose tie pasažai žymimi skirtingai: ant-

rajame variante juos leidžiama groti laisvai, atlikėjo 
nuožiūra, jie nėra užrašyti, tik apytikriai pažymėtas 
ritmas. Todėl atlikėjas gali pasijusti lyg kompozito-
rius, pats kurti pasažus.

Čia apžvelgiau naują pjesių rinkinį, skirtą mu-
zikos mokyklų aukštesniųjų klasių mokiniams, ypač 
ansambliams. Pjesės įdomios, jos reikalauja tikslaus ir 
atsakingo požiūrio į kiekvieną natą ir ritminę grupę. 
Galbūt jas pagroję, įminsime mįslę, kas skatina autorę 
judėti, nesustoti, ieškoti dar neatrasto ir gyvybingo 
prado. Kur prasideda muzika – tyloje ar triukšme? 
Paukščio ulbėjime, medžių lapų šnaresyje, ar trauki-
nio ratų dundėjime?

METODINIAI STRAIPSNIAI

EFEKTYVUS IKT NAUDOJIMAS MOKINIŲ 
SAVARANKIŠKUMUI IR MOTYVACIJAI STIPRINTI 

FORTEPIJONO PAMOKOSE
Rasa BABARSKIENĖ, 

Daugų meno mokyklos vyr. mokytoja

Tikslai ir uždaviniai
Metodinio pranešimo „Efektyvus IKT naudojimas 

mokinių savarankiškumui ir motyvacijai stiprinti for-
tepijono pamokose“ tikslas – analizuojant asmeninę 
patirtį išnagrinėti meno mokyklos mokinių mokymosi 
motyvaciją bei ištirti IKT įtaką mokymosi procesui.

Uždaviniai – išanalizavus mokymosi motyvacijos 
ypatumus, pasidalinti gerąja pedagogine patirtimi su 
kolegomis, aptarti mokinių lankomumo rodiklius bei 
problemas, praktiškai taikyti gautas išvadas mokymo 
procese ir įvertinti šio tyrimo naudą. 

Įvadas
„Meninio ugdymo reikalingumas visiems moki-

niams šiandien tampa vis akivaizdesnis, nes taip puo-
selėjamos tokios šiuolaikinėje visuomenėje ir darbe 
vertinamos savybės, kaip kūrybiškumas, inovatyvu-
mas, praktinių problemų sprendimas, empatiškumas, 
kultūrinis sąmoningumas, neverbalinės raiškos gebė-
jimai ir kt. Įgyta ir toliau tobulinama meninė kom-
petencija gali būti sėkmingai naudojama daugelyje 
šiuolaikinio darbo vietų, kasdieninio bendravimo, po-
ilsio metu, per šventes ir laisvalaikiu. Daug žmonių 
lieka „užsidegę“ menais visą gyvenimą, tampa profe-
sionaliais menininkais, kūrybinių industrijų vadovais, 
menų mokytojais ar kaip kitaip susieja savo gyvenimą 
su šia sritimi. Kitiems menai, kultūrų paveldas ir nau-
jos jų formos lieka svarbi vartojimo sritis, padedanti 
kitaip pažvelgti į save, savo ir visuomenės gyvenimą. 
Tačiau viso to pradžia – mokyklinės menų pamokos“. 
(A. Vilutienė „Integruotas bendras muzikinis mokinių 
ugdymas“) 

Informacinių komunikacijos technologijų (IKT) 
raida sąlygojo pokyčius ir mano kasdieniniame dar-

be. Mokydama skambinti fortepijonu stengiuosi su-
intriguoti mokinius naudodamasi kompiuteriu. Šitaip 
siekiu ne tik integruoti skirtingus mokomuosius da-
lykus, bet ir skatinti motyvaciją, suteikti naujų kom-
petencijų. Visa tai susiję su moksleivių visuotinio 
kompiuterinio raštingumo standarto reikalavimais. 
Šiuolaikiški mokymosi ir mokymo metodai padeda 
veiksmingai įgyvendinti meninio ugdymo bendrąsias 
programas.   

Puiki priemonė yra Sibelius programa, tačiau jos 
taikymą riboja kuklūs mokyklos finansiniai ištekliai, 
neįrengta kompiuterių klasė, todėl tenka verstis savo 
jėgomis bei pasitelkiant mokinių tėvų pagalbą.

Naudojant IKT neformalaus ugdymo įstaigoje ak-
tyviau bendradarbiaujama su mokiniu bei jo tėvais. 
Ugdytiniai skatinami aktyviau domėtis ne tik muzi-
kine Sibelius programa, bet ir įprastomis kompiuterių 
programomis, informaciniais muzikiniais šaltiniais, 
modeliavimo bei komponavimo, audiovizualinio de-
monstravimo programomis, testavimo sistemomis, 
treniruokliais.

Pirmieji žingsniai. Skirtingų žmonių gyvenime 
muzika užima skirtingą vietą, daro skirtingą emocinį 
poveikį. Vieniems ji – stiprybės, kitiems – džiaugsmo, 
geros nuotaikos šaltinis. O tretiems – galbūt liūdesio, 
darbo, ar naštos simbolis. Suaugusieji girdi ir verti-
na muziką kitaip nei mažieji, kurie tik pradeda savo 
kelionę po garsų pasaulį.

Šiandien muzikos meno paslapčių vaikai pradeda 
mokytis dar prieš gimdami ar vos ištarę pirmuosius 
žodžius. Jie mokomi išgirsti muzikos garsus, skam-
bėjimo ypatumus, melodijas – ne tik dainose, instru-
mentinėje muzikoje, bet ir lapų šnarėjime, paukščių 
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čiulbėjime, vandens čiurlenime, miesto triukšme... 
Jaunesniųjų klasių mokiniai, klausydamiesi E. Velič-
kos ir V. Umbrasienės „Gamtos garsų“ muzikos įrašų, 
įgyja žinių apie skambesio ypatumus, garso tembrus, 
skambėjimo trukmę. Šią patirtį galima praplėsti, ban-
dant „nupiešti“ girdimus gamtos ir muzikos garsus, o 
namuose su artimaisiais ir „pavaizduoti“ juos. Kūry-
binės užduotys buvo pristatinėjamos klasėje (lavina-
mi verbaliniai gebėjimai), ir jas vertino draugai bei 
patys atlikėjai papasakoję apie namiškių patarimus 
bei pagalbą. Tokie pokalbiai vysto mokinių klausymo 
įgūdžius, skatina bendradarbiauti su šeimos nariais 
bei draugais, žengiant pirmuosius žingsnius pasaulio 
pažinimo keliu. 

Gyvenimiškų ir mokslo žinių įgyjama iš tėvų ir 
senelių, darželyje ir mokykloje. Susipažinusi su pir-
maklasių tėveliais, patariu prisidėti prie vaikų mu-
zikinio lavinimo, bendrauti su mažyliais – lankytis 
teatruose, kine, koncertuose bei aptarti įspūdžius 
ir reginius. Naudodamiesi įgyta patirtimi, mokiniai 
mielai sudarinėja kryžiažodžius, po to keičiasi jais su 
draugais. Šitaip susidaro galimybė įvertinti vieniems 
kitų darbą, bendradarbiauti, o taip pat panaudoti tą 
medžiagą kontrolinėse pamokose. Tai ne tik naudin-
ga bei informatyvi, bet ir teikianti džiaugsmą veikla, 
leidžianti atsiskleisti mokinių kūrybiškumui, kaupti 
žinias bei ugdanti gebėjimą savarankiškai naudotis 
informacinėmis technologijomis po pamokų. 

Kryžiažodį sudarė du 2-os klasės mokiniai.

Kryžiažodis „MUZIKA“

jai jų daliai pažintis su meno paslaptimis ir specifika 
visam gyvenimui palieka neišdildomus įspūdžius, ir 
tik nedaugeliui rodosi buvusi ilga kančia.

Motyvacija. Kokie gi motyvai atveda mažylius 
ir ūgtelėjusius vaikus į meno mokyklas? Motyvacija – 
tai procesas, skatinantis elgtis taip, kad būtų pasiek-
ta svarbių žmogui tikslų arba būtų patenkinti po-
reikiai ir norai. Kokie jie? Troškimas muzikuoti ir 
būti geriems, giriamiems, tokiems, kuriais didžiuotųsi 
artimieji ir pavydėtų draugai. Tačiau neretai jau tre-
čiaisiais ar ketvirtaisiais mokymosi metais paaiškėja, 
jog pritrūko jėgų ir noro dirbti. Meno ir bendrojo 
lavinimo mokyklų krūviai tikrai nemaži. Televizija 
formuoja daug lengvesnio muzikavimo sampratą. 
O siekiančių visapusiško, rimto išsilavinimo mažėja. 
Kaipgi sugrąžinti ir stiprinti tą motyvaciją? Kaip pa-
skatinti norą mokytis groti baltais ir juodais klavišais 
o ne vien kompiuterio klaviatūra? 

Štai ir siūlosi proga sujungti abiejų klaviatūrų ga-
limybes. Visada verta stengtis sugrąžinti vaiką prie 
muzikos ištakų. Nors grįš ne visi, bus dirbama su 
ištvermingiausiais.

Didžiausią dėmesį reikėtų skirti pačiam ugdyti-
niui – veikti taip, kad jis pats norėtų mokytis, o mo-
kytojas ir tėvai būtų tik pagalbininkai.

Bene svarbiausias elementas šioje grandinėje – 
mokytojas. Mokymosi procesas – tai grįžtamasis 
ryšys tarp mokytojo ir mokinio: aiškinimas (kokio 
autoriaus, laikmečio, kokia atlikimo maniera, kokie 
kūrinio atlikimo ypatumai) – iliustravimas (kūrinio 
atlikimas) – mokymasis (praktinis mokinio darbas) – 
tikrinimas (ar teisingai atliekamos užduotys). Pamo-
kos metu skambinant kūrinius, būtina skirti laiko 
diskusijai – suteikti galimybę paklausti. Vaikams bū-
dinga suaugusio žmogaus patikimumo nuojauta, to-
dėl mokytojas turi sudaryti išsilavinusios asmenybės, 
gerbtino žmogaus, reiklaus draugo įspūdį. Mokytojo 
nuomonė, reikalavimai bei užduotys, pagyrimai, reak-
cija į nesekmes ir pasiekimus yra be galo reikšmingi 
veiksniai stiprinant motyvaciją. Tai įpareigoja mo-
kytoją nuolat tobulintis (todėl dalyvauju programoje 
„Efektyvus IKT panaudojimas muzikiniame ugdy-
me“), būti reikliam, teisingam, lanksčiam optimistui, 
gebančiam išklausyti, atviram mokinio pasiūlymams, 
gerbiančiam jo nuomonę. Patartina atidžiai išnagrinė-
ti mokinių atneštus (taip pat įsirašytus ir iš interneto) 
pamėgtus kūrinius ir pagal galimybes įtraukti juos 
į individualias programas.

Kiekvienam mokytojui būdingas savo mokymo 
stilius, įgalinantis numatyti būdus, leidžiančius mak-
simaliai išnaudoti mokinio galias. Kad pamoka ne-
taptų nuobodžiu ir paprastu „kalimu“, verta imtis 
netikėtos taktikos, sužadinančios mokinio susidomė-
jimą (pvz.: mokinys tampa „mokytoju“ o mokytojas 
„mokiniu“; mokiniai tarpusavyje „dirba“ mokytojais, 
grojama dviem instrumentais tą patį kūrinėlį, pasi-

A N S A M B L I S

D U E T A S

P A U Z Ė

P U Č I A M I E J I

O R K E S T R A S

K V A R T E T A S

1. 10 atlikėjų kolektyvas?
2. 2 atlikėjai?
3. Tylėjimo ženklas?
4. Groja kai pūti?
5. 60 atlikėjų kolektyvas?
6. 4 atlikėjų kolektyvas?

Žinios apie muziką, įgytos meno mokykloje, tvir-
tesnės ir išsamesnės. Jos skatina jauno, imlaus ug-
dytinio erudiciją, suteikdamos ne tik naudos, bet ir 
malonumo, pasitenkinimo bei asmeninio įvertinimo 
jausmo. Meno mokyklos kasmet išleidžia būrį ab-
solventų: muzikos mylėtojų, kūrybingų, išsilavinusių 
žmonių, netgi tikrų savo specialybės meistrų. Didžia-
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kviečiama „klausytojų“ arba atsiranda „mušamųjų 
grupė“). Mokslo metuose būna laikotarpių ar dienų, 
kai nesiseka „muzikuoti“. Sykį su 7-os klasės moki-

ne pasinaudojome Sibelius programos galimybėmis 
ir „surinkome“ M. K. Čiurlionio preliudo F-dur pa-
grindinę temą: 

Po to transponavome ją į kitas tonacijas, „kėlėme“ 
aukštyn, leidome ją „groti“ kitiems instrumentams – 
klausėmės, kaip skamba.

Teigiamos emocijos pamokoje yra didžiulis sėk-
mės garantas ir puikus motyvas ateiti vėl ir vėl mo-
kytis groti ar dainuoti. Išgirdus juoką ar išvydus šyp-
seną, netenka abejoti – motyvų mokymuisi dar yra. 

Vertinimas. Mokinio vertinimas taip pat la-
bai svarbus mokymosi motyvacijos stiprinimui. Tai 
turėtų būti pažangi sistema, skatinanti mokymosi 
tęstinumą, kartojimą, žinių įtvirtinimą, siekimą mo-
kytis toliau pagal pasirinktą programą. Aišku, sma-
giau būtų dirbti, nerašant pažymių. Bet mokiniams 
trūksta sąmoningumo mokytis be įvertinimo. Todėl 
mano mokinių pažymių knygelėse atsiranda liūdnų ir 
linksmų veidelių, lipdukų arba piešinėlių, apibūdinan-
čių mokinio pažangą arba blogą mokymąsi, įvairių 
spalvų įrašų ir pažymių. Paprastas matematinis įver-
tinimas ne visada atspindi tikrąją padėtį. Per keletą 
metų atsiskleidžia mokinio individualybė, charakteris, 
gabumai, talentas, darbštumas. Įvertinti šiuos dalykus 
dešimties balų sistema nėra paprasta. Kartais prieš at-
sakingus koncertus su mokiniu skaičiuojame klaidas: 
teksto klaidos -4; dinamikos netikslumai -2; ritmo 
klaidos -2; sceninis įvaizdis -1…..paskaičiavus kas gi 
lieka? Vienetas… O juk ruoštasi keletą mėnesių… 
Optimistiškas pokalbis, aptarimas, pripažinimas, kad 
trūksta pasiruošimo, ir sąmoningas produktyvus mo-
kymasis – šitaip dirbame toliau. O dėl vienokių ar 
kitokių rezultatų nebelieka ką kaltinti ar guosti, iš-
skyrus save patį.

Motyvaciją stiprina grojimas ne tik klasėje, bet ir 
viešuose koncertuose, konkursuose bei festivaliuose. 
Daugumai mokinių, sėkmingai pasirodžiusių scenoje, 
atsiranda noras vėl patirti vidinį pasitenkinimą. Ypač 
puiki mokymosi motyvacija sulaukus gero įvertinimo 
– juk kiekvienam smagu pasidžiaugti padėka po ilgų 
grojimo valandų.

Tačiau ne itin gabius, stokojančius pasitikėjimo 
savo jėgomis vaikus būtina apsaugoti nuo ekstremalių 
scenos išbandymų ir viešų atsiskaitymų, vertinamų 
pažymiais. Jaudulys ir baimė gali ilgam užbraukti 
norą koncertuoti ir sukelti nenorą mokytis. Praktika 
rodo, jog dauguma vaikų žymiai kūrybiškiau, meniš-
kiau pagroja kūrinius draugams ir namiškiams ne-
formalioje aplinkoje. 

Mokymosi motyvacijos stiprinimo procese labai 
svarbus tėvelių palaikymas. Esu dėkinga mokinių tė-
veliams (turintiems galimybes), kurie leidžia ir ska-
tina vaikus naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, 
gelbstinčioms nuo kasdieninio monotoniško moky-
mosi. Tėvai turėtų padėti sutvarkyti vaiko dienot-
varkę, neapsunkindami ir nepervertindami jo jėgų, 
ir neužkrauti talento paieškų vien tik ant mokytojo 
ir vaiko pečių. Galbūt jų atžala niekada nepasieks 
aukštų rezultatų, bet taps įvairiapusiai išsilavinusia 
asmenybe. Jau vien tik dėl šio tikslo verta suvienyti 
jėgas. Juk muzikos mokyklos pagrindinis siekis – udy-
ti meno mylėtojus.

Dirbant konkretų darbą kiekvieną dieną, mokant 
muzikinio raštingumo, vis dėlto svarbiausia ugdyti 
asmenybę, gebančią savarankiškai siekti tikslo, pasi-
rinkti darbo metodus, pažinti save ir tobulėti. Kas 
gi skatina mokinio savarankiškumą, mokantis groti 
fortepijonu? Vaikas jau nuo pat mažens turi suvokti, 
jog mokytis reikia sąmoningai, racionaliai naudojant 
laiką ir jėgas. Mokytojo pareiga – plėsti muzikinį 
mokinio akiratį, užduodant kuo daugiau ir įvaires-
nių kūrinių su skirtinga teksto faktūra, sudėtinėmis 
dalimis, muzikinių garsų ryšiais ir santykiais. Juk 
garsai ne šiaip sau išmėtyti: jie turi tam tikrą siste-
mą ir tvarką. Būtina išmokyti mokinius suvokti ryšį 
tarp natų vadovėlyje ir klaviatūroje – jei yra tarpas 
penklinėje, vadinasi, bus tarpas ir klaviatūroje ir t. t. 
Taipogi reikia skatinti mokinius savarankiškai pa-
ruošti kūrinius, sudominti juos mokomąja kompiu-
terine priemone – programa Sibelius. Ją galima taikyti 
visiems mokiniams – žaidžiant muzikinius žaidimus 
ar „grojant“ kūrinius, diferencijuojant (sunkesnes ar 
lengvesnes) užduotis ir pan. O mokinių pagamintos 
vaizdinės priemonės nustebina tėvelius, mokytojus ir 
draugus. Jos visada įvertinamos ir panaudojamos kitų 
mokinių lavinimui. 

Šią mokomąją priemonę sukūrė 5 klasės mokinė, 
kuriai pagelbėjo vyresnysis brolis. 

f f fp mp p mp
fm
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Analizuoti dažnai pasitaikančias teksto klaidas tu-
rėtų ne mokytojas, bet pats mokinys. Paskambinęs 



64 PIANISTAS 2008 m. gruodis

neteisingai, suklydęs jis turėtų išgirsti ir, aptaręs su 
mokytoju, ištaisyti. Tokią praktiką būtina diegti nuo 
pat pirmųjų pamokų. Reikia pratinti mokinį groti žiū-
rint tik į natas – naudotis turima patirtimi ir veikti, 
mokantis naują tekstą – apžvelgti, kaupti patirtį. Toks 
grojimo būdas lavina skaitymo iš lapo įgūdžius, lei-
džia planuoti, prisitaikyti bei mažina baimę užgauti 
ne tą klavišą, taigi, ugdo sąmoningą mokymąsi.

Stebuklingas žodis – aplikatūra. Sudominus mo-
kinį, jis atidžiai seka ir pasižymi ją, suvokia garsų 
judėjimo kryptį ir „pirštukų“ pasirinkimo svarbą. Pa-
togi, paties apmąstyta rankų padėtis grojant skatina 
mokinio sumanumą, pasitikėjimą, techninių įgūdžių 
formavimą. Tai ir teksto analizavimas, ir reakcija į 
faktūros pasikeitimus.

Ritmiško grojimo pagrindas – garsus skaičiavi-
mas. Dažniausiai garsiai skaičiuoti priverčia ritminiai 
sunkumai. Puikus problemos sprendimas – savaran-
kiškos paties mokinio pastangos ieškoti tikslaus rit-
mo. Ši problema aktuali tiek vyresnių, tiek jaunesnių 
klasių mokiniams, skambinantiems lengvesnius ar su-
dėtingesnius kūrinius. Naudojant Sibelius programą, 
kūrinį galima išklausyti greitesniu ar lėtesniu tempu, 
pajusti skirtumus. Toks klausymas suteikia mokiniui 
puikią progą įvertinti save, o mokytojui – išgirsti bei 
apsvarstyti mokinio darbą. Tokia patirtis ir įgūdžiai 
leis mokiniui nesunkiai susidoroti su sudėtingesne 
ritmika bei rasti savarankišką sprendimą ir baigus 
mokyklą

Tiek pradinių, tiek vyresnių klasių mokiniai, pa-
matę „juodą“ tekstą su daug akordų ir natų, iškart 
išsigąsta. Vizualiai tai kelia baimę, nes reikės įdėti la-
bai daug darbo, ilgai mokytis. Panašiai reaguojama į 
diezų ir bemolių gausą. Elementari akordų analizė 
gali labai palengvinti darbą. O programos Sibelius 
galimybės leidžia labai lengvai kaitalioti natas, altera-
cijos ženklus, akordus. Tada tekstas nebeatrodys toks 
baisus ir ilgas. Dažnai akordų sekose išlieka vienas ar 
du garsai, ir pats akordas tik susiaurėja arba prasi-
plečia. Pakanka tik pastebėti tuos jungiančius garsus, 
ir nebereikės blaškytis po klaviatūrą, o kartais net ir 
keisti rankos pozicijos. Tai pamatyti ir suvokti turi pa-
dėti mokytojas. Bet vėliau, savarankiško darbo metu, 
vaikas jau turi gebėti pats. Kūrybingi mokiniai geba 
sukurti trumpas daineles, paskleisti jas tarp draugų, 
atlikti koncertuose tėveliams.

Įveikus tuos kelis savarankiškumo ir motyvacijos 
„testus“ dar besimokant meno mokykloje, tvirtės įgū-
džiai bei gebėjimai spręsti ir kitas gyvenimiškas bei 
mokyklines užduotis.

 Meno mokykla teikia puikių galimybių vykdyti 
visuomenės vertybių sistemos puoselėjimo misiją. 
Lietuvos bendrosios švietimo programos pabrėžia 
muzikos ugdomąją paskirtį: „Muzika atveria turtingą 
sociokultūrinių prasmių ir vertybių pasaulį, kurio es-
tetinis išgyvenimas turi asmeninės reikšmės dvasinei 

asmens brandai, padeda formuotis humanistinei as-
menybei, perimti reikšmingiausias tautos ir pasaulio 
kultūros vertybes“.

Tyrimas. 2006 metais Daugų meno mokyklos 
mokytoja Ramunė Rokienė atliko mokinių, lankančių 
muzikos mokyklą, motyvacijos tyrimą. Buvo apklausti 
75 mokiniai iš Alytaus rajono Daugų meno mokyk-
los ir jos struktūrinių padalinių Simne, Butrimonyse, 
Pivašiūnuose. Anketoje buvo pateikti 22 klausimai su 
galimais atsakymų variantais. Apklausoje dalyvavo 61 
mergaitė ir 14 berniukų.

IŠVADOS:
Dauguma muzikos mokyklą lankančių mokinių 

yra motyvuoti.
Mažiau motyvuoti yra berniukai.
Dauguma kaip pusė vaikų patys pasirenka muzi-

kos mokyklą.
Didžioji dalis visų mokinių kelia sau teigiamus 

praktinius tikslus – išmokti groti instrumentu, tapti 
muzikantu, mokytoju, susirasti draugų – ir teigiamus 
teorinius – įgyti žinių, užsiimti įdomia veikla.

Gauti rezultatai rodo, kad dauguma mokytojų va-
dovaujasi demokratinėmis nuostatomis.

Pastebėta, kad instrumento neturėjimas namuose 
turi įtakos mokymosi motyvacijai.

Mokiniai labiausiai mėgsta grojimo instrumentu 
pamokas, o kaip nemėgstamus dalykus dažniausiai 
mini teorines disciplinas. Galima daryti išvadą, kad 
muzikos mokykloje trūksta įdomesnio teorijos pa-
teikimo, vaikams per sunku, nesuprantama. Situaciją 
pagerintų darbas su mokomąja kompiuterine priemo-
ne – muzikine programa Sibelius.

Didžioji dalis mokinių mano, kad vertinimas 
pažymiais reikalingas.

Tyrimu atskleista, kad muzikos mokykla yra 
didžiuojamasi. Dauguma mokinių atsakė, kad tėvai 
didžiuojasi, jog vaikai lanko muzikos mokyklą. 
Daugiau kaip pusė mokinių teigia, kad muzikos 
mokykloje įgytos žinios suteikia jiems garbės.
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INTERAKTYVAUS MOKYMO(SI) STRATEGIJŲ 
TAIKYMAS FORTEPIJONO PAMOKOJE

Roma BALIENĖ,
Jonavos meno mokyklos mokytoja metodininkė 

Šiandieniniame pasaulyje – tiek veiklos, tiek ir as-
meninio gyvenimo srityje – kiekvienas žmogus susi-
duria su naujomis ir greitai kintančiomis situacijomis, 
reikalaujančiomis kaskart vis naujų žinių, mokėjimų 
ir įgūdžių. 

Švietimo, o kartu ir neformalaus ugdymo turi-
nio politika orientuota ne į žinių perteikimą, siaurų 
profesinių įgūdžių lavinimą, bet į bendrųjų gebėjimų, 
vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties žmogui būti-
nų kompetencijų suteikimą, grindžiama ne žinių rep-
rodukavimu, bet jų interpretavimu (analize, kritišku 
vertinimu, naudojimu praktikoje), glaudžiai siejanti 
mokymo turinį su įvairių sričių gyvenimo praktika, 
realiomis problemomis ir jų sprendimų paieška. Šis 
požiūris apibrėžiamas ir Lietuvos neformaliojo vaikų 
švietimo koncepcijoje, kuri skelbia, kad „neformalusis 
vaikų švietimas – kryptinga veikla, padedanti vaikui 
įgyti kompetencijos, tapti sąmoninga asmenybe, su-
gebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo pro-
blemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti 
prie kintančios aplinkos“, o šios veiklos tikslas yra 
„per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, suge-
bantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti 
visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir 
saviraiškos poreikius“ (Neformaliojo vaikų švietimo 
koncepcija, 2005).

Individualus muzikinis ugdymas, kaip ir bet kuri 
pedagogikos bei edukologijos grandis, yra nuolat tobu-
linamas, ieškoma mokymo ir ugdymo optimizavimo 
kelių ir būdų. Remiantis naujosios edukacinės para-
digmos nuostatų supratimu, individualus muzikinis 
ugdymas turėtų būti laikomas procesu, kai ugdytinis 
plėtoja savo žinias, supratimą, gebėjimus ir vertybes, 
o ugdymo prioritetu tampa savarankiška ir kūrybinga, 
maksimaliai savo gebėjimus išskleidžianti asmenybė. 
Tinkamai organizuota muzikinė veikla gali padėti 
plėtoti ne tik muzikines, bet ir dvasines vaiko galias, 
formuoti visuminį pasaulio suvokimą.

Įsigalint šiuolaikinio ugdymo paradigmai, keičiasi 
žinių įgijimo strategijos, kurios šiuolaikinio ugdymo 
procese krypsta į mokymosi mokytis strategijų kūrimą. 
„Mokymasis – tai asmeninis užduočių atlikimas, kur 
mokinys turi pats susikurti formuojamų įgūdžių ir ži-
nių suvokimo sistemą“ – teigia G. Petty (2006, p. 52).

Vienas iš būdų tikslingam ir motyvuotam moky-
mui(si) yra interaktyvaus mokymo(si) strategijų taiky-
mas. Jos yra reikšmingas pedagoginio darbo veiksnys. 
Taikant interaktyvaus mokymo(si) strategijas atitin-
kama kryptimi veikiama besiformuojanti asmenybė, 
jos mintys, jausmai, valia, norai ir pan. Kiekviena 

strategija formuoja mokinių gebėjimus, charakterio 
ir elgesio būdus. Todėl kūrybiškai taikomos moky-
mo(si) strategijos turi net tik padėti teikti išsamių 
žinių, formuoti protinius ir praktinius mokėjimus bei 
įgūdžius, bet ir padėti juos įtvirtinti.

 Taikant šiuolaikines interaktyvaus mokymo(si) 
strategijas bei aktyvaus mokymo(si) metodus, ugdy-
mo proceso veikla yra orientuota į mokinį – siekiama 
išmokyti mokinį mokytis, įtvirtinti metamokymosi 
kompetenciją. Kita vertus, interaktyviomis mokymo(-
si) strategijomis skatinama įvairi mokinio veikla atve-
ria kelią savarankiškam kritiniam mąstymui, įgūdžių 
lavinimo bei žinių perteikimo optimizavimui. „Šios 
mokymo strategijos patrauklios tuo, kad veiksmingai 
padeda ugdyti mokinių gebėjimą aktyviai, tikslingai 
ir savarankiškai mokytis. Taip pat jos teikia naujų 
idėjų mokytojams“ (Buehl, 2004, p. 7). Tuo tikslu 
mokytojas skatinamas konstruoti mokymo(si) stra-
tegijų sistemą ir lanksčiai bei kūrybiškai ją modeliuoti 
praktikos situacijose.

Besimokantieji patiria įvairių problemų mokyda-
miesi kūrinį, jo formos, turinio ypatumus ar atski-
rus jo elementus dėl tam tikrų mokymosi problemų 
įveikimo įgūdžių ir būdų sistemos, t.y. mokymosi 
strategijų, neturėjimo ar nemokėjimo jomis naudo-
tis. Mokėjimas naudotis mokymosi strategijomis ir 
jų panaudojimo svarba ypač išryškėja tuomet, kuo 
daugiau savarankiškumo ir atsakomybės yra suteikia-
ma mokiniui organizuojant, valdant ir kontroliuojant 
savo paties mokymosi procesą. Gebėdamas naudotis 
savo mokymosi mokytis modeliu, mokinys suvokia 
ir tikslingai parenka mokymosi strategijas pagal savo 
muzikinės veiklos tikslus, o taip pat geba įvertinti 
įvairių mokymo(si) strategijų privalumus bei derina 
jas su atskiromis muzikinės veiklos patirtimis. Taikant 
interaktyvaus mokymo ir mokymosi proceso mode-
lį, besimokantieji išmoksta dirbti savarankiškai, geba 
analizuoti ir įvertinti situaciją, o mokytojas lieka kon-
sultantas ir patarėjas. 

Muzikinis ugdymas pasižymi savitomis ypatybė-
mis – tai mokinio gebėjimai, muzikinė ir bendra-
kultūrinė patirtis, veiklos galimybės, taip pat meno 
savitumas, individualus jo pažinimo pobūdis. Visa 
tai koreguoja interaktyvaus mokymo(si) strategijų 
taikymą fortepijono pamokoje. „Proceso modeliavi-
mo požiūriu svarbu tai, kad bet kuriam asmenybės 
brandos laikotarpiui ar pakopai yra būdingos savitos 
proceso būsenos ar pedagoginės situacijos, jų mode-
liavimo galimybės, raida, subjektų bendradarbiavimo 
aplinkybės. Priežastis – modeliuojant proceso būseną 
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atkuriant pedagoginę situaciją svarbu išsaugoti ga-
limybes ugdytinio raiškai“ (Kievišas J., Kievišas A., 
2008, p. 69).

Individualus ugdymas suteikia didžiausias galimy-
bes, įvertinant mokinio individualius gebėjimus, nau-
doti tokius mokymo(si) metodus ir strategijas, kurie ati-
tiktų menine veikla grindžiamo mokinio mokymą(si), 
atsižvelgiant į mokinio amžiaus tarpsnį, muzikinę pa-
tirtį, charakterio savybes. Mokytojas privalo naudoti 
ir taikyti tokius mokymo būdus, ku rie skatintų moki-
nius efektyviai ir konstruktyviai mokytis, ugdytų mo-
kinio savarankiškumą, aktyvumą, kūrybiškumą, kriti-
nį mąstymą, gebėjimus spręsti iškilusias problemas. 

Toliau bus apžvelgta keletas interaktyvaus moky-
mo(si) strategijų, taikytinų individualioje fortepijono 
pamokoje. Tai interaktyvaus mokymo(si) strategijos 
„Pedagoginė saulė“, (pagal Šiaučiukėnienę ir kt., 2006), 
„Žinau, noriu sužinoti sužinojau“ „Išvardyk, išsiaiš-
kink, pažymėk ir sužinok“, „Frayerio modelis“, (adap-
tuota pagal Buehl, 2004).

Interaktyvaus mokymo(si) strategija „Pedagoginė 
saulė“ – kai nebaigtas sakinys užrašomas skritulio 
viduryje, o aplink „saulę“ nubrėžiama keletas „spin-
dulių“, kiekviename iš kurių mokinys turi užrašyti 
„saulės“ viduryje esančio sakinio ar sąvokos pabaigą. 
N. M. Grendstad, apibūdindamas šią strategiją, rašo: 
„Tušti „spinduliai“ sukelia žmogui motyvuojantį ne-
rimą, kurio dėka jis randa daugiau galimybių negu at-
rastų, jei to nerimo nebūtų… Vienas ar daugiau tuščių 
„spindulių“ veikia maždaug taip, tarsi būtų grojama 
melodija ir ji nutrūktų būtent tada, kai žmogus lau-
kia nuskambant paskutinės gaidos. Šios „paskutinės 
gaidos“ nebuvimas veikia daug stipriau, jei žmogus 
pats sau kartoja sakinio pradžią“. Nebaigtų sakinių 
pabaigos paprastai būna spontaniškesnės, mažiau „iš-
mąstytos“, negu atsakymai į atitinkamus klausimus. 
Mokytojas, galėdamas perskaityti, ką parašė mokinys, 
turi galimybę ne tik sužinoti mokinio turimas žinias, 
bet ir į įsivaizduoti kaip giliai suvokė vienos ar ki-
tos sąvokos prasmę. Tokie nebaigti sakiniai sužadina 
mokinio mintis, jausmus, skatina gilintis į sąvokos 
prasmę ir į savo santykį su reiškiniu. 

„PEDAGOGINĖ SAULĖ“

dinamiką, štrichų ir kt. muzikinės kalbos elementų 
naudojimą, juos vertintini ir interpretuoti.

Interaktyvaus mokymo(si) strategija „Išvardyk, 
išsiaiškink, pažymėk ir sužinok“, skatina mokinius 
diskutuoti apie savo turimas anksčiau įgytas žinias, 
susijusias su kūrinio mokymosi ir jo interpretacijos 
klausimais. Ši strategija skatina mokinius atpažinti 
reikalingą anksčiau įgytą informaciją ir yra puikus 
būdas pradėti mokytis naujo dalyko. Nuo mokinių 
žinių ir patirties labai priklauso, kaip jiems pavyks 
išmokti naują medžiagą. Pasak Buehl, daugelio tyrėjų 
nuomone, anksčiau įgytos mokinių žinios yra vienos 
svarbiausių teksto (šiuo atveju – muzikos kūrinio mo-
kymosi) supratimo kintamųjų. 

„Išvardyk, išsiaiškink, pažymėk ir sužinok“ yra 
puiki priemonė sužadinti turimas mokinių žinias 
prieš pradedant mokytis. Mokinys gebėdamas taikyti 
šią strategiją, pasirengia mokytis naują tekstą ir tikisi, 
kad jo turinys bus susijęs su tuo, kas jam jau žinoma. 
Taip stiprėja mokymosi motyvacija, nes naujo kūri-
nio mokymasis siejamas su anksčiau įgytu patyrimu 
ir žiniomis. Fortepijono pamokoje kūrinio išraiškos 
priemonių suvokimo verbalizavimas rodo mokinių 
gebėjimą reaguoti į muziką, logiškai reikšti mintis. 
Šios mokymo(si) strategijos taikymas pamokoje pade-
da mokiniams įvairesniais aspektais vertinti, o kartu 
ir muzikaliau interpretuoti kūrinį.

„Žinau, noriu sužinoti, sužinojau“ – tai inte-
raktyvaus mokymo(si) strategija, kuri jungia įvairias 
veiklas, padedanti aktualizuoti turimas žinias, prieš 
pradedant atlikti naujas mokymosi užduotis. Ši strate-
gija leidžia mokytojui nustatyti, ką mokiniai konkre-
čia tema jau žino, įgyja galimybę numatyti mokymo-
si užduotis, mokosi sau kelti klausimus, prasmingai 
tvarkyti, sisteminti naują informaciją.

Mokytojai turi nuolat skatinti mokinius mokytis 
turint nuostatą aktyviai mąstyti. Prieš pradedant nag-
rinėti kūrinį svarbu prisiminti, ką ta tema mokinys 
jau žino, o vėliau jis gali patvirtinti, ar jo prognozės 
buvo teisingos. Mokinys, aktyviai kritiškai mąstyda-
mas gerai supranta ir įsivaizduoja, ko naujame tekste 
ieško, o susipažinęs su kūriniu – įvertina, ką sužinojo 
ar patyrė. 

„Žinau, noriu sužinoti, sužinojau“ – tai triskil-
tė lentelė, kuri mokantis yra mokymosi gairė. Šios 
mokymo(si) strategijos esmė – klausimai: „Ką jau 
žinome?“, „Ką norime sužinoti?“, „Ką sužinojome?“. 

Adaptuojant interaktyvaus mokymo(si) strategiją 
„Žinau, noriu sužinoti, sužinojau“ individualiai for-
tepijono pamokai, ji gali būti taikoma, kai mokinys, 
ruošdamasis naujo kūrinio analizės procesui, pras-
mingai mokosi tvarkyti naują informaciją, ją sieti su 
anksčiau įgytomis žiniomis bei muzikinės veiksenos 
įgūdžiais. Grafinis analizuojamosios medžiagos skirs-
tymas ir schematizavimas padeda geriau ir tiksliau 
apmąstyti informaciją, ją pristatyti ir įvertinti. Visa 
tai veikia ir mokinio muzikinę patirtį, ir kūrinio at-
likimo, jo mokymosi procesą, modeliavimą bei ug-
dymo kokybę.

Adaptuojant šią strategiją fortepijono pamokai ga-
lima išsiaiškinti kaip mokiniai suvokia ir geba įpras -
minti įvairius kūrinio atlikimo aspektus – ritmą, 
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„Frayerio modelis“ – tai grafinė priemonė, susi-
dedanti iš keturių dalių, į kurias įrašoma su sąvoka 
susijusi informacija“ (Buehl, 2004., p. 57). Taikant 
šią strategiją mokinys suvokia ir išskiria esmines ir 
neesmines kūrinio ypatybes nuo tų, kurios gali būti 
tik su jomis susijusios; mokiniams lengviau atskirti 
ypatybes, kurios sąvoką apibrėžia, ir ypatybes, kurios 
tiesiog su ja susijusios. Mokymo procese naudojant 
„Frayerio modelį“ mokiniai įtraukiami į atradimų 
procesą, leidžiantį konstruoti turiningas ir sudėtin-
gas reikšmes bei sąvokas. Ši strategija padeda susi-
steminti informaciją, kurią tikslinga panaudoti kaip 
grafinę mokymosi priemonę atliekant užduotis. Šios 
strategijos taikymas gali būti kaip orientyras ir prie-
monė įvairiais mokymosi proceso, refleksijos, veiklos 
modeliavimo aspektais.

Interaktyvaus mokymo(si) strategijų taikymas 
skatina kūrinio interpretaciją, rekonstruoja mokinio 
muzikinę patirtį, ugdo kritinį mąstymą bei mokinio 
bei mokytojo sąveiką. Taigi, interaktyvių mokymo(si) 
strategijų taikymas fortepijono pamokoje padeda atsi-
rasti muzikinės kultūros poveikiui, gebėjimui panau-
doti, o mokymo(si) procese ir taikyti bei pačiam kurti 
kūrinio prasmes, o tuo pačiu ir mokymosi modelį. 
Mokinys, suformavęs gebėjimą savo muzikinę veiklą 
grįsti interaktyvaus mokymo(si) strategijų taikymu, 

suvokia strategijų tikslams pasiekti įvairovę ir tik-
slingai jas parenka pagal muzikinės veiklos tikslus, 
geba įvertinti strategijų privalumus bei derina jas su 
įvairiomis muzikinės veiklos patirtimis.

Įvertinus interaktyvaus mokymo(si) strategijų tai-
kymo galimybes individualioje fortepijono pamokoje, 
galima išskirti šias interaktyvaus mokymo(si) strate-
gijų taikymo funkcijas: 

 ugdomoji – kuria mokinio patirtį; 
 didaktinė – modeliuoja mokymo ir mokymosi 

procesą;
 kontrolinė – skatina paties mokinio veiklos 

įvertinimą, padeda mokytojui geriau pažinti mokinio 
kūrybinio proceso ypatumus;

 socialinė – pratina vertinti ir modeliuoti veiklą 
ir jos uždavinius aplinkybių kontekste.

Naudota literatūra:
Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. V., Garnelis, 2004.
Grenstad N. M. Mokytis – tai atrasti. V., Margi raštai, 1996.
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Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. 2005. (http://www.smm.
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Petty G. Šiuolaikinis mokymas: praktinis vadovas. V., Tyto alba, 
2006.
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FORTEPIJONINIO ANSAMBLIO RAIŠKA JAUNOJO 
PIANISTO UGDYME

Aušra LEONAVIČIENĖ,
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ mokytoja, koncertmeisterė 

Žmogus, nejaučiąs muzikos savy
Ir sąskambių švelniųjų nemėgstąs,
Apgauti gali, apiplėšt, išduoti;
Jo sielos gelmės tamsios lyg naktis,
Jausmai tarytum pragaras juodi . 

 V. Šekspyras „Venecijos pirklys“ 

Jaunystė yra tas amžius, kai įpratimas dažnai tam-
pa refleksu, kuris išlieka labai ilgai, ligi pat gilios se-
natvės. Jaunystėje, kaip ir vaikystėje, greit susižavime 
ir greit nusiviliame įvairiais aplink mus supančiais 
reiškiniais, tačiau vis dar nenustojame savęs klausti ir 
stebėtis, kodėl taip yra. Tai tarsi šlapias molis, kuris 
noriai reaguoja į kiekvieno mūsų piršto prisilietimą 
ir sugeria vandenį tol, kol įgauna savarankišką formą, 
o mes galime lipdyti įvairias figūras. Pakeisti suaugu-
sio žmogaus psichologiją, kaip ir išdžiūvusio molio 
formą, yra labai sunku. Tad jaunystės metas ir yra 
pats tinkamiausias laikas ugdyti, formuoti, veikti ir 
auklėti žmogų doroviškai – skatinti jį nuolat tobulėti, 
ieškoti naujų gyvenimo tiesų, vystyti jo poreikį menui 
ir kūrybai, kaupti žinias bei nenuilstamai studijuoti, 
kas vėliau gali tapti kontrastu jo tinginystei bei ap-

sileidimui. Šie reiškiniai gali teigiamai ir prasmin-
gai formuoti jauno žmogaus žvilgsnį į aplink mus 
esantį pasaulį, išugdyti gerą muzikinį skonį ir esteti-
nes nuostatas, todėl čia pedagogo vaidmuo yra daug 
svarbesnis už pačią muziką ir prilygsta gydytojo ar 
dvasininko pašaukimui.

Šių laikų muzikos pedagogai, norėdami žengti koja 
kojon su nuolat spartėjančiu laiko tempu, savo pa-
mokose vis labiau priversti ieškoti kuo efektyvesnių – 
naujesnių, greitesnių ir veiksmingesnių mokymo(si) 
būdų, priemonių ar metodų, tačiau mano asmeni-
nė praktika bei patirtis tik patvirtina seną tiesą, kad 
ansamblinis muzikavimas – vienas iš labai aktyvių ir 
sėkmingų šiandieninių mokymo būdų, kuris visada 
pasiteisina, o ypač jauname amžiuje. Šis būdas, ma-
nau, vienodai tinka įvairaus lygio, skirtingų muzikinių 
gebėjimų ar poreikių mokiniams. Paprastai vaikams 
jis suteikia daug džiaugsmo ir naujos motyvacijos mo-
kytis, nes leidžia jiems atsiskleisti ir laisvėti, nugalėti 
įtampą ir scenos baimę, susidraugauti su mokytoju, 
partneriu ar ansambliu bei visa esybe prisiliesti prie 
dar nepatirtų ar tiesiog neatrastų savo kūrybinės 
galios klodų, įgyti naujų potyrių, teigiamų pojūčių 
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ir emocijų. Visa tai fortepijono mokytojui padeda 
nugalėti ir išspręsti daugybę amžinų pedagoginių 
problemų – nervinę įtampą, susikaustymą, riešo ir 
pirštų laisvinimo problemas ir t. t., o ką jau bekal-
bėti apie ženkliai pagerėjantį natų skaitymą, ritmo 
pojūtį, frazavimą ir pan. Pamokose pastebėjau, kad 
kartu muzikuojant kur kas labiau, greičiau ir sąmo-
ningiau vystosi mokinio muzikinė vaizduotė, išraiškos 
ir interpretacijos suvokimas bei artistiškumas ir t. t. 
O tai vėliau sėkmingai įtakoja ir kryptingai formuo-
ja bendrą visą mokinio mokymo(si) pažangą, ugdo 
jo muzikinį mąstymą ir logiką, visapusišką muzikos 
pajautimą ir pažinimą, galiausiai, bendrą muzikos es-
tetikos suvokimą – išprusimą, skonį, pasaulėžiūrą ir 
žinių akiratį. Todėl tai, ką galime pasakyti ir išreikšti 
ne žodžiais, o pačia muzika ar jos emocija, visada 
giliau palies kiekvieno ugdytinio širdį nei formalus 
žinių dėstymas grynai teoriniu požiūriu. Be abejo, 
tai labai prasmingai sąlygoja ir veikia ne tik mokinio 
sceninę ištvermę, bet ir ugdo draugiškumo, kolekty-
viškumo – bendrumo ir bendradarbiavimo jausmą, 
pasitikėjimą savo jėgomis ir galimybėmis, todėl šis 
procesas pedagogui teikia daug naudos. Siekiant kuo 
labiau sudominti, motyvuoti ir paskatinti aktyvaus 
mokymo procesą fortepijono pamokose, ansamblinis 
grojimas galėtų būti puikus to pavyzdys. 

Fortepijoninio dueto raida. Istorija liudija, kad 
visais laikais ansamblinis muzikavimas buvo gerai 
žinomas ir plėtojamas bei populiarinamas įvairiuose 
muzikos žanruose. Visiškai logiška, kad fortepijono 
pedagogikoje ansambliniam muzikavimui buvo ski-
riama daug dėmesio, jis paplito ir įsitvirtino įvairiuose 
socialiniuose sluoksniuose, prigijo ir užėmė garbingą 
vietą ir senosios, ir šiuolaikinės muzikos istorijoje. 

Duetas (it. duetto) – 1) du muzikos kūrinio at-
likėjai; 2) didelio vokalinio kūrinio (operos, operetės, 
kantatos) atskira dalis ar fragmentas, taip pat savaran-
kiškas muzikos kūrinys, kurį atlieka du dainininkai 
ar instrumentalistai.

Pirmieji mums žinomi klavyriniai duetai buvo su-
kurti Anglijoje Renesanso epochoje (Nikolas Kartonas, 
Tomas Tomkinsas, Viljamas Berdas). Apie 1760 m. 
pirmuosius fortepijoninius duetus pradėjo kurti ir kitų 
Europos šalių kompozitoriai (Nikolas Džomelis, Čarl-
zas Bernis, Johanas Kristijanas Bachas, Topazas Džor-
danis, Mucijas Klementis, Jozefas Haidnas). XVII a. 
antroje pusėje fortepijoniniams duetams kompozi-
toriai rašė sonatas Allegro forma. XIX a. dėl keleto 
svarių priežasčių šis žanras labai išpopuliarėjo. Pirma, 
praeitų šimtmečių klavyrinių instrumentų (virdžina-
las, klavikordas, čelesta, klavesinas ir kt.) klaviatūra 
buvo per maža dviems atlikėjams, instrumentų garsas 
buvo palyginti silpnas. Antra, nuo XVI iki XVIII a. 
pirmosios pusės klavyrinių kūrinių kontrapunktinis 
stilius nereikalavo daugiau kaip vieno atlikėjo. Situa-
ciją iš esmės pakeitė 1711 m. italų meistro B. Kristofo-
rio sukurtas plaktukinis fortepijonas.  Padidėjo garsų 
diapazonas su crescendo ir diminuendo galimybėmis, 
buvo naudojami pedalai, išaugo skambėjimo jėga 
bei registrų spalvingumas. Visa tai buvo reikalinga 

ir naudinga naujajam homofoniniam muzikos sti-
liui. Trečioji priežastis – fortepijoninio dueto žanras 
sparčiai populiarėjo, nes tai buvo kamerinis namų 
ar salonų muzikavimas, kai repertuaras pasirenkamas 
pagal meistriškumą. Grojant duetu, galima pasiekti 
net orkestrinį efektą tutti, vienu metu naudoti įvairius 
štrichus bei tembrus. Duetams buvo aranžuojami ir 
stambios formos kūriniai (operos, simfonijos ir kt.).

XX a. pirmoje pusėje šis žanras buvo nepelnytai 
pamirštas dėl istorinių ir socialinių permainų. Anti-
romantinės tendencijos, naujų tembrų bei išraiškos 
priemonių paieška išstūmė fortepijoninį duetą iš at-
likėjų repertuaro, nebedomino kompozitorių ir mu-
zikologų.

Po antrojo pasaulinio karo vėl susidomėta baroko 
muzika. Atgimė ir kamerinis muzikavimas. Po ke-
leto dešimtmečių prisimintas fortepijoninis duetas. 
Šiandien pasaulio muzikos visuomenei žinoma daug 
fortepijoninių duetų. Organizuojami duetų muzikos 
festivaliai, šventės, konkursai. 

Fortepijoninis duetas yra vienintelė ansamblių 
rūšis, kai atlikėjai muzikuoja vienu instrumentu. 
Ypatumai atsiskleidžia, palyginus su grojimu dviem 
fortepijonais. Du instrumentai duoda daugiau laisvės 
naudoti registrus, pedalus ir t. t. Dueto atlikėjų kaimy-
nystė prie vienos klaviatūros skatina jų vidinę vienybę 
ir muzikinę sąveiką. Skiriasi ir muzika, skirta šiems 
ansambliams: muzika dviems ar daugiau fortepijonų 
yra virtuoziškesnė, būdingos koncertinės formos, o 
muzika fortepijoniniam duetui – tai kamerinis mu-
zikavimas (su būdinga miniatiūra).

Džiugu, kad ir šiandieninėje Lietuvoje ansambli-
nis muzikavimas rado savo terpę – nuolat rengiami 
įvairaus lygio ir skirtingo pasiruošimo reikalaujantys 
festivaliai, profesionalūs turnyrai, konkursai ir t. t., 
organizuojami ansamblinio meistriškumo kursai ir 
pamokos, didelio meistriškumo reikalaujantys tarp-
tautiniai konkursai ir pan. Kompozitoriai taip pat 
nepamiršta skirti tam dėmesio, todėl ir šiandien tu-
rime nemažai įvairių ir spalvingų, ilgai gyvuojančių ir 
drauge muzikuojančių ansamblinių kolektyvų. Tai ne 
tik visiems gerai žinomi garsūs, profesionalaus Lietu-
vos fortepijoninio ansamblio puoselėtojai ir atlikėjai, 
bet ir didelio dėmesio susilaukę kompozitorių kūri-
niai, skirti mažiesiems mūsų atlikėjams. Ansamblinio 
grojimo metodinėje literatūroje rasime daug žinomų 
kūrinių, parašytų ne tik fortepijonui, bet ir orkestrui 
ar kitiems instrumentams, transkripcijų ir aranžuo-
čių. Tai savaime ir labai paprastai padeda išspręsti 
ne vieną būsimo atlikėjo problemą, tai patinka ne tik 
mokiniams, bet ir mokytojams, nes teikia galimybių 
dirbti kūrybiškai ir pritaikyti sausas mokymo pro-
gramas savo praktikoje, neatimant iš vaiko muzikos 
teikiamo džiaugsmo bei noro kurti, su kuriuo jis ir at-
ėjo mokytis muzikos. Juk groti kartu visada yra daug 
smagiau, drąsiau ir lengviau, tai sukuria pilnatvės, 
saugumo, draugystės ir bendrumo jausmą, kas ypač 
svarbu jauname amžiuje. Vėliau šis jausmas pereina 
ir išauga į gebėjimą girdėti save iš šalies, ugdo atlikė-
jo savikontrolę ir savarankiškumą, suteikia galimybę 
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garsinės perspektyvos pojūčiui ir gražaus bei turtingo 
garso paieškai, ritminiam organizuotumui bei polifo-
niniam mąstymui, kas įtakoja visą sceninę kultūrą ir 
meninę įtaigą. Muzikuojant kartu be didelių pastangų 
daug išsamiau suvokiamas ir perteikiamas muzikos 
turinys, efektyviai ir tolygiai vystomas ritmo, agogi-
nių niuansų, dinaminių bei tembrinių spalvų pojū-
tis, išraiška, lankstaus frazavimo įgūdžiai bei meninė 
interpretacija.

Kuo ansamblinis atlikimas skiriasi nuo solinio? 
Visų pirma tuo, kad meninio vaizdo kūrimas ir in-
terpretacijos bei išraiškos bendras ir detalus planas 
priklauso ne nuo vieno, bet nuo kelių atlikėjų ir yra 
jų bendros kūrybinės fantazijos rezultatas, realizuoja-
mas jungtinėmis visų ansamblio dalyvių pastangomis. 
Todėl grojant ansamblyje ypač svarbu girdėti bendrą 
visumą, o ne tik savo grojamą partiją, mokėti lanksčiai 
ir jautriai priderinti savo instrumento skambesį prie 
bendrojo, suderinti savo veiksmus su kitų ansamblio 
dalyvių veiksmais, kurti bendrą kūrinio nuotaiką ir 
dinamiką. 

Akompanavimo technika siekia seniausius laikus 
ir nesvarbu, ar grotume vienu fortepijonu, ar keliais 
instrumentais, akompanuoti tenka nuolat, net grojant 
vienam. Pavyzdžiui, grojant solo kūrinį, visada sura-
sime vietų, kai kairė ranka akompanuoja dešinei ir 
atvirkščiai. Patyręs pianistas – koncertmeisteris pri-
valo išsiugdyti savyje ir solistą, ir akompaniatorių, 
gebėti greitai ir lengvai kaitalioti bei taikyti savo ge-
bėjimus. Todėl fortepijoninis ansamblis labai tinka 
ugdyti šiems tikslams.

Lyginant su kitais ansambliais, fortepijoninis an-
samblis pasižymi gana savitais bruožais bei ryškia 
specifika. Pirmiausia tai plačiausios išraiškos muzi-
kos garsų diapazonas, kurio galėtų pavydėti ne vienas 
ansamb lis. Taip pat keturių rankų partitūros išdėsty-
mas labai praplečia fortepijono ribas ir atlikimo gali-
mybes. Kaip jau minėta, ansamblinis muzikavimas – 
tai kūrybinis darbas, todėl jis daug intensyvesnis bei 
konkretesnis nei solinis. Čia aukso vertės tampa ritmo 
ir metro pojūčio svarba, bendras sinchroniškumas. 
Todėl toks muzikavimas – bendras grojimas kartu – 
įgauna žymiai didesnę prasmę, nes būtina ne tik gerai 
suprasti kūrinio nuotaiką, emocijas ir turinį, bet ir 
pažinti vienas kitą, greitai prisitaikyti prie skirtingos 
nuotaikos ar charakterio, iškart atspėti solisto suma-
nymą ar agoginio frazavimo vystymo niuansus. Šis 
noras muzikoje suprasti vienas kitą, pritarti, priešta-
rauti ar replikuoti yra pats svarbiausias ansamblinio 
muzikavimo uždavinys. Pagrindinis fortepijoninio an-
samblio tikslas – meninio turinio ir idėjos įtikinama 
raiška. Nors kiekvienas pasiruošimas daugeliu atvejų 
yra labai individualus ir skirtingas, todėl ir gana są-
lyginis, tačiau galima išskirti kelis pagrindinius darbo 
su nauju kūriniu etapus:

I etapas – susipažinimas. Meninės idėjos, meninio 
vaizdo, charakterio ir bendros nuotaikos paieška.

II etapas – visų detalių studijavimas ir analizė.
III etapas – tobulinimas ir apibendrinimas.

Kaip ir kiekvienas instrumentas, taip ir kiekvienas 
ansamblio dalyvis pasižymi subtiliu individualiu mąs-
tymu, savitais bruožais ir charakterio ypatybėmis. Jei 
grodamas solo atlikėjas gali laisvai organizuoti savo 
darbą, remdamasis išbandytais metodais ir praktika, 
tai ansamblyje būtina paisyti kolektyvo interesų. Tad 
labai svarbu gebėti organizuoti darbą taip, kad visi ga-
lėtų tikslingai įsijausti į kūrinio visumą ir bendrą in-
terpretacijos planą. Asmeninė praktika rodo, kad svar-
biausias geros interpretacijos bruožas – aiškus vidinis 
kūrinio meninis vaizdas, kuris ir sudaro visą tolimesnį 
kūrinio tobulinimo pagrindą. Skirtingai nuo solinio 
muzikavimo, fortepijoninis ansamblis reikalauja su-
dėtingesnio susipažinimo proceso, nes visas meninis 
kūrinys sudarytas iš atskirų dalių, kurios sujungiamos 
į bendrą visumą tiktai kartu muzikuojant. Todėl iš-
ankstinis savarankiškas partitūros studijavimas yra 
naudingas daugeliu aspektų. Visų pirma todėl, kad 
galima vizualiai sekti balsų judėjimo linijas, bendrą 
dinamiką, sutelkti dėmesį į visumą, atskirti tai, kas 
reikšminga, o kas ne taip svarbu, ir t. t. Repetuojant 
svarbu gebėti išskaidyti medžiagą atskirais epizodais 
ir groti lėtesniu tempu. Visiems žinoma, kad groti 
lėtesniu tempu yra daug sunkiau nei greitai. Tai pa-
deda kruopščiau įsigilinti į klaidas, sunkias technines 
vietas, įsiklausyti į bendrą kūrinio intonaciją ir ritmą. 
Tačiau net kartojant atskirą frazę ar epizodą reikia 
žinoti, dėl ko tai darome ir kaip tai skambės vėliau. 
Dažniausiai tai būdinga gyvo charakterio kūriniams. 
Kaip jau minėta, ansamblinis muzikavimas padeda 
išugdyti daugelį svarbių atlikėjo savybių, todėl gali 
būti sėkmingai naudojamas ne tik kaip mokymo, bet 
auklėjimo priemonė.

Bendri kūrybiniai ieškojimai ir darbas prasmingai 
praplečia ir taurina jaunojo atlikėjo asmenybę, kūry-
binę valią, plečia jo fantazijos ribas, skatina iniciatyvą 
ir energiją, būtinybę jausti ir padėti savo partneriui, 
ugdo savarankiškumą ir atsakomybę. Visa tai sėk-
mingai ir aktyviai skatina mokinio tobulėjimą bei 
meninės asmenybės vystymąsi, individualią raišką 
bei motyvaciją.

Todėl fortepijoninis ansamblis – tai visada jaunas 
ir kūrybiškas, dinamiškas euristinio mokymo proce-
sas, kuriame svarbi darbo atmosfera ir metodai, ska-
tinantys ugdytinio valią ir saviraišką.
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VAIKO MUZIKINĖS KULTŪROS UGDYMAS 
PER KONCERTINĘ VEIKLĄ

Jolana MILIUVIENĖ, 
Marijampolės muzikos mokyklos vyr. mokytoja, muzikos edukologijos magistrė 

Koncertinė veikla yra viena iš neformalaus muzi-
kinio ugdymo krypčių, kuri daro teigiamą įtaką mo-
kinių lavėjimui, mokymosi motyvacijai ir muzikinės 
kultūros plėtrai. Koncertinė veikla yra dviejų rūšių: 
aktyvioji ir pasyvioji. Aktyvioji – tai tokia veikla, kada 
patys vaikai yra atlikėjai, pasyvioji – kada klausoma-
si kitų atliekamos muzikos. Koncertinė veikla ugdo 
vaiko kompetencijas, padeda formuotis asmenybei, 
gebančiai aktyviai veikti visuomenėje, tenkinti paži-
nimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius. 

Muzikinis ugdymas turtina žmogaus dvasinį pa-
saulį, padeda socializuotis, įsijungti į kultūrinį gyveni-
mą ir veikti jame. Kultūra yra perduodama iš vienos 
kartos į kitą. Muzikinio ugdymo procese labai svarbu 
įtraukti vaiką į kultūrinę veiklą, padedančią įsisavin-
ti vertybes, normas, taisykles ir idealus. Psichologai 
teigia, kad kuo vaikas mažesnis, tuo reikšmingesnis 
meno poveikis emocinei ir protinei vaiko sferai. Tik 
nuo mažens diegiamos dvasinės vertybės gali įsitvir-
tinti. 

Siekiant efektyviai ugdyti vaiko muzikinę kultūrą 
būtina įtraukti jį į aktyvią muzikinę veiklą, padedan-
čią ją formuoti ir brandinti. „Muzikos mokymas turi 
būti tikra meninė muzikinė mokymo proceso dalyvių 
veikla“ (Z. Rinkevičius, R. Rinkevičienė, 2006, p. 231). 
Dalyvaudami muzikinėje veikloje, vaikai turi galimy-
bę realizuoti savo kūrybinius sumanymus, išreikšti 
savo emocijas, jausmus. Muzika gali labai stipriai 
veikti žmogaus jausmų pasaulį, nes kiekvienas kū-
rinys yra tam tikrų emocijų išraiška. Galima sakyti, 
kad būtent muzika turi didžiausias emocinės raiškos 
galimybes. Emocijos turi didelę įtaką asmenybės kūry-
bingumui, saviraiškai, dvasiniam aktyvumui, bendram 
žmogaus psichologiniam tonusui. Meninis ugdymas 
neatsiejamas nuo saviraiškos. Muzikinė veikla plečia 
mokinio meninę patirtį, ugdo mąstymą, suvokimą, 
pažinimą. Dėmesys vaiko aktualiai veiklai yra labai 
svarbus, nes tokiu būdu įgytos žinios gali  tapti as-
menine vertybe, kultūros kaitą įtakojančiu veiksniu. 
Suvokdami muzikinės veiklos aktualumą, patirdami 
teigiamų emocijų, vaikai noriai dalyvauja įvairiuose 
organizuojamuose renginiuose. Taip ugdomas teigia-
mas požiūris į meną, muziką, kuris palaipsniui gali 
peraugti į nuolatinį poreikį domėtis kultūriniu vi-
suomenės gyvenimu. Klausant muzikos, atliekant ir 
kuriant ją labiau priartėjama prie šios meno šakos, 
sužadinami jausmai. Žinoma, muzikos funkcija ir jos 
poveikis vaikui priklauso nuo jo mąstymo, gebėjimo 
pažinti ir suvokti.

Moksleivių išsilavinimo standartuose rašoma, kad 
moksleivio muzikinis ugdymas turi vykti per muziki-
nę raišką (dainavimą, grojimą, kūrybą) ir per muzikos 
kultūros pažinimą (pradedant muzikos klausymu ir 
atlikimu, siekiant apibūdinimo ir vertinimo, dabarties 
ir praeities, savos bei kitų kultūrų, asmeniškų patyri-
mų ir mokslo žinių kontekste). Toks ugdymas padeda 
kiekvienam žmogui tenkinti įgimtus kūrybos ir paži-
nimo poreikius. Taigi labai svarbu, kad žinių perteiki-
mo tikslai neprieštarautų mokinio interesams, jo po-
reikiams. Orientuojantis į mokinio saviraišką bei jai 
tinkamą veiklą tie prieštaravimai mažėja, o pati veikla 
tampa kokybiškesnė. Ugdant asmenybę reikia rem-
tis bendradarbiavimo principu, pačiam įsitraukiant į 
ugdytinio saviraiškos procesą. Svarbu suvokti vaiko 
individualios kultūros ypatybes, leisti joms pasireikšti 
parenkant vaikui aktualią veiklą. Žinių perteikimas 
neturi tapti svarbiausia ugdymo proceso dalimi, jis 
turi būti integruotas į veiklą. Toks ugdymo procesas, 
kai atsižvelgiama į vaiko interesus, yra labai svarbus, 
nes dažniausiai vaikai labiau jaučia savo poreikius nei 
kitų. Žinių perteikimas visada bus ribotas, jau vien dėl 
vaikų mąstymo, suvokimo galimybių, patirties. Todėl 
būtina siekti kuo kokybiškesnės kūrybinės veiklos per 
saviraišką, derinant žinias su mokinio brandos lyg-
meniu. 

Vaikų muzikinė kultūra skiriasi nuo suaugusiųjų. 
Kaip teigia A. Katinienė, „lemiamą reikšmę čia turi 
kiekvieno vaiko psichofiziniai skirtumai, muzikinė 
patirtis, poreikis ir interesas muzikai“ (1998, p. 49). 
Dėl savo ypatingo poveikio emocijoms – ypač vai-
kams, nes jie emocingesni nei suaugusieji – muzika 
yra vienas iš pagrindinių meninės kultūros ugdymo 
veiksnių. Muzikos kūriniai - tai kompozitorių patirtos 
ir išgyventos emocijos, perteiktos muzikos išraiškos 
priemonėmis. Jungdamosi viena su kita jos sukuria 
vieningą meninį vaizdą. Klausytojas, veikiamas užko-
duotų emocijų, pats jas išgyvena. Taip vyksta estetinis 
muzikos kūrinio suvokimas. „Emocijos ne tik inspi-
ruoja individo sąlytį su vertybėmis, bet ir apibrėžia 
jų prasmę, lengvina vertybės tapsmą motyvu. <...> 
Išgyvenimais žmogus daug aiškiau ir kilniau išreiškia 
ir save kaip asmenybę, ir savo santykį su pasauliu“ 
(V. Aramavičiūtė, 2005, p. 107). Taigi, muzika vei-
kia ir žadina mūsų emocijas, skatinančias mus elgtis 
motyvuotai, geriau suprasti savo vertybių sistemą, su-
vokti žmogaus gyvenimo prasmę. Emocijos padeda 
žmogui suprasti, kiek tie išgyvenimus sukėlę objektai 
atitinka jų poreikius. Prancūzas K. Levi-Strosas teigia, 
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kad klausytojas per muziką klausosi tarsi pats sa-
vęs, nes muzika jame gyvena. Jugoslavų muzikologas 
D. Playša lygina muziką su šnekamąja kalba ir mano, 
kad muzikos emocionalumą lemia atitinkamas dina-
mikos ir tempo vartojimas kitų išraiškos priemonių 
kontekste.  L. Fojerbachas savo veikale „Krikščiony-
bės esmė“ rašo, kad žmogus, nesugebantis jausti ir 
suprasti muzikos, net gražiausiose melodijose neiš-
girs nieko, išskyrus pro ausis švilpiantį vėją ar po 
kojomis čiurlenantį upelį. Muzikoje, kaip teigia Ma-
tonis, sunku perteikti asmenybės racionaliąją sferą. 
Muzikai labiau būdinga emocijų sfera, kuri ryškiau 
ar blankiau pasireiškia kiekviename kūrinyje. Todėl 
muzika dažnai vadinama emocijų menu. Ji perteikia 
socialinius ir psichologinius subtilumus. Jausmai, iš-
gyvenimai padeda žmogui išskirti iš aplinkos tuos 
objektus, kurie atitiktų jo poreikius, bei juos išreikš-
ti. O išreiškiant tuos poreikius per aktualią veiklą, 
jausmais tuo pačiu išreiškiama ir pati asmenybė, jos 
požiūris į aplinkinį pasaulį. Muzikos kūriniuose gali 
atsispindėti asmenybės individualios socialinės savy-
bės, charakteringi bruožai, o taip pat nacionaliniai 
bei etniniai ypatumai. Pastarieji ypatingai atsispindi 
Šopeno muzikoje. 

J. Kievišas teigia, kad menas fiksuoja dvasines 
vertybes, darydamas joms ir asmens kultūrai stiprią 
įtaką. Tas įtakojimas įgyja prasmę per meninę, muzi-
kinę veiklą, kuri yra aktualus asmenybės raiškos bū-
das. Tobulinant raišką, perimama aplinkos kultūra. 
Remiantis asmens kultūra, dvasinėmis vertybėmis, 
pasirenkant veiklos būdus, formuojasi aiški veikimo 
nuostata, kartu mokomasi kūrybiškai reikštis. Šioje 
veikloje aplinka gali daryti žymiai kokybiškesnį povei-
kį žmogaus dvasinėms vertybėms, kurios įtakoja me-
ninės veiklos atsiradimą ir asmens meninės kultūros 

ugdymą. „Poveikis vaiko veiklos bei kultūros meninei 
kokybei bus tik tuo atveju, jeigu jam aktualia veik-
la bus realizuojamas meno turinys. Veiklą papildant 
meno turiniui būdinga kokybe bei meninėmis raiškos 
priemonėmis, ji keisis konkrečiai meninės muzikinės 
ar panašios veiklos linkme“ (J. Kievišas, 2000).

Paanalizavus literatūrą, susijusią su muzikos povei-
kiu asmenybės kultūros formavimusi, galima daryti 
tokias išvadas:

• Muzika, veikdama emocijas, motyvuoja elgseną, 
skatina geriau suprasti savo vertybių sistemą.

• Emocijos daugiau ar mažiau pasireiškia kiekvie-
name muzikos kūrinyje. Muzikos sukelti jausmai bei 
išgyvenimai padeda atrasti tinkamą erdvę bei objektą 
savo poreikių patenkinimui.

• Poreikių išreiškimas per aktualią veiklą (koncer-
tuojant) atspindi ir pačią asmenybę, jos požiūrį į aplin-
kinį pasaulį.

• Meno įtaka asmens kultūrai įgyja prasmę muzi-
kinėje veikloje, kai žmogus gali išreikšti save ir įgyven-
dinti savo poreikius.
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EFEKTYVUS INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS MOKANT 

SKAMBINTI FORTEPIJONU
Vanda RAMANAUSKAITĖ, 

Kalvarijos muzikos mokyklos vyr. mokytoja 

Šių metų vasario 25-26 dienomis dalyvavau se-
minare „Efektyvus IKT panaudojimas muzikiniame 
ugdyme (MKP muzikinė programa SIBELIUS). Se-
minarą vedė lektorė Regina Ališauskaitė.

Sužinojau daug naujo apie IKT panaudojimo 
galimybes pedagoginiame darbe bei susipažinau su 
naujais dokumentais (Aprašu), reglamentuojančiais  
mokytojo kompetencijas ir gebėjimus.

Ugdymo centre turi būti mokinys. Iš pedagogo 
turi sklisti pagarba mokinio kultūrinei terpei, etni-
niam tapatumui, jau įgytoms vertybėms. Mokytojas 
turi sukurti demokratinę aplinką savo mokiniams 

(mokiniui), padėti kurti žinių visuomenę (to tiesiog 
reikalauja dabartiniai pasiekimai mokslo ir technolo-
gijų srityje, IKT pritaikymas pedagoginiame darbe). 
Darbe su mokiniais būtina vadovautis bendražmo-
giškomis vertybėmis.

Mokytojo profesinės kompetencijos. Labai svar-
bus momentas yra tinkamos aplinkos sukūrimas. Bū-
tent nuo šio faktoriaus priklauso visas ugdymo proce-
sas, pasiekiama žymiai geresnių rezultatų, skatinamas 
mokinio pasitikėjimas savo jėgomis, greitesnis profe-
sinis tobulėjimas. Dabartinėje mokykloje labai svarbu 
naudoti IKT (informacines komunikacines technolo-
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gijos). Jos palengvina mokytojo darbą, suteikia gali-
mybę dirbti įdomiau, patraukliau, tarnauja mokymo 
procesui, padeda ugdyti informacinę visuomenę.

Dirbant su vaikais būtina kurti toleranciją ir ben-
dradarbiavimą skatinančią aplinką, kurioje mokinys 
jaustųsi saugus, pasitikėtų savimi ir kitais. Kai aplinka 
yra palanki, daug laisviau gali atsiskleisti mokinio kū-
rybiškumas, iniciatyvumas. Mokomoji medžiaga turi 
būti parengta įdomiai, patraukliai, parenkant moky-
mosi metodus tikslams pasiekti, individualizuojant ir 
diferencijuojant ugdymą, numatant išteklius tikslams 
pasiekti.

Mokiniams dėstomas dalykas turi būti įdomus. 
Būtina ugdyti mokinio pasitikėjimą savimi, sukurti 
mokymuisi tinkamą aplinką, padedančią patirti pa-
žinimo džiaugsmą.

Mokytojas turi nuolat stebėti procesą – identifi-
kuoti mokinio emocinius sunkumus ir ypatingą ne-
rimą, atpažinti skirtingą mokinių požiūrį į mokymąsi, 
identifikuoti atvejus, keliančius grėsmę vaiko sveika-
tai, pripažinti mokinio individualumą.

Mokiniai yra skirtingi, ir jų negalima mokyti 
vienodai. Individualumas mokykloje būtinas. Žmo-
nės skirtingi, nes jų smegenys skirtingos, ir net jei 
smegenys vienodos – patyrimas skirtingas. Žmogus 
mokosi remdamasis tuo, ką jau moka, naujos žinios 
„prilipdomos“ prie to, kas jau išmokta. Kiekvieno 
sukaupti klodai skirtingi – vadinasi, mokymą reikia 
individualizuoti.

Jei vaikas pateko į aplinką, kuri neatitinka jo mo-
kymosi stiliaus, mokinio gabumus sunku atskleisti. 
Reikalavimai mokiniui neturi būti per sunkūs, tačiau 
negali būti ir per lengvi. Darbas su mokiniais turi 
būti kūrybingas. Keletas kūrybinių metodų: 

 Drama
 Analoginiai, metaforiniai
 Paradigminiai žaidimai
 Pasakų kūrimas
 Projektų kūrimas
 Intuicija

Fortepijono pamokose labai svarbus metodas – 
drama. Tai labai dažnai taikomas metodas, norint 
sukurti tinkamą kūrinio interpretacijos versiją. Taip 
pat taikomas ir „pasakų kūrimo“ metodas. Taikant 
šiuos metodus labiau įsigilinama į kūrinio esmę, jo 
dramaturginę liniją. Neprograminiam kūriniui, pvz. 
sonatai, polifonijai, galima sukurti programą – tam 
tikrą siužetą. Mokiniui daug lengviau pajusti kūrinio 
nuotaiką.

Muzikoje daug lemia intuicija. Kiekvieno žmo-
gaus santykis su menu yra individualus. Kūrinys ne-
gali nuskambėti du kartus vienodai, o du mokiniai 
niekada nepagros to paties kūrinio lygiai taip pat. Tai 
lemia intuicija, gyvenimiškasis patyrimas, brandumo 
laipsnis.

IKT galimybių panaudojimas fortepijono pamo-
kose. Atsiradus galimybei dirbti kompiuteriu mano 
tiesioginis darbas tapo lengvesnis ir įdomesnis. Mūsų 
mokyklėlė maža, todėl ir jos biblioteka nedidelė. Kiek-
vienas mokytojas kaupia pedagoginį repertuarą savo 
klasėje. Kol nebuvo galima naudotis IKT, natų rin-
kinius pirkdavau lankydamasi įvairiuose seminaruo-
se. Dabar kompiuteris – didysis mano pagalbininkas 
kaupiant savąją bibliotekėlę. Dažniausiai naudojuosi 
tinklalapiu notes.tarakanov.net. Jame patalpinta labai 
plati biblioteka įvairiems instrumentams, taip pat ir 
fortepijonui. Taip pat naudojuosi tinklalapiais: nlib.
narod.ru, music.edu.ru, www.music-scores.com, www.
free-scores.com, noti.narod.ru

Savo pedagoginėje praktikoje jau seniai taikau 
individualizavimo ir diferencijavimo principus. Tai 
lemia pati darbo esmė. Kiekvienam mokiniui paren-
kama individuali programa, atitinkanti mokinio ga-
limybes, charakterį.

Pirmos klasės mokinukai visada turi vienodas 
startines pozicijas (tie patys vadovėliai, tas pats peda-
gogas) tačiau jau po kelių savaičių mokiniai išsiskiria 
savo gebėjimais atliekant užduotis. Tai lemia kiekvie-
no mokinio individualumas, gyvenimiškas patyrimas, 
asmeninės savybės.

Pateiksiu pavyzdį. Pernai gavau dvi pirmokes. 
Viena pirmokė Viktorija jau pradėjo lankyti viduri-
nės mokyklos 5 klasę, kitai pirmokėlei Emilijai ką tik 
sukako 7 metukai. Viktorija labai greitai ir sėkmingai 
įsisavino mokomąją medžiagą iš įprastinių mūsų va-
dovėlių (naudoju A.Simanavičienės vadovėlį „Pianisto 
ABC“ ir Nijolės Bogutaitės-Dėdinienės vadovėlį „Pia-
nino pamokos“). Ji labai sėkmingai mokėsi įveikda-
ma puslapį po puslapio, tuoj pradėjo jungti abiem 
rankomis, įsisavino įvairius štrichus, įgavo tam tikrų 
fortepijoninio grojimo įgūdžių, I-ąjį pusmetį baigė at-
likdama gana sudėtingą kūrinėlį – L. Mocarto „Dūd-
maišį“. Viktorija taip pat susipažino su gamomis iki 
4 ženklų, kurias grojo 2 rankomis.

Kitaip mokėsi Emilija. Jai pamokėlės buvo tarsi 
žaidimas. Mokinukė dar nesuprato, kad tai rimtas 
darbas. Jai norėjosi ne tik groti, bet ir piešti, ir labai 
daug šnekėti. Labai greitai pastebėjau, kad mūsų tu-
rimi pradžiamoksliai yra per daug sudėtingi mažajai 
Emilijai. Ir čia į pagalbą man „atėjo“ kompiuteris su 
jo teikiamomis galimybėmis. Po ilgo naršymo inter-
nete suradau tinklalapius www.gmajormusictheory.
org bei www.musictheory.net

Radau puikių muzikos teorijos pavyzdžių: natų 
vertės, raktai, pauzės, penklinė ir t.t. Puslapyje www.
gmajormusictheory.org savo džiaugsmui radau kū-
rinėlių, atitinkančių Emilijos lygį. Labai patiko kū-
rinėlių pateikimo būdas: vizualiai mokinukas mato 
klaviatūrą, penklinę, iš pateikto pavyzdėlio supranta, 
kad reikės groti, pvz: tris garsiukus 1, 2, 3 pirštukais. 
Palaipsniui sunkėjančia tvarka, tiksliai metodiškai pa-
teikiama daug pavyzdžių, palyginus anksti įvedamas 
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Šiandien Emilija mokosi antroje klasėje. Galiu pa-
girti jos neblogus skaitymo iš lapo įgūdžius: būtent 
dėl to, kad pirmoje klasėje buvo naudota tinkama 
metodinė medžiaga. Tai ir yra individualizavimo ir di-
ferencijavimo pavyzdys. Visi mokiniai labai skirtingi. 
Jų pačių mokymosi stiliai yra skirtingi, todėl ir pe-
dagogui privalu atsižvelgti į juos, pritaikant mokymo 
metodus, parenkant programą (konkrečius kūrinėlius 
pagal suvokimo lygį).

Mano darbe taip pat pravertė FINALE progra-
ma. Mokyklos fortepijono klasės mokiniai 2007 m. 
dalyvavo respublikiniame pianistų festivalyje-mara-
tone Kaune. Čia jie išgirdo labai patikusį ansamblį – 
Ž. Ofenbacho „Kankaną“, kurį atliko sesutės 4 ran-
komis. Nusprendžiau surasti natas internete, mano 
minėtuose puslapiuose. Natas radau, tačiau jos buvo 
pritaikytos kitokiam atlikėjų sąstatui arba fortepijo-
nui solo. Pasinaudodama turimu natų variantu, Finale 
programos pagalba pritaikiau kūrinį 4 rankoms. Da-
bar Ž. Ofenbacho „Kankanas“ mielai grojamas mūsų 
mokyklos fortepijono skyriaus mokinukų.

Kita daug galimybių teikianti programa SIBELIUS 
ypač reikalinga mano darbe. 

Fortepijono pamokose mokiniams labai naudinga 
išklausyti tuos kūrinius, kuriuos patys groja. Žinant 
SIBELIUS programos galimybes tai padaryti lengviau. 
Internetiniame puslapyje: www.mmv.ru yra MIDI fai-
lų archyvas. Iki šiol kūrinių klausymui naudojausi 
šiais puslapiais: www.classicsonline.com, www.classi-
calarchives.com.

Paprastai vaikai labai daug laiko praleidžia žaisda-
mi kompiuterinius žaidimus. Reikia skatinti tėvelius 

nukreipti šį vaikų pomėgį gerąja linkme. Internete 
yra didelis pasirinkimas žaidimų, lavinančių vaikų 
gebėjimus, praturtinančių žiniomis, yra daug mo-
komųjų žaidimų. Būtinai pasiūlau tėveliams pasi-
naudoti internetiniais puslapiais www.abasoft.com, 
http://www.sfskids.org/templates/home.asp? pagei-
d=1. Šiuose tinklalapiuose vaikas gali susipažinti su 
įvairiais instrumentais, natomis, klaviatūra, pažaisti 
įvairius žaidimus. Svetainė www.dsokids.com labai 
spalvinga, mokinys gali susipažinti su įvairių epo-
chų kompozitoriais, paklausyti muzikos, susipažinti 
su įvairių epochų (baroko, klasicizmo, romantizmo) 
orkestrų sąstatu, paklausyti jų skambesio. Tai tikrai 
puiki svetainė, labai patraukliu būdu suteikianti daug 
žinių. 

Taip pat verta dėmesio svetainė www.jaidemusica.
com. Galima atsisiųsti natų pažinimo žaidimą (galima 
žaisti keliais lygiais), tai padeda mokiniams įsisavinti 
natas penklinėje bei raidinius natų pavadinimus.

Tėvelių užduotis – nukreipti vaikus dirbti kom-
piuteriu naudingai, o ne tik tuščiai leisti laiką prie 
beverčių žaidimų. Mokytojų užduotis – palaikyti ryšį 
su tėveliais, bendromis jėgomis padėti mokiniui vi-
sapusiškai tobulėti.

Naudota literatūra:
Mokytojo kompetencijos aprašas LR švietimo ir mokslo ministro  
2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-54
Bogdanovičiūtė E. Mokymo individualizavimo ypatumai www.
bernardinai.lt 2007-08-31
Seminaro „Efektyvus IKT panaudojimas muzikiniame ugdyme“ 
medžiaga. (Parengė lektorė R. Ališauskaitė)

boso raktas, bet mokiniui viskas labai aišku ir supran-
tama. Emilijai sudariau rinkinėlį iš svetainėje www.

gmajormusictheory.org rastų kūrinėlių. Rinkinėlio 
titulinis lapas atrodė taip:

Pavyzdėlis iš „Emilijos rinkinėlio“



74 PIANISTAS 2008 m. gruodis

POLIFONIJOS MOKYMAS
Ilma ŠALAŠEVIČIENĖ,

Kalvarijos muzikos mokyklos vyr. mokytoja 

Mokinio muzikiniam vystymuisi, mąstymui bei 
techniniam tobulėjimui didelės reikšmės turi poli-
foniniai kūriniai. Jie moko vienu metu vesti kele-
tą deklamacinių linijų, ugdo muzikinį skonį, lavina 
polifoninę techniką (pirštų nuslydimai, natų – balsų 
užlaikymas).

Polifoninių kūrinių atlikimas reikalauja tęsiamo 
garso, todėl nuo garso užgavimo kokybės priklauso 
ir muzikinės linijos vedimas.

Polifonijos perteikimui būtina ugdyti polifoninį 
dainavimą. Daug sunkumų sudaro pirminis darbo 
etapas, kol mokinys negali išskaidyti dėmesio keliems 
balsams ir sujungti juos į visumą vienu metu, tuo 
pačiu skambinant su dinamika ir išryškinant tembro 
skirtumus.

Kad mokinys laipsniškai suvoktų ir įvaldytų visą 
muzikinį audinį, siūloma:

a) skambinti kiekvieną balsą atskirai, giliu, gražiu 
garsu;

b) grupuoti balsus po du (vieną dešine, kitą kaire 
ranka);

c) skambinti visus balsus kartu, kurį nors išski-
riant.

Dirbant su daugiabalsiais kūriniais būtina reika-
lauti, kad mokinys girdėtų kiekvieną balsą, mokėtų jį 
vesti, gerai intonuotų, nepamiršdamas teisingų štri-
chų. Tikslinga atmintinai išmokti kiekvieną balsą, kad 
būtų lengviau juos girdėti skambinant visą muzikinę 
faktūrą. Žemesniųjų klasių mokiniams rekomenduo-
jama vieną balsą skambinti mokytojui, kitą mokiniui, 
kartu dainuojant. Šitaip lavinamas mokinio dėme-
singumas.

Beveik kiekviename pradinio mokymo kūrinėlyje 
yra polifonijos mokymo elementų.

Skiriamos 3 polifonijos rūšys:
1) Pabalsinė – dominuoja vienas balsas, o kiti pri-

taria. Dažniausiai tai liaudies dainų perdirbiniai.
2) Kontrastinė – pagrindinis temos epizodas 

trumpai pasirodo tai viename, tai kitame balse. Pvz., 
J. S. Bacho „12 mažų pjesių“, „Mažosios preliudijos 
ir fugos“.

3) Imitacinė – pagrindinė. Tai polifonija, kurioje 
tema nuosekliai pravedama skirtinguose balsuose. Tai 
kanonas, fuga.

Mokant atlikti polifoninius veikalus dėmesį reikia 
skirti visoms trims rūšims:

J. S. Bachas – „Anos Magdalenos Bach natų są-
siuvinis“; „Maži preliudai ir fugos“; kai kurios dalys 
iš „Prancūziškų siuitų“;

5 klasėje – dvibalsės invencijos;
6 klasėje – kai kurios tribalsės invencijos;
7 klasėje – visos tribalsės invencijos, kai kurie 

preliudai ir fugos. 

Be J. S. Bacho polifoninės kūrybos, būtina su-
sipažinti ir su kitų Vakarų Europos, rusų, lietuvių 
kompozitorių polifonine kūryba:

Nuo 1 klasės – I. Berkovičius, A. Gedikė, M. Glin-
ka, G. F. Hendelis (arijos, menuetai); vėliau – A. Ko-
relis, V. A. Mocartas, H. Perselis, F. E. Bachas, M. K. 
Čiurlionis (fugos), B. Bartokas, G. Kuprevičius;

7 klasėje – F. Šopenas (dvibalsė fuga), D. Šosta-
kovičius, R. Šumanas.

Norint, kad mokinys geriau įsisavintų daugiabal-
sę polifoniją, iš pradžių reikia paaiškinti jam kūrinio 
formą, temą ir jos charakterį, padėti išgirsti visą temos 
vedimą.

Vyresnėse klasėse šį darbą mokinys gali atlikti 
ir namuose, o jaunesnėse jam prireiks mokytojo pa-
galbos.

Ypatingą dėmesį reikia skirti temai (ir lengves-
niuose dviejų balsų kūriniuose, ir sudėtingesnėse 
fugo se), nes ji turi būti atlikta teisingai intonuojant 
ir tiksliais štrichais. Teisingai atlikta tema – visos po-
lifonijos pagrindas.

Dažna problema – polifonijos mokymasis minti-
nai. Čia gali padėti tikslus muzikinio teksto išaiški-
nimas: kūrinio dalių analizė, darbas atskirais balsais 
(juos galima išmokti mintinai), bandymas jungti įvai-
riais variantais: 1-ąjį balsą su 3-iuoju, 2-ąjį su 3-iuoju 
ir t. t.

Kuo sunkiau sekasi mokiniui, tuo daugiau į šį 
darbą turi įsijungti pedagogas. Tada visas pagrindinis 
darbas vyksta klasėje. Mokytojui labai sunku tinka-
mai suplanuoti polifoninio kūrinio mokymą, nes šio 
žanro kūrinys turi būti išmoktas likus nemažai laiko 
iki pasirodymo.

J. S. Bacho polifonijos. J. S. Bacho kūriniuose 
nėra autorinių nurodymų, todėl labai svarbus re-
dakcijos parinkimas. Pedagogas turi susipažinti su 
skirtingomis redakcijomis ir parinkti tą, kuri nau-
dingiausia.

K. Černio redakcijoje yra teksto netikslumų, o 
B. Mudželini redakcija vertinga savo tiksliu tekstu, 
tačiau joje daug dinaminių nuorodų. Tikslinga nau-
doti originalą.

Pirštuotė. Mokant teisingai išgirsti ir skambinti 
skirtingus balsus, būtina reikalauti teisingos pirštuo-
tės. Polifonijoje ji specifinio pobūdžio – dažni pirštų 
pakeitimai ant vieno garso – norint išlaikyti natą, 
nepatogus legato jungimas. Iš pradžių mokiniui tai 
sunku ir nepriimtina. Todėl reikia kiek įmanoma pra-
tinti mokinį pačiam susirasti sau patogią pirštuotę ir 
jos nuosekliai laikytis.

Tempas. Visuose J. S. Bacho kūriniuose turėtų 
būti vienas tempas, išskyrus autoriaus nurodymus 
(pvz. Preliude c-moll iš GTK I tomo, Cis-dur iš GTK 
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II tomo). Įsigilinę į Bacho kūrinių tekstus, rasime ne-
mažai nurodymų, tik reikia mokėti juos iššifruoti:

1. Tempas susietas su charakteriu;
2. Tempas susietas su šokiu (sarabanda, žiga, me-

nuetas);
3. Jei tekste daug vienodo ilgumo gaidų – greitas 

tempas (preliudas fis-moll iš I tomo);
4. Jei ritminis piešinys labai įvairus – lėtas tempas 

(sarabandos);
5. Labai svarbu nustatyti pulso vienetą. Metro 

ir ritminio piešinio santykis rodo tam tikrą tempo 
charakteristiką. Mokinys turi pajusti ypatingą Bacho 
kūrinių pulsaciją, kuri turėtų būti aktyvi, tačiau suba-
lansuota.

Grojant Bacho polifoninius kūrinius reikia atsi-
minti, kad charakteris yra svarbiau už greitumą!

Norint atliekamam kūriniui suteikti svarumo, bai-
giamuosiuose taktuose galimi ir pakankamai logiški, 
nedideli (nepažymėti tekste) sulėtinimai. Tačiau jie 
turi būti saikingi.

Dinamika. J. S. Bacho muzika dinaminiu atžvil-
giu ypatinga tuo, kad joje nėra ryškių dinaminių 
kontrastų. Galimi ilgi vedimai crescendo į kulmina-
cijas, atskirų dalių skambėjimas vienodu garsumu ar 
kontrastinių dalių priešpastatymas tiek tembro, tiek 
dinamikos atžvilgiu.

Pats Bachas kartais žymėjo dinamiką, bet tik f ir 
p (pvz. GTK gis-moll iš II tomo). Bacho polifonijose 
dinamika atitinka kūrinio struktūrą, kuri yra labai 
aiški: pvz. tema, intermedija, tema arba reprizinis te-
mos sugrįžimas ir t.t.

Melizmatika. J. S. Bacho kūryboje dažnai sutin-
kami įvairūs melizmai (pagražinimai). Ir anksčiau 
mokinys galėjo su jais susidurti senovinėse prancūzų, 
vokiečių, italų kompozitorių pjesėse, tačiau plačiausiai 
su melizmatika susipažįstama mokantis J. S. Bacho 
kūrinius.

Turint omenyje įvairių redaktorių rekomendaci-
jas, mokiniui labai sudėtinga iššifruoti pagražinimus 
be pedagogo pagalbos. Mokytojams rekomenduojama 
susipažinti su L. I. Roizmano straipsniu „Pagražini-
mai senovinių kompozitorių kūryboje“, kuriame auto-
rius pateikia ir paties J. S. Bacho nurodymų.

Toliau pateikiama keletas ištraukų iš minėtojo 
L. I. Roiz mano straipsnio:

Foršlagas. Palyginus J. S. Bacho ir G. F. Hendelio 
kūrinius, akivaizdu, kad abu kompozitoriai foršlagą 
dažniausiai šifruoja pagrindinio garso sąskaita, tačiau 
kartais šis melizmas gali būti atliekamas po to einan-
čio garso vertės sąskaita.

Trelis. Visose žymiausiose XVIII a. Europos mo-
kyklose atliekant trelį nuo viršutinio pagalbinio garso 
gali būti daromos šios išimtys:

1. Jeigu prieš garsą, kurio viršuje stovi trelio ženk-
las, yra parašytas viršutinis pagalbinis garsas, nuo ku-
rio turėtų būti pradedama skambinti trelį. Tada trelis 
pradedamas groti nuo pagrindinio garso. 

2. Nuo pagrindinio garso pradedame groti, jei 
melizmas parašytas virš pirmojo pjesės garso. Taip 
pat rekomenduojama groti, jei nata su treliu yra po 
ilgos pauzės.

3. Jeigu melodijoje reikia pažymėti kažkokį ryškų 
intervalą, tada trelis grojamas ne nuo viršutinio pa-
galbinio, o nuo pagrindinio, kad neiškreiptume kom-
pozitoriaus minties.

Nachšlagas (trelio užbaigimas). Jis skambinamas 
tik tada, kai būna pažymėtas kompozitoriaus natose 
ar kai būna grafiškai iššifruotas melizmas.

Perbrauktas mordentas. Visada atliekamas puse 
arba visu tonu žemyn nuo pagrindinio garso grįžtant 
atgal į pagrindinį garsą.

Neperbrauktas mordentas. Šį papuošimą reiktų 
šifruoti kaip trumpą trelį. Pradėti melizmą rekomen-
duojama nuo viršutinio pagalbinio garso. Pagražini-
mą, kaip taisyklė, sudaro keturi garsai. Kaip išimtis 
neperbrauktas mordentas gali būti atliekamas kaip 
trijų garsų melizmas, prasidedantis nuo pagrindinės 
natos. Taip reiktų groti, kada prieš natą, virš kurios 
parašytas neperbrauktas mordentas, jau parašytas vir-
šutinis pagalbinis garsas. Ypatingais atvejais, kai rei-
kia pagroti gyvai ir tiksliai, galima negroti viršutinio 
pagalbinio garso.

Grupetas. J. S. Bachas šį melizmą pavadino ca-
dence. Dažniausiai šis papuošimas atliekamas nuo vir-
šutinio pagalbinio garso. Jį sudaro keturios vienodo 
ilgio natos.

Pedagogui, tiksliai žinančiam kaip reikia groti pa-
gražinimus kiekvienu konkrečiu atveju, reikėtų taip 
pat tiksliai juos išaiškinti mokiniui. Jei mokinys ban-
dytų šifruoti pats, pedagogas vis tiek turėtų griežtai 
kontroliuoti šį darbo etapą. Tai būtina ne tik tam, 
kad melizmai būtų tiksliai iššifruojami, bet kad jie 
natūraliai įsilietų į kūrinio tekstą. Beveik visada dar-
bo pradžioje visus pagražinimus reikia pagroti lėčiau, 
dainingiau, ir tik vėliau galima groti gyvai, siekiant 
lengvumo.

Jei mokiniui nesiseka paskambinti daug pagraži-
nimo natų, reiktų sumažinti jų kiekį (pvz., didesnės 
vertės gaidomis) Tai yra geriau nei suveltas, skubus, 
techniškai ir dinamiškai nevykęs grojimas.

Kiekvienoje redakcijoje yra skirtingi melizmų nu-
rodymai. Mokiniui tikrai nerekomenduotinos tos re-
dakcijos, kur jų labai daug. Be to, reikia nepamiršti, 
kad pagražinimai ne visada parašyti autoriaus (iš-
skyrus kai kurias ypač lėto tempo J. S. Bacho siuitų 
ir partitų dalis, kur pagrindinėje melodijoje vyrauja 
melizmai).

Muzikos teoretikas A. Beišlagas pastebėjo, kad 
„žinant šiuolaikinį meninį skonį, o ypač dabartinio 
fortepijono skambėjimo ypatumus, neišvengiami tur-
tingos J. S. Bacho melizmatikos trumpinimai.“ Šie žo-
džiai, pasakyti dar 20 a. pradžioje (A. Beišlago knyga 
pirmą kartą išleista 1908 m.), tebeišlieka aktualūs ir 
šiandien.



76 PIANISTAS 2008 m. gruodis

Vyresniųjų klasių mokiniams dažnai iškylanti prob -
lema – polifoniniai intarpai homofoninėje muzikoje. 
Čia taip pat reiktų išsiaiškinti kiekvieno balso melo-
dinę liniją, santykį tarp balsų. Rekomenduojama pa-
groti kiekvieną balsą atskirai, jį atidžiai išklausant, 
ir tik vėliau prijungti kitus balsus. Taip pat reikia 
nepamiršti vesti kiekvieną balsą, išlaikant frazavimą, 
štrichus, charakteringą skambesį, sekant teisingą pirš-
tuotę. Tokie polifoniniai epizodai visada reikalauja 
atskiro darbo.

Mokytojui, dirbančiam su įvairaus amžiaus mo-
kiniais, iškyla rimtas uždavinys: išmokyti mylėti po-
lifoninę muziką, suprasti ją, su malonumu mokytis 
polifoninių kūrinių. Polifoninis išdėstymas, meninė 
kūrinių išraiška, jų muzikinė kalba mokiniui turi būti 
įprasta ir suprantama.

Ypatingai svarbią reikšmę polifonija turi klausos 
vystymui, įvairių tembrų skambesio lavinimui, gebė-

jimui jautriai išklausyti ir vesti melodinę liniją, legato 
grojimui.

Darbas su polifonija neabejotinai naudingas ir 
techninei pianistinei išraiškai lavinti: išmokstama tiks-
lios artikuliacijos grojant pakankamai gyvu tempu.

Taip pat didelė nauda lavinant pianistinį aparatą: 
pirštų ir riešo lankstumą, tobulinant kiekvieno garso 
kontrolę.

Pedagogas turėtų nepamiršti, kad polifonijos įval-
dymas reikalingas visam muzikiniam- pianistiniam 
pasiruošimui. Tai turėtų suprasti ir mokiniai.

Naudota literatūra:
Liubomudrova N. Metodika mokant groti fortepijonu. M., 1982.
Roizman L. Apybraižos metodiškai mokant groti fortepijonu. 
2  leidimas, M., 1975.
Goldenveizer A. Pedagogo – pianisto patarimai. M., 1975.
Milič B. Pianisto-mokinio auklėjimas 5–7 klasėse. Kijevas, Muzič-
na Ukraina, 1982.

F. ŠOPENO KŪRINIAI 
MUZIKOS MOKYKLOJE

Lijana ŠIMULYNIENĖ,
Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos vyr. mokytoja 

Pasaulio fortepijono literatūroje kažin ar atsiras 
kompozitorius, kuris būtų populiaresnis už Šopeną. 
Vien tik jo kūriniai traukia daugybę klausytojų. Šope-
no kūryba mėgstama visuose pasaulio žemynuose. O 
kiekvienas mokinys, kuris dar groja tik Černio etiudus 
ir Klemenčio sonatinas, jau svajoja apie Šopeną. Lygiai 
taip pat apie Šopeną svajoja ir tų mokinių tėveliai.

Dirbant su muzikos mokyklų mokiniais visai ne-
būtina ypatingai gilintis į fortepijono meno istoriją, 
nagrinėti Šopeno kūrinių atlikimo stilių. Tačiau susi-
domėti lenkų muzika teks, nes su ja susiję pagrindi-
niai Šopeno kūrybos bruožai. Būtina vystyti mokinių 
fantaziją. Reikia užduoti jiems tuos Šopeno kūrinius, 
kuriuos jis sukūrė savo jaunystėje – jie labiau supran-
tami vaikui, o ir pačiam mokytojui bus lengviau.

Šiandien scenoje atliekami beveik visi Šopeno 
kūriniai, o kitų įžymių kompozitorių (Bethoveno, 
Šuberto, Listo, Mendelsono, Šumano) daug veikalų 
scenoje beveik visai neatliekama. Girdime vis tuos 
pačius kūrinius, o daugelis kitų yra užmiršti. Pavyz-
džiui, iš trisdešimt dviejų Bethoveno sukurtų sonatų 
dažniausiai grojama tik apie dešimt. Tas pats pasa-
kytina ir apie Šuberto, Mendelsono, Mocarto ir kitų 
didžiųjų kompozitorių kūrinius. Šopeno kūriniai at-
liekami beveik visi.

Tačiau norėdami atskleisti ir išaiškinti juos mo-
kiniui, turime visų pirma išmokti ir išnagrinėti tuos 
kūrinius patys. Nebūtinas koncertinis variantas – pa-
kanka pagroti mokiniui parinktą kūrinį taisyklingai. 
Tam reikia pasiruošti namuose: pakankamai laisvai 
išmokti tekstą iš natų, kad mokinys susidarytų tikrą 

kūrinio vaizdą. Tik tada vaikui jis pasirodys gražus. 
Nepažindami lenkų folkloro, negalėsime nieko patys 
tinkamai išnagrinėti. Reikia būtinai papasakoti vai-
kams apie mazurką ir polonezą. Taip pat apie valsą, 
nors tai ir ne lenkų, o vokiečių kilmės šokis (lendle-
ris laikomas valso prototipu). Dažnai su tais šokiais 
vaikas susiduria pirmą kartą ir apie juos žino labai 
mažai. Papasakojus, kas yra polonezas ir mazurka, 
kur ir kaip jie buvo šokami, būtina išaiškinti tų šokių 
metrą ir ritmą. Tuo prisidėsime prie mokinio bendro 
išsilavinimo plėtros, pagilinsime jo bendražmogišką-
sias kultūrines žinias. Visa tai padės tobulinti mūsų 
darbą, o kūrinio interpretacija bus visai kitokia, daug 
įdomesnė. Dažniausiai skambinami:

Canatabile B-dur
Noktiurnas e-moll op. 72 (posthume)
Noktiurnas cis-moll op. 72 (posthume)
Noktiurnas Es-dur op. 9 Nr. 2
Vaikiškas polonezas g-moll
Valsas h-moll op. 69 Nr. 2
Mazurka op. 67 Nr. 2 (Oevre posthume)
Noktiurnas cis-moll labai mėgstamas ir dažnai 

skamba muzikos mokyklose koncertuose bei konkur-
suose. Mokinius ypač žavi I-oji ir III-ioji dalys. Daug 
sunkumų sudaro II-dalies ritmika, čia girdime lenkų 
liaudies muzikos sąskambius. Keičiasi metras, nuo-
taika. Kūrinio pabaiga nesukels didesnių problemų, 
jei ją sulėtinsime. Techniškai vis tiek teks nemažai 
padirbėti. Daug padės lėtas gamučių grojimas pianis-
simo. Labai naudinga įvairiais variantais pagroti gamą 
cis-moll, kadangi kūrinys parašytas ta tonacija.
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Mums labai padėjo Naujosios Vilnios muzikos 
mokykla, kas dveji metai rengianti tarptautinį len-
kų fortepijoninės muzikos festivalį-konkursą, skirtą 
F. Šopenui, kuriame varžosi daugelio Lietuvos muzi-
kos mokyklų, konservatorijų ir kitų Europos muzikos 
mokyklų bei gimnazijų moksleiviai. Mokytojai gali 
pasidalinti patirtimi ir paklausyti įvairių Šopeno kū-
rinių interpretacijų. 

Ši muzika mums visiems amžinai nauja, nepa-
kartojama. Tad suteikime kuo daugiau džiaugsmo ir 
naujos patirties galimybių mūsų mokiniams.

Naudota literatūra:
Voprosy fortepijannoj pedagogiki. Vyp. 5. Moskva, 1984.
Aleksejev A. Metodika fortepijannoj pedagogiki. Moskva, 1961.

PAULIAUS HINDEMITO POLIFONINIS CIKLAS
 „LUDUS TONALIS“

Ina VAIČIENĖ,
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos mokytoja ekspertė

Jau devinti metai gyvename XXI amžiuje. Per šį 
laikotarpį sukurtas nemažas pluoštas kūrinių, įvardija-
mų kaip XXI amžiaus muzika. Tačiau ar pakankamai 
pažįstame praeito, XX amžiaus, muziką, ar deramą 
vietą ji užima mūsų koncertiniame ir pedagoginiame 
repertuare?

XX amžiaus muzika nepaprastai turtinga dauge-
liu aspektų (stilių, žanrų, muzikinių sistemų, išraiškos 
priemonių, muzikos paskirties suvokimo ir kt.). Šįkart 
noriu pakalbėti apie vieną intelektualiausių daugiabal-
sės muzikos raiškos priemonių – polifoniją.

XVIII amžiaus viduryje (1744 m.) didysis J. S. Ba-
chas baigė kurti polifoninį ciklą „Gerai temperuotas kla-
vyras“. Ciklą sudaro 2 tomai, kiekviename jų po 24 dia -
toninius preliudus ir fugas (24 + 24 = 48), išdėstytas 
chromatine tvarka kaitant mažorą ir minorą. 

„Gerai temperuotas klavyras“, be jokios abejonės, 
yra ligšiol nepranokta polifonijos meno enciklopedija. 
O kas toliau? XIX amžiaus kompozitorių kūriniuose 
racionalus protas ir apmąstymai užleido vietą išgyve-
nimams. Jausmų romantika, gamtos romantika... Ta-
čiau tai – tik dalis žmogaus būties. Taigi XX amžiu-
je, ypač akistatoje su dviem pasauliniais karais bei 
kitomis negandomis, išgyvenimų nebepakako. Gimė 
kūriniai, inspiruoti ne tik pojūčių, bet ir mąstymo, 
intelekto. Taip XX amžiuje net trys kompozito-
riai – P. Hindemitas (1942), D. Šostakovičius (1951) 
ir R. Ščedrinas (1971) – „atsivėrė“ fortepijoniniais 
polifoniniais ciklais.

P. Hindemitas (Hindemith) – pirmasis kompozito-
rius, po 200 metų pertraukos išdrįsęs XX amžiaus 
muzikine kalba realizuoti didžiojo J. S. Bacho poli-
foninio modelio idėją.

P. Hindemitas (1895–1963) – vokiečių kompozito-
rius, dirigentas, altininkas, muzikos teoretikas. Sunkiai 
išgyveno nacizmą, buvo persekiojamas dėl žydiškos 
kilmės. 1938 m. apsigyveno Šveicarijoje, 1940–1953 
m. gyveno JAV, 1953 m. grįžo į Šveicariją. 

P. Hindemitas – vienas žymiausių XX amžiaus 
kompozitorių, vokiškojo neoklasicizmo pradininkas. 
Jo muzikai būdingas objektyvumas, pusiausvyra, har-

mo ningumas, intelektualumas, psichologiškumas, stip-
rus instrumento pojūtis, joje vengiama atvirų, egzal-
tuotų emocijų. P. Hindemito kūrybos kredo – pareiga 
ir atsakomybė už praeitį – tiek liaudies, tiek profe-
sionalios muzikos. 

Dar vienas šio kompozitoriaus bruožas – produk-
tyvumas. Iš kitų XX amžiaus kompozitorių tik D. Mi -
jo pranoko jį kūrinių gausa. P. Hindemito kūrybinis 
palikimas išties įspūdingas: 11 operų (žymiausios: 
„Žmogžudys – moterų viltis“, „Šventoji Zuzana“, 
„Dailininkas Matis“, „Pasaulio harmonija“), 4 baletai 
(minėtinas „Tema ir keturios variacijos Keturi tem-
peramentai“ pagal to paties pavadinimo kūrinį forte-
pijonui ir orkestrui), daugybė kūrinių solistams, cho-
rui ir orkestrui, 5 simfonijos, kiti kūriniai orkestrui, 
kameriniai kūriniai, vokaliniai ciklai, kūriniai chorui 
a cappella.

Fortepijonui P. Hindemitas parašė 3 sonatas, siui-
tą „1922“, polifoninį ciklą „Ludus tonalis“, sonatą for-
tepijonui 4-ioms rankoms bei sonatą 2-iems forte-
pijonams. Šio kompozitoriaus fortepijoninei kūrybai 
būdinga dvibalsiškumas (melodijos/boso santykis) bei 
rašymas styginių maniera (!) – lineariškumas. Nuosta-
bu tai, kad ši „styginė“ fortepijono faktūra skamba!

Atskirai verta pakalbėti apie P. Hindemito dermės 
suvokimą. Tai individuali, jo paties sukurta ir kūry-
boje naudota derminė sistema. Ji sumanyta kaip prieš-
prieša kitam XX amžiaus „naujadarui“ – A. Šionber-
go pasiūlytai dodekafoninei sistemai. P. Hindemitui 
dermė – tai nuo pagrindinio garso tolstančių garsų 
giminingumas, pavyzdžiui: 

C G F A E Es As D B Des H Fis.
Kitos svarbios P. Hindemito dermės savybės:
• kiekvienas sąskambis turi būti suvoktas taip, 

kaip jis girdimas pirmąkart, nekreipiant dėmesio į tai, 
kas buvo prieš jį ir po jo;

• harmonine prasme veiksmingiausia yra kvinta, 
o mažoji sekunda ir didžioji septima – silpniausio 
aktyvumo intervalai;

• jei akorde yra kvinta, tai jos apatinis garsas – 
akordo pagrindas, jei kvarta, seksta ar sekunda, pagrin-
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du tampa viršutinis garsas; jei yra keli vienodi interva-
lai, o taip pat dvigubose oktavose pagrindinis yra 
apatinis garsas;

• tritonis – savarankiškas intervalas, neturintis 
pagrindinio tono.

P. Hindemito fortepijoninės kūrybos viršūnė – 
LUDUS TONALIS (ŽAIDIMAI TONACIJOMIS). 

Autorius šį veikalą įvardija kaip tonacinius, kon-
trapunktinius ir pianistinius pratimus. 

Ciklas sukurtas 1942 m. JAV (išleistas 1944 m.), 
skirtas J. S. Bacho „Gerai temperuoto klavyro“ II-o 
tomo 200-osioms metinėms. Ši dedikacija sąlygojo 
keletą paralelių su garsiuoju J. S. Bacho veikalu:

• ciklo polifoninės kompozicijos pateiktos visose 
kvintų – kvartų rato tonacijose;

• kompozicijos apima tiek polifoninę (fugos), tiek 
homofoninę (preliudas / interliudai / postliudas) kū-
rybą;

• cikle praktiškai įgyvendinamos teorinės nuo-
statos.

Taigi, idėjos tos pačios, tik muzika skirtinga, kaip 
skirtingas ir pats laikmetis. „Ludus tonalis“ netgi vadi-
namas „XX amžiaus „Gerai temperuotu klavyru“. 
Beje, lyginant su kitais XX amžiaus kompozitoriais, 
P. Hindemito muzikinė kalba artimesnė B. Bartokui 
ar I. Stravinskiui, o ne D. Šostakovičiui, kurio kūryba 
gana monotonali.

Ciklo konstrukcija:
• Pagrindinė ciklo tonacija – C. 12 fugų apima 

visas kvintų – kvartų rato tonacijas, neatskiriant mažo-
ro – minoro; visgi mažoro charakteristikos svaresnės, 
mat minorą autorius traktuoja kaip „apsiblaususį“ 
mažorą.

• Fugų eilės tvarka – tolstantis giminingumas, pa-
gal aukščiau pateiktą garsų giminingumo sampratą.

• Kiekvienos fugos viduje – tas pats garsų gimi-
ningumo principas (lyg 12-os mikrogarsų žaidimas), 
kurį vaizdžiai apibūdina bulgarų muzikologas L. Koe-
nas: „Garsai – planetos, skirtingai nutolę nuo saulės – 
pagrindinio tono, garsai – lyg satelitai“.

• Preliudija, prasidedanti C, pasibaigianti Fis, 
trumpai paaiškina viso ciklo tonacinį vystymą, ji – 
tarsi viso „ciklo konspektas“.

• Postliudas juda priešinga kryptimi Fis – C 
(„vėžinis“), tuo pačiu jis dar ir „veidrodinis“, balsai 
apverčiami horizontalėje; postliudas palaipsniui „iš-
jungia“ iš žaidimo garsus nuo toliausio iki artimiausio 
ir atveda į C; susiformuoja konstrukcinė „arka“ (ciklo 
„mažosios arkos“ tarp fugų F – Des ir Es – A).

• Interliudai – nuo buvusios iki būsimos fugos 
tonacijos moduliuojantys fragmentai; praktiškai gali-
ma skambinti iš pradžių fugą, po to – interliudą. 

• Visų ciklo numerių struktūra gana griežta, jai 
būdingi aiškūs kadenciniai dalinimai.

Fugos. Kiekviena ciklo fuga kuo nors ypatinga – 
kompozitorius skiria dėmesį visiems polifoninės tech-
nikos komponavimo būdams. Iš 12-os fugų dvi yra 

daugiatemės, devynios vienatemės. Trumpos fugų 
charakteristikos:

in C – tritemė; 
in G – „stretinė“; tema 5-ių taktų, bet tik antrą ir 

ketvirtą kartą ji skamba visa, kitur – tik dviejų taktų; 
parašyta Allegro, bet aštuntinė lygi 200, tad realiai at-
liekama Presto ar Prestissimo; vystoma trimis etapais 
link kulminacijos; baigiasi tris kartus bose pasikarto-
jančia tema, kuri kaskart ritmiškai kinta;

in F – „vėžinė“, meditatyvaus pobūdžio;
in A – energinga, dvitemė; 4-ių dalių: 
1-oji d. – 1-oji tema;
2-oji d. – 2-oji tema ir jos vystymas;
3-ioji d. – 1-oji + 2-oji tema ir vystymas (2-oji 

sustambinta ritmiškai);
4-oji d. – 1-osios temos darinys;
in E – lengvas skerco;
in Es – imituoja monotonišką liaudies instrumen-

to grojimą;
in As – maršas (karinis?);
in D – skerco, karo šūkis;
in B – tema komponuojama įvairiomis linearinė-

mis formomis (vėžinis kontrapunktas, vėžinė streta, 
veidrodinis dubliavimas, stretos ir augmentacija);

in Des – „veidrodinė“;
in H – dvigubas kanonas;
in Fis – bliuzas, itin melodinga, persunkta dra-

matinių išgyvenimų.
Temų ritmika dažnai simetrinė, neretai su žan-

riniu atspalviu. Jei temoje pagrindinės natos slenka 
sekundomis, ji yra melodinga (in G, in Es, in E). Daug 
temų su žanriniais elementais: šokių, bliuzo, maršo, 
karinio šaukinio, liaudies instrumento imitacijos, me-
ditacijos.

Ekspozicijos klasikinės, kaip J. S. Bacho, D. Šos-
takovičiaus. Fugoje in A naudojama „veidrodinė“ 
ekspozicija.

2-oji tema (atsakymas) dažniausiai įstoja kvinta 
aukščiau arba žemiau, kartais – didžiąja arba mažąja 
tercija.

Temų vystymai skirtingo ilgio. Jie prasideda vie-
noje iš tolesnio giminingumo tonacijų, o vystant dar 
tolsta. Tema nekinta, tik fugoje in D pakitę keli garsai, 
tačiau išlaikyta ritmika. Temų vystymui naudojamos 
stretos, augmentacija, veidrodinis bei vėžinis princi-
pai. Diatoninėje sistemoje veidrodinis principas nau-
dojamas aplink 3-ią laipsnį, o P. Hindemito – aplink 
1-ą laipsnį.

Intermedijos itin didelės, kai kur gana savaran-
kiškos, su nauja temine medžiaga.

Reprizoje dažnai skamba tik viena tema.
P. Hindemito pianizmui būdinga priemonių įvai-

rovė. Daugelyje interliudų sutinkamos akordinės, 
oktavinės technikų figūros (paralelizmai, repeticijos, 
martelato). Faktūra šventiška, sodri (lyg XIX a. grand 
stile), kai kur primena R. Šumano faktūrą, jo garsius, 
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„sunkius“ maršus Simfoninių etiudų finale. Pianisti-
nis stilius „vokiškas“ – su užmoju, svarus. Interliu-
dai prieš fugas in A ir in E primena K. M. Vėberio 
ir N. Paganinio perpetuum mobile.

Kompozitorius nepaverčia muzikos sausu teore-
tizavimu. Visgi daug ką lemia asociatyvūs potyriai, 
simboliai. Terminologija plati, vaizdinga: con energia, 
pastorale, tranquillo, valse, allegro pesante, scherzando, 
con forza. P. Hindemitas nedemonstruoja savo emo-
cijų ir būsenų deklaratyviai, bet jas giliai išgyvena 
santūriai atsitraukęs nuo pasaulio siautulio.

Nuoširdžiai kviečiu kolegas „atrasti“ šią ypatingą 
muziką. Ugdytiniams tikrai verta pasigrožėti, kaip 
draikosi „bobų vasaros“ voratinkliai (interliudas tarp 
fugų in G ir in F), pamedituoti fugoje in F, susipažinti 
su linksmu XIX amžiaus scherzo (interliudas tarp fugų 
in F ir in A), kartu su Mažuoju Princu nukeliauti į 
tolimąją planetą (interliudas tarp fugų in E ir in Es), 

pailsėti klausantis ramaus piemenėlio ragelio raliavi-
mo (fuga in Es), žygiuoti kartu su fuga in As, išgyventi 
motinos raudą Mirusiųjų lauke (interliudas tarp fugų 
in As ir in D), pasigrožėti lengvu žvaigždžių šokiu 
rudeniniame danguje (interliudas tarp fugų in B ir 
in Des), tiesiog ramiai pasivaikščioti miške (fuga in 
Des), paskrajoti svaigaus valso ritmu (interliudas tarp 
fugų in H ir in Fis), ar praleisti ilgesingą vakarą su 
bliuzu (fuga in Fis). Patyrusi tai su savo mokiniais, 
galiu drąsiai tvirtinti: pabandyti tikrai verta!

Naudota literatūra:
Levaja T., Leontjeva O. Paul Hindemit. Maskva: Muzyka, 1974.
Hindemit P. Statji i materially. Maskva: Sovetskij kompozitor, 
1979. 
Ter-Oganezovas I. Ludus tonalis. Osnovnyje osobennosti formoo-
brazovanija
Gakel L. Fortepiannaja muzyka XX veka.

KOMPOZITORIØ GYVENIMAS IR KÛRYBA

FELIKSAS MENDELSONAS (II DALIS)
Janina VAINIKONYTĖ, 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja ekspertė 

1825 m. Mendelsonas važiuoja į Paryžių. Nors Pa-
ryžius tuo metu buvo Europos muzikos centru, Felik-
sas gerokai nusivylė Paryžiaus inteligentija. Tų metų 
Paryžiaus muzikai ignoravo Bacho ir Bethoveno kū-
rybą. To užteko, kad jaunasis Mendelsonas ignoruotų 
juos pačius. Tai jį atgrasė nuo ilgesnio bendravimo 
su Prancūzija, ir jis netrukus grįžo į Berlyną. Pažintis 
su H. Hegeliu, H. Heine, V. Gėte ir Humboltu turė-
jo lemiamą įtaką Mendelsono pasaulėžiūrai. Berlyno 
universitete jis lankė Hegelio paskaitas, kurios dar 
labiau praplėtė jo akiratį. Jo muzikinį akiratį taip pat 
formavo pažintys su Humeliu, Mošelesu, Bergeriu.

Abraomui Mendelsonui puikiai sekėsi bankinin-
kystėje, jie dar labiau praturtėjo ir įsigijo puikų namą 
Berlyno priemiestyje Leipziger Strasse 3.

1826 m. Mendelsonas susipažino su V. Šekspy-
ro kūryba. Tai padėjo sukurti daugybę nemirtingų 
veikalų.

1827 m. Mendelsonas nagrinėja vokiečių kultūros 
veikalus. Dėl kompozitoriaus F. Spontini intrigų ope-
ra „Kamačio vestuvės” neturėjo pasisekimo. Daugybė 
neigiamų recenzijų ilgam sunaikino Mendelsono 
pasitikėjimą savo talentu. Vienintelis, kuris palaikė 
Feliksą sunkią valandą, buvo jo tėvas. Abraomas Men-
delsonas buvo tos nuomonės, kad nėra kompozito-
riaus, kurio bent vienas veikalas nebūtų nušvilptas.

Maždaug po metų Mendelsonas pradeda nagrinėti 
J. S. Bacho kūrybą. Tuo metu ji buvo beveik niekam 
nežinoma. 1829 m. kovo 11 ir 21 dienomis Berlyne 
įvyko J. S. Bacho „Mato pasijų“ pirmasis pristatymas. 
Dirigavo Mendelsonas. Šis veikalas buvo tikrai ypa-

tingas. Jis buvo parašytas dvigubam orkestrui ir dvi-
ems chorams. Nieko keisto, kad Zelteris, Mendelsono 
mokytojas, nesitikėjo sėkmės. Jis net atsisakė tarpinin-
kauti ir padėti ruošti šį veikalą scenai. Pats Mendel-
sonas irgi nebuvo optimististiškai nusiteikęs. Nors jis 
suprato, kad visa tai realu, vienam pastatyti tokį vei-
kalą buvo ne jo jėgoms. Galbūt šiandien negirdėtume 
„Mato pasijos“, jei ne ištikimas Mendelsono draugas 
Edvardas Devrienas (įžymus dainininkas), kuris su-
tiko imtis darbo ir pateikti publikai šį puikų veikalą. 
Kupinas entuziazmo, jis suteikė be galo daug ver-
tingų patarimų, pats 
susitarė dėl premjeros 
Berlyno Singakademie 
(Vokalo akademija) 
salėje. Premjera pra-
ėjo su pasisekimu. Tik 
tada tapo aišku, kokio 
mas to  gen i jų  tur i 
Vokietija. Po to Ba-
cho muzika buvo at-
liekama vis dažniau, 
jo partitūros tapo vis 
populiaresnės Euro-
poje. Tuo metu Men-
delsonas labai daug 
dirbo. Nors dar jauno 
amžiaus, jau tada jis 
buvo išsekintas darbo. 
Tai matydamas, Ab-
raomas Mendelsonas 

Mendelsono žmona Cecilija 
Mendelson-Bartoldy
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pasiūlė sūnui pakeliauti po Europą ir pailsėti. Taip 
prasidėjo jo kelionių laikotarpis: 1829–32 metais jo 
beveik nebuvo namuose.

Kelionių metai (1829–1832)
Šiuo gyvenimo laikotarpiu Mendelsonas keliauja 

po Angliją, Italiją, Škotiją, Šveicariją. Pasak biografų, 
Londonas tampa jo antraisiais namais. Ten Mendel-
sonas jautėsi žymiai geriau, negu Paryžiuje. Londono 
muzikinis pasaulis buvo kitoks. Tai nereiškia, kad jis 
buvo žymiai tobulesnis nei kitose Europos šalyse. Tuo 
laikotarpiu Anglijos aristokratų tarpe vyravo operinės 
muzikos kultas. Teatrai buvo pilni žiūrovų, nors labai 
nedaug klausytojų suprato tuos spektaklius. Tačiau, 
kaip visiems žinoma, anglai beveik neturėjo savo 
kompozitorių. Operų kūrėjai buvo daugiausia italai, 
o instrumentinės muzikos atstovai buvo vokiečiai. 
Mendelsoną į Londoną atvedė muzika. Jam patiko 
ši šalis, žmonės, jis ruošėsi čia koncertuoti ir toliau 
kurti muziką. Mendelsonas buvo labai išsilavinęs ir 
aristokratiškas žmogus. Tačiau į jį dar gana ilgai buvo 
žiūrima tiesiog kaip į užsienietį ir eilinį muziką-mė-
gėją. Jam labai padėjo rekomendaciniai laiškai, ku-
rių dėka Mendelsonas buvo greitai priimtas į labai 
turtingų ir visiems žinomų aristokratų bendriją. Jis 
ten nemažai koncertavo ir, visų nuostabai, neimdavo 
jokių honorarų. O kadangi jis buvo dar ir labai tur-
tingas, jam buvo atleista didžiausia jo „nuodėmė“ – 
tai, kad jis buvo žydų tautybės.

Mendelsonas buvo be galo draugiškas ir ištikimas 
draugams bei artimiesiems. Bet jis nemylėjo nieko 
stipriau už muziką. Jo artimas draugas Devrienas 
rašė, kad „...Feliksas visus mylėjo tik tiek, kiek jie 
mylėjo jį patį. Bet ne daugiau.“ Tačiau šalia šio trū-
kumo buvo daugybė privalumų, iš kurių didžiausias – 
Mendelsonas buvo dosnus filantropas. Jis visada vi-

siems padėdavo. Nežiūrint to, kad jis nuolat būdavo 
labai užimtas ir nemėgo ilsėtis, visada surasdavo laiko 
padėti kitiems.

Anglai ne itin gerbė žymiuosius artistus, tačiau 
Mendelsonui buvo padaryta išimtis. Jis buvo labai 
gerbiamas, buvo vertinama visa jo muzika. Gal dėl to 
jis taip mėgo šią šalį. Kai 1829 metais jis pirmą kartą 
grįžo namo į sesers vestuves, važiuodamas rašė:

„Myliu tą puikią šalį. Kai išnyko baltos uolos, ir 
atsidūriau Prancūzijos pakrantėje, jaučiausi tartum 
praradęs artimą draugą...“

Mendelsonas savo kūryboje siekė aiškumo, norėjo, 
kad ji būtų suprantama. Dėl to jis ir tapo įžymybe 
dar būdamas gyvas. Mendelsono romantizmas siejasi 
su klasikos tradicijomis. Jis – romantinio simfonizmo 
kūrėjas.

Ilgai namuose neužsibuvęs Mendelsonas ir vėl 
pradėjo keliauti. 1930–1931 metais keliavo po Italiją, 
Šveicariją, po įvairius Vokietijos miestus. Miunchene 
Feliksas aplankė Johaną Volfgangą Gėtę. Senasis po-
etas buvo jo labai pasiilgęs ir stengėsi jį sulaikyti pas 
save kuo ilgiau. Šis susitikimas jiems buvo paskutinis. 
1832 metais Gėtė mirė.

Keliaudamas po Italiją, Mendelsonas sukūrė daug 
puikios muzikos – „Itališkąją simfoniją“, kantatą „Val-
purgijos naktis“, koncertą g-moll, kelis „Dainų be 
žodžių“ sąsiuvinius. O kur dar puikiosios „Gondoli-
ninko dainos“, ypač sužavėjusios Anglijos karalienę. 
Mendelsono dažnai klausdavo, kodėl šios dainos be 
teksto ir apie ką jis galvojo, jas kurdamas. „Muzika 
be žodžių puikiai perduoda visas mintis“, – atsaky-
davo Feliksas.

Mendelsonas niekada nesirgo didybės manija. 
Kaip ir visi genialūs žmonės, iš savęs reikalavo be 
galo daug. Sukūręs Romoje „Itališkąją simfoniją“, jis 

Mendelsonų namai Berlyne Mendelsono darbo kabinetas
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ilgai nesutiko niekam jos rodyti ir ilgai nenorėjo, kad 
ji būtų kur nors atliekama. Feliksas vis tobulino ją, 
taisė ir rašė toliau, daug ką keitė. Būdamas Paryžiuje, 
jis pirmą kartą susitiko su F. Šopenu.

1932 m. Mendelsonas grįžta į Vokietiją. Iš pradžių 
jis apsigyveno ir dirbo Berlyne, bet Berlyno muzikinis 
gyvenimas jam nepatiko. Netrukus Mendelsonas per-
sikėlė į Diuseldorfą. Ten jam irgi gana sunkiai sekėsi, 
nes Diuseldorfe, kaip ir visuose nedideliuose miestuo-
se, klestėjo pavydas ir intrigos. 1933 m. Mendelsonas 
persikelia gyventi į Leipcigą. 1934 m. jam pasiūloma 
dirbti Leipcigo orkestro vadovu. Mendelsonas nelabai 
troško imtis šio sunkaus darbo, bet tėvas jam patarė 
sutikti. Feliksui tas darbas labai gerai sekėsi. Leipcigo 
muzikinis gyvenimas jau tada buvo labai aukšto lygio. 
Šis miestas tuo metu buvo tapęs Vokietijos muzikinio 
gyvenimo centru. Todėl ir intrigų ten buvo žymiai 
mažiau. Mendelsonas atsigavo ten kurdamas ir di-
riguodamas. Diriguodavo jis daugiausia mintinai, be 
partitūros. Gal tik tada daugelis vidutinybių suprato, 
kad jis nėra tik muzikos mėgėjas. Tais pačiais metais 
jis suorganizavo muzikinį festivalį „Prie Reino“. Šis 
renginys tapo pastoviu muzikiniu festivaliu, kuris nuo 
tol kasmet vykdavo Vokietijoje. Tuo pat metu Men-
delsonas bendrauja su Robertu Šumanu. Iš Šumano 
laiškų matome, kokie kuklūs žmonės buvo šie didieji 
kompozitoriai. Šumanas dažnai rašė, kaip toli jam iki 
Mendelsono...

Iš Mendelsono laiškų sužinome, kad jis mėgo ta-
pyti akvarele. Jis netgi mokėsi tapybos pas dailininką 
Schirmerą, kuris buvo jo kaimynas.

1935 m. miršta Mendelsono tėvas. Jo mirtis Fe-
liksui buvo didžiulis praradimas, tėvas visą gyvenimą 
buvo geriausias jo draugas ir patarėjas. Visi tėvo pata-
rimai tobulino Mendelsono gyvenimą, todėl praradęs 
tėvą jis jautė didelę tuštumą. Vieno tėvo patarimo 
Feliksas dar nebuvo įvykdęs – jis nespėjo vesti. Tėvas 
labai nenorėjo, kad sūnus liktų viengungis. Po tėvo 

mirties Mendelsonas pradėjo rimtai galvoti apie ve-
dybas. Kaip jau anksčiau užsiminta, rimtai jis buvo 
įsimylėjęs tik muziką. Tačiau žmoną Feliksui pavyko 
susirasti paprastą, ramią ir labai gražią. Tai buvo pa-
storiaus duktė Cecilija Jeanrenaud. 1837 m. Mendel-
sonas sėkmingai vedė. Deja, jo vedybinis gyvenimas 
nebuvo ilgas, kadangi po dešimties metų Mendelsonas 
mirė. Santuokoje gimė penki vaikai: Karlas (g. 1838); 
Marija (g. 1839), Paulius (g. 1841); Feliksas (g. 1843) 
ir Lili (g. 1845). Gaila, bet jie visi buvo eiliniai žmonės 
ir į istoriją nepateko.

Visus stebino Mendelsono muzikinė atmintis: 
dešimtys partitūrų ir daugybė kūrinių. Vieną kartą 
išgirdęs kūrinį, jis galėjo jį pakartoti mintinai be jo-
kių natų. Be abejo, tokia geniali muzikinė atmintis 
stebintų visus ir šiandien. Jau po Mendelsono mirties 
daug muzikų ir teoretikų svarstė, ar tokie pasakoji-
mai apie Mendelsono fenomenalią muzikinę atmintį 
nėra legenda. Rellstabas tvirtino, kad Feliksas tobulai 
mokėjo ne tik visus savo kūrinius atmintinai, bet ir 
visus kitų įžymiųjų kompozitorių kūrinius. Net tuos, 
kurie jam nelabai patiko, kurių jis pakartotinai be-
veik neklausė.

1840 m. Mendelsono sveikata labai pablogėjo. Jam 
pastoviai skaudėjo galvą ir ypač ausis. Kadangi tada 
nebuvo adekvataus gydymo, Feliksas dažnai kuriam 
laikui visai prarasdavo klausą. Nekreipdamas dėmesio 
į gydytojų patarimus nieko nedirbti ir iš viso nie-
ko neveikti, Mendelsonas jau šeštą kartą važiuoja į 
Angliją. Iki 1846 m. jis dar ne kartą aplankė Angli-
ją. Šis kraštas jį traukė visą gyvenimą. Nors jis daug 
kartų rašė ir visiems tvirtino, kad jis buvo, yra ir 
visada liks vokietis, jo sielos dalelė visada buvo ir 
liko Anglijoje.

Karalienė Viktorija labai žavėjosi Mendelsono 
muzika, ir jo pėdsakas Anglijos kultūroje liko labai 
gilus.

1843 m. Mendelsonas atkakliai siekė, kad Leipcige 
būtų įkurta konservatorija, pirma aukštoji muzikos 
įstaiga Vokietijoje. Konservatorijos direktoriumi tapo 
pats Mendelsonas. Jis be galo daug dirbo visą gy -
venimą. Nors jo sveikata tada buvo tikrai silpna, jis di-
rigavo, kūrė ir vis ieškojo naujovių kūryboje. F. Mendel-
sonas sukūrė savo Leipcigo mokyklą, kurios pagrindas 
buvo klasikinis romantizmas. Jis buvo klasikinio ro-
mantizmo pradininkas.

Šis genialus žmogus koncertavo ir dirbo iki pat 
mirties. Paskutinį kartą jis dirigavo Gewandhauso 
orkestrui 1847 m. pavasarį. Jau tada jis buvo labai 
silpnas ir išblyškęs. Po pusės metų, lapkričio 3 die-
ną, Mendelsonas mirė nuo insulto. Tikroji jo mirties 
priežastis buvo labai didelis organizmo pervargimas ir 
išsekimas. Jo artimiausias draugas, aprašydamas pa-
skutines kompozitoriaus valandas, rašė: „...po mirties 
jo veide matėsi graži šypsena...“

Naudota literatūra:
Blunt Wilfrid. Feliks Mendelssohn. PIW, 1979. 
Mala Encyklopedia Muzyki. PWN Warszawa, 1970.
Muzykalnaja Encyklopedija. Moskva, 1976.Mendelsonas mirties patale
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Gyvenimo taisyklės ir patarimai 
jauniems muzikantams

Tęsinys

Nesižavėk pasisekimu, kurį dažnai išsikovoja vadi-
namieji didieji virtuozai. Menininko pagyrimas te būna 
tau brangesnis už minios pripažinimą.

***
Visa, kas madinga, ilgainiui pasidaro nebemadin-

ga, ir jeigu vaikysies madų iki senatvės, pavirsi dabita, 
kurio niekas negerbia.

***
Dažnas grojimas visuomenei atneša daugiau žalos 

negu naudos. Įsiklausyk į žmonių nuomonę, bet nie-
kada negrok to, ko pats gėdintumeisi.

***
Niekuomet nepraleisk progos muzikuoti drauge su 

kitais – duete, trio, kvartete ir t. t. Tai suteiks tavo 
grojimui laisvumo, gyvumo. Dažniau akompanuok dai-
nininkams.

***
Jei visi norėtų griežti pirmuoju smuiku, nepavyktų 

sudaryti orkestro. Todėl gerbk kiekvieną muzikantą, 
esantį savo vietoje.

***
Mylėk savo instrumentą, tačiau nelaikyk jo geriau-

siu, vieninteliu. Atsimink, kad yra ir kitų, nė kiek ne 
prastesnių. Taip pat atsimink, kad esama ir dainininkų; 
nepamiršk, kad pačius tauriausius muzikos dalykus iš-
reiškia orkestras ir choras.

***
Paūgėjęs daugiau bendrauk su partitūromis nei su 

virtuozais.
***

Uoliai grok didžiųjų meistrų, visų pirma J. S. Bacho, 
fugas. „Gerai temperuotas klavyras“ tegul būna tavo 
kasdienine duona. Tada tikrai tapsi geru muzikantu.

***
Tarp savo draugų ieškok tokių, kurie žino daugiau 

negu tu.
***

Po muzikavimo ilsėkis skaitydamas poeziją. Daž-
niau būk gamtoje!  

***
Iš dainininkų ir dainininkių galima kai ko pasi-

mokyti, tačiau ne visada jais tikėk.
***

Pasaulis didis. Būk kuklus! Tu dar nesugalvojai 
ir ne atradai nieko tokio, kas iki šiol nebūtų žinoma. 
O jeigu ir atradai, vertink tai kaip likimo dovaną, kuria 
privalai dalytis su kitais.

* **

Mokydamasis muzikos istorijos ir klausydamasis 
skirtingų epochų geriausių kūrinių greičiausiai pagysi 
nuo išpuikimo ir tuščio didžiavimosi.

***
Gera knyga apie muziką – Tibo* „Uber reinheit der 

tonkunst („Apie muzikos meno grynumą“). Dažniau ją 
skaityk, kai būsi vyresnis.

(*Antonas Frydrichas Tibo (1772–1840) – žymus 
mokslininkas, Heidelbergo universiteto teisės 

profesorius, didelis klasikinės muzikos žinovas).

***
Jeigu išgirsi kur skambant vargonus, įeik ir pasi-

klausyk. Jei tau pačiam nusišypsotų laimė sėsti prie 
vargonų pulto – išmėgink savo mažus pirštus ir pasi-
gėrėk šia muzikos galybe.

***
Nepraleisk progos pagroti vargonais; nėra nė vieno 

instrumento, kuris taip greitai keršytų už kūrinio ne-
švarumus ir atlikimo nevalyvumą, kaip vargonai.

***
Uoliai dainuok chore, ypač vidurinius balsus. Tai 

lavins tavo muzikalumą.
***

Ką reiškia būti muzikaliam? Tu nemuzikalus, jei, 
baimingai įsmeigęs akis į natas, iš visų jėgų stengiesi 
kūrinį pagroti iki galo; tu nemuzikalus, jei, kam nors 
atsitiktinai pervertus du lapus iš karto, sustosi ir ne-
galėsi groti toliau. Tačiau jei, grodamas naują kūrinį, 
jauti, kas turi būti toliau, o žinomą kūrinį moki at-
mintinai, žodžiu, kai muzika ne tik tavo pirštuose, bet 
ir galvoje bei širdyje, – tu muzikalus.

***
O kaip galima tapti muzikaliu? Mielas vaike. Tai, 

kas svarbiausia – puiki klausa, greitas suvokimas – 
būna įgimta. Tačiau gabumus galima ugdyti ir tobu-
linti. Nieko nepasieksi, jeigu atsiskyręs nuo visų ištisas 
dienas mechaniškai grosi pratimus. Būtinas gyvas, vi-
sapusis muzikinis bendravimas: ypač svarbu bendrauti 
su choru ir orkestru.

***
Kuo anksčiau stenkis pažinti žmogaus balso pa-

grindinius keturis diapazonus; ypač įsiklausyk į bal-
sus chore. Išsiaiškink, kuriuose registruose jie stipriausi, 
kuriuose – minkšti ir švelnūs.

***
Įsiklausyk į liaudies dainas; tai gražiausių melodijų 

lobynas. Jos atskleis tau įvairių tautų charakterius.
***Bus daugiau
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