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Įžymus lietuvių kompozitorius, pedagogas ir atli kė-
jas Stasys Vainiūnas (1909–1982) gimė, kai pianizmas 
Lietuvoje žengė pir muosius žingsnius, kai dar nebuvo 
tvirtos nacionalinės šio meno mo kyklos.

Jau ankstyvoje jaunystėje Stasiui Vainiūnui, kaip 
ir daugeliui žymių pasaulio pianizmo šviesulių, buvo 
būdingas meninio univer salumo siekis. Jo amžininkai 
pianistai dažnai nesitenkino vien puikiu instrumento 
įvaldymu. Siekdami visuotinio to bulumo ir ieškoda-
mi originalios meninės stilistikos, į meninės išraiškos 
ir kūrybinio pasitenkinimo aukštumas jie kopdavo 
per pianistinio virtuoziškumo ir kompozicijos menų 
sintezę. Ši tradicija neaplenkė ir XX amžiaus pra-
džioje bręstančios talentingų lie tuvių muzikų kartos 
ryškiausių atstovų kūrybos. Vieną svarbiausių vietų 
Lietuvos pia nistinio meno raidoje užima Stasys Vai-
niūnas. Aukščiausios klasės pianistas virtuozas, kom-
pozitorius novatorius, kūrybingas pedagogas, aktyvus 
visuo menės veikėjas – šitaip trumpai galima būtų 
įvardinti S.Vainiū no asmenybę jo meninės veiklos 
vizitinėje kortelėje. 

Stasys Vainiūnas gimė neturtingų valstiečių šeimo-
je, kuri, ieškodama lengvesnės duonos, 1905 m. išvyko 
iš Lietuvos į Latviją. Apsigyveno Rygoje, stambiame 
augančios pramonės didmiestyje, teikusiame atvykė-
liams geresnio gy venimo viltį. Šiame mieste 1909 m. 
ba landžio 2 d. ir gimė jauniausias Vainiūnų šeimos 
vaikas – būsimoji ryški lietuvių muzikos žvaigždė.

Tėvų bėdos, pasitraukimas iš tėvynės būsimam 
muzikui išėjo į naudą. Jis augo ypatingoje aplinko-
je – dideliame kultūros centre, turinčiame ilgametes 
muzikos tradicijas. Rygos konser vatorija tais laikais 
jau turėjo didžiulį autoritetą. Tuometinio jos rekto-
riaus, kompozitoriaus J.Vytuolio, baigusio Peterburgo 
konservato rijoje kompoziciją (studijavo N.Rimskio –
Korsakovo klasėje, artimai bendravo su A.Liadovu, 
A.Glazunovu ir kitais žymiais rusų muzikais), dėka 
čia vyravo Peterburgo ir žy mių kviestinių Vakarų 
Euro pos pedagogų profesionalizmo dvasia.

S.Vainiūnas, pirmuosius muzikinius ir pianisto 
įgūdžius įgijęs iš savo giminaičio, vėliau žymaus lie-
tuvių kompozitoriaus ir choro dirigento J.Karoso, dar 
būdamas vaikas ryškiai išsiskyrė iš kitų bendraamžių 

savo talentinga prigimtimi: absoliučia klausa ir įgim-
tais pianis to virtuozo duomenimis. Vaikystėje pradė-
jęs koncertuoti, jaunasis atlikėjas stebino klausytojus 
vunderkin do gabumais.

Būdamas 14 metų, S.Vainiūnas įstojo į Rygos kon-
servatorijos fortepijono klasę. Pastebėjęs didelius jau-
nuolio muzikinius ir pianisto gabumus, į savo klasę 
jį priėmė žymiausias to meto Rygos konservatorijos 
fortepijono pedagogas A.Daugulis. Baigęs Peterbur-
go konservatoriją (pro f. F.Blumenfeldo ir J.Jesipovo 
kl.), A.Dau gulis perėmė iš jų romantinę ir poetinę 
pianizmo sampratą. Mokiniams jis stengėsi perteikti 
labai platų įvairių mu zikos stilių ir žanrų pažinimą, 
diegti nepaprastai plastišką, dainingą garso valdymo 
kultūrą, ugdyti didelio masto ir visapusiškai laisvus 
pianis tinės technikos įgūdžius.

Kompozitorius, pianistas, pedagogas prof. Stasys Vainiūnas

Respublikinis fortepijono mokytojų leidinys Nr. 10
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S.Vainiūno studijų metai pasižymėjo tiesiog vulka-
niškai augančiomis jo pianis tinėmis galiomis. Fana-
tiškai dirbdamas (jo dienoraštyje minimi vienuolikos 
valandų darbo prie fortepijono „rekor dai“), jis labai 
greitai įvaldė milžinišką ir virtuoziškai sunkų reper-
tuarą. Jame vy ravo pagrindiniai cikliniai R.Šumano 
kūriniai, F.Šopeno baladės, skerco, sona tos, Bacho–Bu-
so ni, Bacho–Listo kūrinių vargonams transkripcijos, 
Verdi–Listo „Don Žuano“, „Rigoleto“ parafrazės, Lis-
to rapsodijos, Balakirevo „Islamėjus“ ir fortepijoniniai 
įvairių autorių koncertai.

Ypač S.Vainiūną traukė kompozitorių impresio-
nistų muzika. K.Debius i ir M.Ravelio kūriniai buvo 
jo didžioji meilė: juose atlikėjas pasiekė neribotos 
fantazijos, spalvingumo ir virtuoziškumo sintezę.

Su tokiu kraičiu 1933 m. S.Vainiū nas baigia for-
te pijo no studijas Rygoje, gaudamas ne tik konser-
vatorijos diplomą ir laisvojo menininko vardą: jam 
vieninteliam iš absolventų suteikiamas garbingas Ry-
gos konservatorijos baigimo laureato vardas. Dar po 
metų S.Vainiūnas baigia ir J.Vytuolio vadovaujamą 
kompozicijos klasę (kompoziciją jis pradėjo studijuoti 
lygiagrečiai su fortepijonu 1928 m.).

1933 m. S.Vainiūnas dalyvauja tarptautiniame pia-
nistų konkurse Vienoje. Šis itin prestižinis konkursas 
vyksta garsio joje „Musikverein“ salėje, tarp jo žiuri 
narių – F.Listo mokiniai M.Rozent alis ir E.Saueris, 
garsusis A.Šnabelis, V.Backhausas ir kitos įžymybės. 
Konkurso programoje varžosi net 252 pianistai! S.Vai-
niūnas sulaukia didžiulio pripažinimo. Ypač aukštai 
įver tinama jo atliekama K.Debius i muzika. Lietuvių 
atlikėjas patenka tarp aštuonių geriausių pianistų, jam 
suteikiamas tarp tautinio konkurso laureato vardas.

Po dvejų metų S.Vainiūnas vėl grįžta į Vieną. Čia 
jis tobulinasi pas E.Sauerį ir E.Schtojermaną, o, bai-
gęs stažuotę, pradeda aktyviai koncertuoti, ren gdamas 
vis naujas programas. Koncertų maršrutai vis daž-
niau veda į tėvų žemę Lietuvą, kurios publika šil-

tai priima ir įvertina savo garsųjį tautietį. 1938 m. 
S.Vai niūnas apsisprendžia grįžti į Lietuvą ir, at sisakęs 
jam siūlomos garbingos pedagogo vietos Rygos kon-
servatorijoje, pradeda menininko ir pedagogo veiklą 
Klaipėdoje (1938), tęsia ją Šiauliuose (1939), Kaune 
(1942) ir Vilniuje (1949). Šis pirmasis darbo Lietuvo-
je dešimtmetis, kai S.Vainiūnas iš arti prisistato net 
keturių svarbiausių Lietuvos miestų visuomenei, tu-
rėjo didelės įtakos profesio naliojo pianistinio meno 
augimui šalyje. Vi sus žavėjo ir lyg magnetas traukė 
Vainiūno ryški, artistiška asmenybė, aukščiausios kla-
sės pianistinis virtuoziškumas ir tikras atsidavimas 
kasdienei pedagoginei veiklai.

Šiuo laikotarpiu S.Vainiūną, jau išgarsėjusį pianis-
tą ir pedagogą, vis labiau užvaldo noras kurti savo 
muziką. Pasirodę pirmieji brandūs kūriniai – „Mažoji 
vabz džių siuita“ (1940), Koncertas Nr. 1 fortepi jonui 
ir orkestrui (1945), Rapsodija dviem fortepijonams ir 
orkestrui (1947) – ne tik rodo autoriaus kūrybines 
galias, bet ir vis labiau įtraukia jį į savo kūrinių atli-
kėjo veiklą.

Šalia solisto bruožų ryškėja nepaprastas ansambliš-
kumo pojūtis. S.Vainiūnas sukuria fortepijoninį trio, 
du kvintetus styginių kvartetui ir for tepijonui, Sonatą 
smuikui ir fortepijonui, Muziką dviem fortepijonams 
ir styginių kvartetui. Neprilygstamo interpretato riaus 
talentą atskleidžia muzikavimas fortepijoniniame trio 
su smuikininkais L.Hajošu, A.Livontu, violončelinin-
kais P.Berkavičiumi, I.Turičiumi, fortepijoninia me 
kvintete su Lietuvos kvarteto artistais E.Paulausku, 
K.Kalinauskaite, J.Fledžins ku, M.Šenderovu ir kitais 
atlikėjais.

Netrukus S.Vainiūnas grįžta prie fortepijoninio 
kon certo žanro, sukurdamas ke turis koncertus for-
tepijonui ir orkestrui, be to, kuria ir fortepijonui 
solo: tai ir miniatiūros, ir sonatos bei siuitos formos 
kūriniai. Rašo simfoninius kūrinius, kūrinius įvai-
riems so liniams instrumentams su orkestru, tarp jų 

ir vargonams. Šį instrumentą S.Vainiūnas 
taip pat puikiai valdė ir koncertavo kaip 
vargonininkas. Be instrumentinės muzi kos, 
kompozitorius kūrė ir vokalinę muzi ką 
solistams bei chorams. Tačiau reikšmin-
giausia jo kūrybos dalis, be jokios abejo-
nės, skirta fortepijonui. S.Vainiūnas buvo 
ne tik pirmasis beveik visų savo kūrinių, 
skirtų fortepijonui, atlikėjas, bet ir toles-
nis propaguotojas tiek Lietuvoje, tiek už 
jos ribų. Puikaus pianisto aura jį gaubė iki 
pat gyvenimo pabaigos.

Pedagoginis darbas buvo dar viena la-
bai svarbi S.Vainiūno kūry bos sritis. Pro -
fesinės jo kaip pianisto ir pedagogo pažiū-
ros subrendo veikiamos daugelio meni nių 
ir metodinių srovių. Viena iš jų – rusiš-
kosios pianizmo mokyklos įtaka, patir-
ta Rygos konservatorijoje iš mokytojo 
A.Dau gulio. Kita vertus, S.Vainiūno kaip 

Sėdi (iš kairės): L.Udraitė-Mačiulaitienė, prof. S.Vainiūnas, stovi (iš kairės): 
V.Karužaitė, E.Liutkevičiūtė-Blūšiuvienė, R.Skripkus, L.Skripkutė-Gutauskienė, 
R.Vaitkevičiūtė. 1961 m. pavasarį
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brandaus menininko pažiūros formavosi Vienoje, 
stažuojantis pas E.Sauerį, E.Schto jermaną. Iš E.Saue-
rio S.Vainiūnas perėmė F.Listo ir K.Černi pianistinio 
meno dvasią ir gelmes. Paties S.Vainiūno pedagoginė-
je veikloje ne mažiau svarbi buvo ir nepaprastai ryški 
jo asmeninė individualybė. Minėtas didžiulis polinkis 
į impresionistinę muziką rėmėsi jo paties nepapras-
tai „impresionistiškais“ bruožais. S.Vainiūnui buvo 
būdinga labai ryški reakcija į pati riamus įspūdžius. 
Toji reakcija žaibiškai virsdavo stipriai išreikštomis 
emocijomis, kurių veikiamas jis ir perteikdavo savo 
pažiūras aplinkiniams, pirmiausia mokiniams.

S.Vainiūno kaip pedagogo santykiai su stu dentais 
nebuvo tradiciniai: jie rėmėsi greičiau kolegialumo 
ar partnerys tės principais. Todėl studentas, gebėjęs 
būti garbiojo profesoriaus bendraminčiu, pasirengu-
siu siūlyti idėjas ir originalius sprendimus, sulaukda-
vo kūrybin go profesoriaus atsako, raiškios emocinės 
reakcijos, o drauge ir išsamios studijuojamo kūrinio 
analizės. Tačiau tas, kuris tikėdavo si iš profesoriaus 
parengtų receptų, dažnai jų ir nesulaukdavo, kaip ne-
sulaukdavo ir reakcijos į pilką savo grojimą. Žodžiu, 
S.Vainiūno prioritetas buvo ugdytinių savarankišku-
mo skatinimas, ir mokiniai buvo auklėjami būtent šia 
dvasia. Labiausiai profesorius vertino darbštumą.

Be abejo, didelę reikšmę S.Vainiūnas skyrė ir 
pianistinės metodikos „virtuvei“ ir buvo labai reik-
lus mokinių, ypač jaunesnio amžiaus, pianis tinei 
technikai. Jo dėmesio centre buvo visa instrukcinių 
etiudų, pjesių, gamų, arpedžio, akordų, dvigubų natų, 
įvairių autorių pratimų etc. studijų metodika, kuri 
gana greitai peraugdavo į sudėtin gų F.Šopeno, F.Lis-
to, S.Rachmaninovo, A.Skriabino, K.Debiusi meninių 

etiudų studijas. Atkakliai reikalaudamas lavinti pia-
nistinę techniką, S.Vainiūnas niekada nepamiršdavo 
ugdyti dainingo garso, spal vingos tembrų įvairovės, 
natūralios frazės pojūčio, itin išradingai derindamas 
įvairiaplanį repertuarą, kuris buvo parenkamas labai 
meistriškai, skati nant mokinio siekius ir užmojus. 
Sudarant studijų programas, visada būdavo siūlomi 
kūriniai, balansuojantys ant mokinio gali mybių ribos. 
Tačiau įvei kęs tokius uždavinius, studentas visada pa-
sijusdavo gerokai ūgtelėjęs, subrendęs naujiems me-
niniams iššūkiams.

S.Vainiūnas buvo novatoriška asme nybė: daugely-
je veiklos sričių galima vadinti jį pirmuoju Lietuvoje. 
Jis – pirmasis tarptautinio konkurso laureatas ne tik 
tarp pianistų, bet ir apskritai tarp visų lietuvių atlikė-
jų. Kaip kompozitorius S.Vainiūnas pirmasis sukūrė 
koncertus fortepijonui, vargonams su orkestru. Kaip 
pedagogas jis buvo puikus organizatorius, ilgametis 
Lietuvos konser vatorijos katedros vedėjas, pirmasis 
taikęs originalius pedagogikos metodus, organiza vęs 
atviras kolektyvines savo klasės studentų pamokas, 
vėliau peraugusias į plačiai taikomą „master class“ 
principą. Jis buvo vienas iš pirmųjų pianistų kon-
kursų organizatorių Lietuvoje, kurie vėliau išaugo iki 
pasaulyje plačiai žinomų tarptautinių konkursų.

Stasio Vainiūno kūrybinė veikla įver tinta aukš-
čiausiais apdovanojimais – įvairiomis premijomis, 
garbės vardais. Jo vardu pava dinta Palangos muzikos 
mokykla, vienas Lietuvos tarptautinių pianistų kon-
kursų, o bute po mirties įsteigtas „Vainiūno na mų“ 
muziejus, kur plačiajai visuomenei nuolat rengiami 
garbių muzikų ir jaunųjų atlikėjų koncertai, susiti-
kimai, vakarai.

„MAN PATINKA TAI, KĄ AŠ DARAU GYVENIME...“
PIANISTØ PORTRETAI

Interviu su Nacionalinės premijos laureatu, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriumi, 
fortepijono katedros vedėju, žymiu pianistu ir pedagogu, 

Zbignevu Ibelhauptu
Edita MATULIONIENĖ,

Kauno 1–os muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

Esate žymus pianistas ir pedagogas, Jūsų bio gra-
fijoje – daugybė koncertų, laimėtų res pub likinių ir 
tarptautinių konkursų. Ar nuo pat vaikystės buvote 
motyvuotas ir disciplinuotas mokinys?

Tikrai ne. M.K.Čiurlionio meno mokykloje pra-
dėjau mokytis tėvų iniciatyva. Mano paties motyvaci-
ja atsirado jau daug vėliau. Pradžioje buvau klusnus 
vaikas ir stengiausi vykdyti tėvų valią. Ypatingai gilių 
muzikinių tradicijų šeimoje nebuvo, bet, laikui bėgant 
susiformavo įgūdžiai pamatyti tame prasmę.

Šį leidinį skaito vaikų muzikos mokyklos forte-
pijono pedagogai, dažnai susiduriantys su mokinių 
motyvacijos paieškomis. Kas labiausiai motyvavo 

Jus vaikystėje? Ar visada žinojote, kad būsite pia-
nistu?

Kalbant apie vaikų motyvaciją, reikėtų būti labai 
atsargiems. Dažnai tėvai sako: vaikas nenori groti, tai 
gal jam ir nereikia? Būna ir atvirkščiai: vaikas pats 
pareiškia norą skambinti, bet ar tai reiškia, kad jis 
gali tai daryti? Aš manau, kad sprendimo teisę palikti 
vaikui nėra išmintinga. Svarbiausią vaidmenį vaidina 
tėvai ir pedagogai. Niekada nereikia nuleisti rankų, 
jei vaikas sako, kad jam tai neįdomu ir jis to nenori. 
Aš buvau ne kartą šalinamas iš M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos, bet dėka tėvų ir pedagogų įtakos visgi gro-
jau toliau. O vėliau, sąmoningai pasirinkus šitą kelią, 
abejonės nebekamavo.
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Papasakokite apie pedagogus, asmenybes, pa-
likusias pėdsaką vaikystės ir jaunystės prisimini-
muose.

Esu susiformavęs Lietuvos terpėje. Kaip minėjau, 
mokiausi M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje, vėliau 
Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Didžiausią įta-
ką mokymosi motyvacijai, be abejo, daro pedagogai. 
Mano atveju tai buvo Reda Kaminskienė ir Kęstutis 
Grybauskas. Esu jiems be galo dėkingas. Galbūt ne 
visada supratau, ko iš manęs buvo norima, sunku 
būtų apibrėžti, kuris tam tikroje srityje padarė stip-
resnę įtaką, bet visuma suformavo mane tokį, koks 
esu dabar.

 Žinoma, mes mokomės visą gyvenimą: iš bendra-
vimo, įrašų, patirčių, paties gyvenimo. Aš tikiuosi – 
kol gyvensiu, tol mokysiuos. Manau, pianistui grojant 
matosi, kas jis yra, ką yra nugyvenęs. Žinoma, pama-
tiniai dalykai labai svarbūs. Asmenybę formuoja ne 
tik siauros srities specialistai, ją formuoja gyvenimas 
ir žmogaus aplinka. Vienas iš mano ,,prabudimo“ sti-
mulų buvo teisingos aplinkos susiformavimas, gerų 
draugų ratas, turintis bendrus interesus. Šiuo metu tai 
garsūs menininkai P.Geniušas, E.Kulikauskas, A.Staš-
kus. Keldavomės penktą ryto, eidavome groti... Todėl, 
kalbant apie aplinką ir pedagogų įtaką, labai svarbi 
ir nemuzikinė aplinka, supanti jauną žmogų. Ypač 
paauglystėje elgseną nulemia draugai ir jų interesai. 
Žinoma, stipri ir tėvų įtaka, bet didžiausią vaidmenį 
vaidina pedagogai ir draugų ratas. Tada pabunda užsi-
degimas, entuziazmas ir atsakomybė.

Ar sunku derinti koncertinę ir pedagoginę veik-
lą? Kaip su siekiu būti tobulam vienoje srityje?

Noro būti tobulam net vienoje srityje tikrai nėra. 
Aš suprantu, kad tai neįmanoma, todėl neverta gaišti 
tam jėgų ir laiko. Niekada nesiekiau būti tobulesnis už 
kitus. Žinoma, nekalbu apie muzikos atlikimo kokybę, 
kur pats siekis yra svarbus. Bet bendrąja prasme daug 
svarbiau yra surasti savo vietą ir požiūrį į gyveni-
mą, suprasti, ką turi jame nuveikti. Derinti abi sritis 
yra ir lengva, ir sunku. Į mokinius stengiuosi žiūrėti 
kaip į draugus, kolegas. Mus skiria tik laiko tarpas, 
kuris greitai praeina. Žinios yra įgyjamas dalykas. Tai 
mane išlaisvina nuo štampų ir rutinos, bendraujant 
su studentais. Stengiuosi sukurti draugišką, atvirą at-
mosferą. Nežinau, kaip man tai pavyksta, bet... Į peda-
goginį darbą žiūriu kaip į susitikimą su žmogumi, 
asmenybe. Mano mokiniai daro man tiek pat įtakos, 
kiek aš – jiems.

Gal galite išvardinti kelis esminius pedagoginio 
darbo principus?

Matyt tai būtų draugiškumas ir geranoriška atmo-
sfera. Svarbu suformuoti tokią aplinką, kuri skatintų 
kūrybiškumą, atsakomybę ir gebėjimą dirbti. Tai tam 
tikrų principų formavimas, kai po kurio laiko jaučiu, 
kad manęs jau nereikia. Stengiuosi, kad žmonės išmok-
tų dirbti patys.

Grįžtant prie Jūsų koncertinės karjeros: koncer-
tuojate Lietuvoje ir užsienyje, kiekvienas Jūsų dueto 

koncertas yra įvykis, atnešantis didžiulį džiaugsmą 
klausytojams. Kokie artimiausi kūrybiniai planai?

Planų, be abejo, yra. Tai ir numatytos konkrečios 
koncertinės gastrolės, ir repertuariniai sumanymai. 
Seniai atsikratėme atsitiktinių programų formavimo. 
Stengiamės išlaikyti proporcijas repertuare, groti tai, 
kas kuriama šiandien. Per garsu kalbėti apie atlikėjo 
misiją, bet viena svarbiausių krypčių yra šiuolaikinės 
lietuvių ir užsienio kompozitorių kuriamos muzikos 
atlikimas. Tačiau atspirties taškas, atliekant šiuolaiki-
nę muziką, yra klasikinė muzika. Ypač svarbu jausti 
tradicijos tąsą. Idėjos gali būti naujos, bet realiai ne-
matau milžiniško atotrūkio tarp klasikinės ir šiuolai-
kinės muzikos. Ypač tokio, koks atrodė esąs prieš dvi-
dešimt metų. Žmogus visada buvo žmogumi, ir aiški 
grandinė sieja visų epochų muziką su pamatine jos 
verte. Grodami šiuolaikinės muzikos programą, visa-
da grįžtame prie baroko. Lapkričio pabaigoje Kauno 
publika išgirs vien iš šiuolaikinės muzikos sudarytą 
programą, o gruodžio pradžioje Vilniuje minėsime 
dueto dvidešimtmetį ir atliksime kitą programą, su-
darytą vien iš klasikinės muzikos.

Kokius pokyčius ir tendencijas matote šiuo sun-
kiu laikmečiu? Kokie šiuolaikiniai studentai?

Muzikinio ugdymo situacija Lietuvoje keičiasi. 
Keičiasi žmonės, kartos, jų išsilavinimas. Manau, da-
bar tas metas, kai mums visiems reikia mobilizuoti 
jėgas tam, kad išsaugotume esamą muzikinio ugdymo 
sistemą, nes ji jau kuris laikas yra griaunama. Nežiū-
rint to, mūsų lygis yra vis dar labai aukštas. Turiu 
omenyje ir pedagogus, ir mokinius, studentus. Atvykę 
iš užsienio profesoriai žavisi mūsų gabiausiais studen-
tais ir noriai kviečia juos pas save. Tai tik patvirtina 
teiginį, kad mūsų sistema paruošia aukšto lygio spe-
cialistus, kuriais suinteresuotos užsienio šalys.

Zbignevas Ibelhauptas ir Rūta Ibelhauptienė
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Didžiulė klaida padaryta vykdant aukštojo moks-
lo reformą, nes dabar esame suplakti į vieną krū-
vą su dailininkais, architektais ir teatralais. Didžiulį 
svorį turi nespecialybinių disciplinų atestato balai ir 
praktiškai jie lemia, kas galės studijuoti. Bandome 
su tuo kovoti – nežinau, kaip pavyks. Kol kas mūsų 
nelabai girdi. Manau, kad reforma žlugdo meninin-
ko ugdymą. Pagal dabartinę tvarką aš neįstočiau į 
muzikos akademiją, kaip ir daugelis kitų tarptautinio 
masto menininkų. Apsivalymas reikalingas, bet apie 
tai mes turime spręsti patys. Tai yra esminis dalykas. 
Sukrėtimai naudingi tuo, kad priverčia susiburti ir 
susivienyti. Pats svarbiausias uždavinys yra neleisti 
sugriauti pakopinio ugdymo, išlaikyti visų grandžių 
glaudžius ryšius.

Grįžtant prie asmeninio gyvenimo: noriu pa-
klausti, ar linkite sūnui eiti muzikanto keliu? 

Jam dabar trys metukai. Pats groti nenori, tenka 
prašyti. Bet mokytis šansą suteiksiu.

Ar jūsų gyvenimo ritme egzistuoja laisvalaikio 
sąvoka?

Reikėtų susitarti dėl termino, ką reiškia laisvalai-
kis. Jei tai laikas, skiriamas mėgiamam užsiėmimui, 

tai taip, egzistuoja. Bet jei tai laikas, nesusijęs su pro-
fesija, tai, deja, ne. Reikia ruoštis tiek koncertinei, 
tiek pedagoginei veiklai. Pačiu nuostabiausiu poilsiu 
galiu vadinti laiką, kai vairuoju, mėgstu tai daryti. 
Aišku, skaitau, klausausi muzikos. Darbas man nėra 
kančia, galbūt todėl nejaučiu ilgesio laisvalaikiui. Man 
patinka tai, ką aš darau gyvenime, ir esu laimingas, 
galėdamas tai daryti. Tai nesukelia diskomforto, kuris 
verstų ilsėtis.

Ko palinkėtumėte vaikų muzikos mokyklose 
dirbantiems mokytojams?

Kantrybės, susitelkimo, geros organizacijos. Pik-
tintis ir nervintis, deja, neužtenka. Reikia mobilizuoti 
dvasines ir intelektines jėgas, labai argumentuoti savo 
motyvaciją. Ginti griaunamą ugdymą reikia labai iš-
mintingai. Tik aukštame intelektiniame lygyje sufor-
muotos mintys gali paveikti funkcionierius. Bandyti 
išsaugoti jau sukurtas vertybes, nepatekti į rinkos 
ekonomikos sąlygas, kurios menui netinka. Jei menas 
duos tik tai, ko reikia rinkai, – o ko jai reikia, matome 
per televiziją ir išėję į gatvę – kyla klausimas, ar mūsų 
valstybėje yra kultūros politikos požymių? Linkėčiau 
ugdyti pilietiškumą, jausti, kad esi reikalingas visuo-
menei ir jai rūpi, kas tu esi ir ką darai.

„VAIKAI YRA LABAI IŠMINTINGI“
Interviu su pianistu ir pedagogu Vsevolodu Dvorkinu

Viktorija DAUGĖLAITĖ,
Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

„Kaunas 2009“ – tai jau šešioliktą kartą vykęs 
tarptautinis jaunųjų muzikų festivalis mūsų mieste. 
Jaunieji Lietuvos ir užsienio atlikėjai turėjo puikią 
galimybę groti Kauno filharmonijos salėje, sušvitu-
sioje naujomis spalvomis po rekonstrukcijos, skam-
binti koncertus su Kauno miesto simfoniniu orkest-
ru, tobulintis meistriškumo pamokose. Pianistams 
meistriškumo kursus šiemet vedė Rusijos pianistas 
Vsevolodas Dvorkinas. Šiuo metu jis dėsto Italijoje, 
Europos muzikos akademijoje.

Susitikome su Vsevolodu Dvorkinu išsamesniam 
pokalbiui. 

Viktorija Daugėlaitė: Norėtumėme daugiau apie 
Jus sužinoti. Gal galėtumėte papasakoti apie save – 
kas Jums turėjo didžiausią įtaką, padėjo formuotis 
kaip muzikantui, pedagogui?

Vsevolodas Dvorkinas: Be abejo, didžiulę įtaką 
mano kaip pianisto likimui turėjo pedagogai.

Pirmiausiai norėčiau paminėti Lazarį Naumovičių 
Bermaną. Pažintis ir bendravimas su juo buvo vienas 
svarbiausių įvykių mano gyvenime: mes susitikome 
visiškai atsitiktinai, konkurse. Jis mane pakerėjo savo 
žavesiu, asmeniniais bruožais. Po šio konkurso gavęs 

Z.Ibelhauptas su sūnumiJaponijoje
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Maurizio Pollini (žymus italų pianistas – aut. past.) 
stipendiją, galėjau tęsti studijas Italijoje. Iškart pagal-
vojau apie galimybę mokytis akademijoje pas Lazarį 
Naumovičių, o jis mielai sutiko. Vėliau susibičiuliavau 
su jo šeima, dabar dažnai koncertuojame su jo sūnumi 
Pavelu Bermanu. Taigi, susitikimas su L.N.Bermanu – 
vienas nuostabiausių įvykių mano gyvenime.

Muzikos mokytis pradėjau Maskvoje, muzikos 
mokykloje, kuri dabar vadinasi M.Glinkos vardu. 
Vaikystėje nesvajojau tapti muzikantu – to norėjo 
mano močiutė. Tačiau pirmoji mokytoja, nuostabus 
žmogus – Natalija Andrejevna Petrova, kuri daug 
prisidėjo įkuriant šią mokyklą, – patraukė mane, pa-
žadino meilę muzikai ir tapo tarsi antra mama. Ji 
nepaprastai gerai suprato vaikus. Vos man atėjus į 
muzikos mokyklą, ji paklausė, iš kokio vadovėlio aš 
mokausi groti. Su nepasitenkinimu parodžiau A.Ni-
kolajevo „Grojimo fortepijonu mokyklą“ („Школа 
игры на фортепиано“). Tada ji tarė: „Žinai, aš irgi 
tos knygos nemėgstu. Padėkime ją ant kėdės ir tu 
ant jos sėdėsi grodamas“. Nežinau, ar ji buvo nuo-
širdi, tačiau šie jos žodžiai mane visiškai „papirko“. 
Tiesa, dabar pats vaikus mokau pagal A.Nikolajevo 
„Mokyklą“ (juokiasi).

Man įtakos turėjo ir Veros Vasiljevnos Gornos-
tajevos, pas kurią tęsiau studijas, asmenybė. Bestudi-
juodamas įsidarbinau sargu muzikos mokykloje. Tai 
išties nuostabus darbas – tau dar moka pinigus už 
tai, kad visą naktį gali skambinti fortepijonu (šypsosi). 
Toje pačioje mokykloje vakarais skambindavo ir Na-
talija Trull, kurios klasėje ir baigiau konservatoriją.

V.Daugėlaitė: Jūs baigėte Maskvos konservatori-
ją, o studijas tęsėte Italijoje. Kokius įspūdžius Jums 
paliko studijos Italijoje?

V.Dvorkinas: Kaip minėjau, Italijoje studijavau 
pas L.N.Bermaną. Bermanas – tai ypatingas reiški-
nys, nepriklausantis nei Sovietų Sąjungos, nei Italijos 
mokyklai. Bermanas yra Bermanas. Kažkas pasakė: 
„Bermanas – tai paskutinis rusų muzikas“. Jis pri-
klauso jau nebeegzistuojančiai epochai. Pedagoginę 
veiklą jis pradėjo vėlai, jau išvykęs iš Rusijos. Jis mo-
kydavo ne kaip pedagogas, o kaip didis artistas, tiesiog 
dalindamasis savo patirtimi, atskleisdamas, kaip jis 
interpretuotų šį kūrinį. Ieškodamas būtent pedago-
ginio sprendimo, kartais pamokų metu jis telefonu 
skambindavo didelę pedagoginę patirtį turinčiai Valen-
tinai Viktorovnai Berman.

V.Daugėlaitė: Šiuo metu Jus gyvenate ir dirba te 
Italijoje. Ką galėtumėte papasakoti apie italų muzi-
kinio ugdymo sistemą? Ar populiaru vaikus mokyti 
muzikos?

V.Dvorkinas: Apgailestaudamas turiu pasakyti, 
jog tai labai biurokratinė valstybė. Iki šiol ten mo-
koma pagal gana „senovines“ mokyklos programas, 
kurios paskutinį kartą buvo atnaujintos dar Muso-
linio laikais, be to, visiškai formaliai – per penkias 
dienas. Ši programa akcentuoja kiekybę. Todėl rimtai 

dirbti pagal ją labai sunku. Pavyzdžiui, aštuntos kla-
sės keliamajam egzaminui reikia parengti dvidešimt 
keturis J.S.Bacho preliudus ir fugas. Arba dvidešimt 
penkis M. Klementi etiudus. Ir tik likus dienai iki atsi-
skaitymo paskelbiama, ką reikės groti. Savaime aišku, 
kad esant tokiai mokymo sistemai gerokai nukenčia 
atlikimo kokybė. Šiuo metu sistema keičiama, bet ne 
radikaliai, o pamažu. Todėl vienu metu egzistuoja ir 
senoji programa, ir naujieji reikalavimai. Dėl to mo-
kiniams kartais sunku susivokti, ką reikia daryti, kaip 
mokytis.

Nauja programa yra geresnė, bet ji pirmiausiai tu-
rėtų būti asocijuojama su aukštesniu dėstymo lygiu. 

Vaikų muzikos mokyklų išties yra daug, visos jos 
privačios. Tuo tarpu konservatorijos – valstybinės 
įstaigos, kuriose galima mokytis išlaikius egzaminą. 
Kuriant naująją muzikinio ugdymo sistemą, planuo-
jama įsteigti ir vidurinę grandį – muzikos licėjus.

V.Daugėlaitė: Kaip Jūs vertinate festivalį „Kau-
nas 2009“?

V.Dvorkinas: Tai puikus festivalis su gera idėja. 
Ir nuostabu, kad vaikai turi galimybę groti su or-
kestru. Tai nepaprastai naudinga. Bet koks grojimas 
ansambliu padeda išmokti geriau organizuoti laiką, 
suvokti ritmo ir pulso svarbą, ugdyti jaunojo muzi-
ko atsakomybę. Ir tai ne abstrakti atsakomybė prieš 
muziką, o konkretus žinojimas, pavyzdžiui, kad jeigu 
grosi neritmiškai, ne tik kad neskambės darniai, bet ir 
apvilsi savo draugus. Muzikavimas keturiomis ranko-
mis, dviem fortepijonais, ansamblinis grojimas su įvai-
riais instrumentais, koncertų atlikimas su orkestru – 
tai skiriamasis bruožas mokyklų, kurioms įtakos turė-
jo sovietinė muzikos sistema.

Be to, labai džiaugiausi salėje matydamas muzikos 
mokyklų pedagogus, kurie turėjo galimybę sugretinti 
savąją patirtį su manąja. Tikrai nemanau, kad kursų 
dalyvių pedagogai nežinojo tų dalykų, apie kuriuos 
kalbėjau. Kiekvienas pedagogas turi savo prioritetus, 

Meistriškumo kursų akimirka. Pianistas Vsevolodas Dvorkinas su 
Julija Daugėlaite
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kurie galbūt išties yra svarbūs dirbant su konkrečiu 
mokiniu tam tikroje jo mokymosi stadijoje. Tuo tarpu 
aš kursų metu mokinį matau esamu momentu. Todėl 
siekiau atkreipti dėmesį į tuos trūkumus, kurie man 
kaip klausytojui, kliudo labiausiai. Smagu, jei tai buvo 
nors kiek naudinga.

V.Daugėlaitė: O kaip Jūs dirbate su savo moki-
niais? Kokie Jūsų pagrindiniai pedagoginiai prin-
cipai?

V.Dvorkinas: Vienas svarbiausių dalykų man yra 
garso kokybė, todėl iš esmės tai – pagrindinis siekis 
ir akcentas mano darbe. Svarbiau už tai yra galbūt tik 
noras išgirsti. Nes tik išgirdus gali keisti garsą, pradėti 
savo ieškojimus. Taip pat labai svarbu suprasti, apie 
ką kalba muzika. Pirma vaikas turi suprasti, kokio 
rezultato jis nori pasiekti. Antra – įvaldyti technines 
priemones.

Pagrindinius garso išgavimo principus reikėtų 
įdiegti būtent pradiniame mokymosi etape, nes tai, 
kas išmokstama vaikystėje, išlieka visam gyvenimui. 
Todėl reikėtų siekti, kad mokymosi pradžioje būtų 
kuo mažiau klaidų. Ir svarbiausia – vaikui turi būti 
patogu. Jam reikia paaiškinti, kad groti fortepijonu iš 
principo yra patogu ir lengva. Todėl grojant reikėtų 
pritaikyti natūralius judesius, kuriuos mokinys jau 
moka atlikti, pažįsta ir žino.

Apskritai vaikai yra labai išmintingi, aš net ma-
nau, kad išmintingesni nei suaugę.

V.Daugėlaitė: Kokią vietą Jūsų gyvenime užima 
koncertinė veikla?

V.Dvorkinas: Koncertinė veikla užima ypatingą 
vietą: vis tik skambiname žmonėms, tai svarbu. Tie-
sa, pastaruoju metu mane mažiau domina grojimas 
garsiose salėse. Dabar mane labiau domina įvairūs 
projektai. Pavyzdžiui, vienas projektas tęsėsi trejus 
metus. Tai buvo didelis koncertų ciklas, kurio metu 

atlikau visas pagrindines romantines sonatas forte-
pijonui. Grojau kompozitorių F.Šopeno, R.Šumano, 
J.Bramso, F.Mendelsono, F.Listo, R.Vagnerio, E.Gry-
go, J.Sibelijaus, P.Čaikovskio, S.Rachmaninovo sona-
tas. Tęsdamas šį projektą, dabar skambinu kamerinės 
muzikos romantines sonatas.

Be to, man įdomūs projektai su kitais meninin-
kais. Pavyzdžiui, įrašiau kompaktinį diską su nuo-
stabia italų aktore Sonia Bergamasco, kuri Kanų 
festivalyje buvo apdovanota už vaidmenį italų reži-
sieriaus M.Giordana kino filme „La Meglio Gioven-
tu“ („Gražiausi jaunystės metai“ – aut. past.). Mes 
kartu įrašėme melodeklamacijos – melologus – dis-
ką. Tai originalūs F.Listo, F.Šuberto, R.Vagnerio, taip 
pat šiuolaikinių kompozitorių kūriniai. Dalis kūrinių 
buvo sukurta specialiai šiam diskui.

Manau, žmonės vis labiau domėsis menų sinteze, 
kuri meno istorijoje nėra naujiena. Tą kelią įžvelgė 
dar R.Vagneris, V.Kandinskis. Tai totalus veiksmas, 
kuriame persipina skirtingų menų kalba: garsai, vaiz-
diniai, atvaizdai, poezija, aktorinis menas. Tai – meno 
ateitis.

V.Daugėlaitė: Festivalio atidarymo koncerte ne -
paprastai ryškiai ir temperamentingai atlikote S.Pro-
kofjevo koncertą fortepijonui ir orkestrui Nr. 1. 
Kokių kompozitorių muzika Jums artimiausia?

V.Dvorkinas: Mane traukia daugelio kompozito-
rių kūryba. Pastaruoju metu atlikau daug romantinės 
muzikos. Labai patrauklus yra S.Prokofjevo pasau-
lis. Kita vertus, pastaruoju metu man visiškai naujai 
atsivėrė J.Haidno kūryba. Tai kompozitorius, kurio 
anksčiau nebuvau tinkamai įvertinęs. Šiemet pa-
žymimos J.Haidno 200–sios mirties metinės. Todėl 
nusprendžiau įsigilinti į jo kūrybą, ir man atsivėrė 

Po sėkmingo koncerto: pianistas Vsevolodas Dvorkinas su savo mo-
kinėmis, festivalio „Kaunas 2009“ dalyvėmis Camilla Cappelletti ir 
Francesca Castelletti

V.Dvorkinas, U.M.Debeikytė ir mokytoja V.Daugėlaitė meistriškumo 
kursų metu
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visiškai neįtikėtinas pasaulis. Haidno muzika yra žy-
miai įdomesnė, „šviežesnė“, nei maniau – joje slypi 
gausybė nepaprastų atradimų. 

V.Daugėlaitė: Jūs turite daug mokinių, nemažai 
laiko skiriate koncertinei veiklai, dalyvaujate įvai-
riuose menų projektuose. Ar turite pomėgių už 
muzikos pasaulio ribų?

V.Dvorkinas: Turiu daug pomėgių, tik jiems lieka 
nedaug laiko. Mėgstu skaityti, labai domiuosi filo-

sofija, traukia kino menas. Pastaruoju metu stebiu 
Kim Ki–Duko kūrybą (Pietų Korėjos režisierius – aut. 
past.). Tiesiog dievinu A.Tarkovskio filmus. Man jis 
kaip J.S.Bacho muzika – tai pasaulis, į kurį laikas nuo 
laiko reikia sugrįžti, jame pabūti, kažką pamatyti ir 
iš naujo suvokti. 

V.Daugėlaitė: Dėkoju už įdomias meistriškumo 
pamokas ir malonų pokalbį. Linkiu Jums tolimes-
nės sėkmės.

MOKYTOJŲ PALIKIMAS LIETUVAI – JŲ MOKINIAI
Aldona DIDŽIULYTĖ,

Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja ekspertė

„Mes šiandien esame kai ką nuveikę tik todėl, kad Jūs nemokėjote pavargti“
/G.Želvys/

Šiemet minime garbios atminties pedagogų pia-
nistės Eugenijos Matiukienės ir smuikininko Kazio 
Matiuko 100–ąsias gimimo metines. 

Daugelis jų mokinių su dideliu entuziazmu ėmėsi 
rašyti atsiminimus apie savo mokytojus. Išties galima 
pritarti, jog „jų atminimas apsaugotas nuo užmaršties 
dulkių“, nes šie „muzikos meistrai su didele ir pla-
čia širdimi“ atlaikė gyvenimo ir laiko išbandymus, jų 
priesakai „ką nors reikšmingesnio nuveikti ir Lietu-
vai“, neliko be atsako. 

Eugenijos ir Kazio Matiukų kelias į muziką buvo 
sunkus ir sudėtingas. Tai sąlygojo laikmetis. Abu apdo-
vanoti talentu, įgiję geriausią profesinį pasirengimą, 
būdami labai aukštos pedagoginės kultūros, ne tik 
išsaugojo ir pratęsė geriausios ir laiko patikrintos 
mokymo metodikos tradicijas, kurios ir toliau Lie-
tuvoje perduodamos iš kartos į kartą jų mokinių, bet 
ir prisidėjo prie Lietuvos muzikinio meno kultūros 
puoselėjimo.

Turėjo svajonę tapti pianiste
Eugenija Skrolytė gimė 1909 metais rugsėjo 2 die-

ną Kaune, tarnautojų šeimoje. Tėvas Motiejus Skrolys 
dirbo gimnazijose muzikos mokytoju ir kariško orkes-
tro kapelmeisteriu. Sudėtingas laikmetis Skrolių šei-
mą nubloškė į Rusiją. 1914–1918 metais teko gyventi 
Černigore ir Smolenske. Ten mažoji Eugenija pradė-
jo mokytis pradžios mokykloje. Mirus tėvui, motina 
Magdelena Zakarevičiūtė–Skrolienė, su trimis vaikais 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno gimtojoje Kalvarijoje. 
Čia Eugenija Skrolytė privačiai mokėsi muzikos ir 
1926 metais baigė Kalvarijos gimnaziją.

Prasidėjo naujas gyvenimas. 1929 m. būsimoji 
pia nistė įstojo į Valstybės muzikos mokyklą Kaune. 
Eugenijos muzikinis pasiruošimas, matyt, buvo labai 
geras, nes kaip rašo J.Gruodis, „norinčių jų į mokyklą 
stoti esti daug, bet dėl stokos lėšų Mokykla tegali pri-
imti jų vos trečdalį, be to, ne visi norintieji stoti gali 
būti priimti ir dėl muzikalinių davinių stokos“.

E. ir K.Matiukai, mokytoja 
A.Kazakevičienė 
su mokiniais 1945 m.
I eilėje iš kairės – 
mokinė E.Dineikaitė, 
II eilėje – 
I.Garškaitė, E. ir K.Matiukai, 
A.Kazakevičienė. 
III eilėje – 
B.Šadžiūtė-Budzinauskienė, 
D.Lapurkaitė-Venckevičienė, 
D.Zareckaitė-Paulauskienė

V.Karužaitė 
su savo mokytoja 

E.Matiukiene 1960 m.

IÐKILÛS LIETUVOS PEDAGOGAI
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Pasimokiusi dvejus metus, dėl sunkios materiali-
nės padėties Eugenija studijas turėjo nutraukti. Išvy ko 
į Žagarę ir ten dvejus metus mokytojavo progimna-
zijoje.

Susitaupiusi pinigų, grįžo į Kauno konservatoriją 
(1933 metais J.Gruodžio pastangomis Kauno muzi-
kos mokykla peraugo į konservatoriją) ir toliau tęsė 
studijas prof. V.Ružickio – žymaus pianisto ir pe-
dagogo Igumnovo mokinio – klasėje. 1937 metais 
Euge nija Skrolytė baigė fortepijono ir choro diriga-
vimo specialybes. Baigiamųjų egzaminų komisija – 
prof. J.Gruodis, inspektorius J.Bendorius, dėstytojai 
E.Laumens kienė, L.Dauguvietaitė–Malko, B.Dvario-
nas, V.Bacevičius – išklausė Eugenijos Skrolytės atlie-
kamą programą (J.S.Bacho–Listo Fantaziją ir fugą 
g-moll, D.Skarlati Sonatą, L.Bethoveno Sonatą op.110, 
F.Šopeno Variacijas B-dur, S.Rachmaninovo Koncer-
tą Nr. 2, J.Gruodžio Scherzo, „nežinomas gaidas iš 
lapo“) ir pateikė tokias išvadas: „Remiantis egzaminų 
daviniais, egzaminų komisija skaito Skrolytę Eugeni-
ją baigusia Kauno konservatorijos fortepijono sky-
rių, su teise gauti atestatą ir techniškąjį bei meniškąjį 

jos subrendimą vertina pažymiu 
penki – labai gerai. Skrolytei lie-
ka teisė pasilikti konservatorijoje 
specializuotis“.

Dviejų metų specializaciją ab-
solventė taip pat tęsė prof. V.Ru-
žickio klasėje, kartu atlikdama ir 
pedagoginę praktiką. Pas prof. 
Ružickį E.Skrolytė mokėsi 10 
metų.

Baigusi studijas, E.Skrolytė-
Žilinskienė (1937 metais ištekėjo 
už 17 metų vyresnio Jono Žilins-
ko, su kuriuo 1941 metais išsisky-
rė) pradėjo dirbti Kauno I-ojoje 
gimnazijoje ir tuoj pat buvo pa-
kviesta dėstyti fortepijoną Kauno 

valstybinėje konservatorijoje. Nuo 1948 metų lygiag-
rečiai dirbo dešimtmetėje muzikos mokykloje.

Atkakliai siekė muziko karjeros
Kazys Matiukas gimė 1909 metais balandžio 25 die-

ną Rygoje, darbininkų šeimoje. Jis buvo vyriausias iš 
keturių brolių.

Kaip ir daugumai, 1914 metai buvo lemtingi – šei-
ma turėjo trauktis į Rusiją. Gyvendamas Mogiliove, 
Kazys pradėjo lankyti pradžios mokyklą. 1918 me-
tais grįžusi į Lietuvą, šeima apsigyveno Vilniuje, o 
po metų persikėlė į Kauną.

1927 metais Kazys Matiukas baigė „Aušros“ gim-
naziją ir pradėjo dirbti muzikos mokytoju Kauno mo-
kytojų seminarijoje. Dirbdamas kartu mokėsi Kauno 
valstybinėje muzikos mokykloje, kurią baigęs 1931 me-
tais, toliau tęsė studijas prof. A.Meco (Metzo), garsaus 
smuikininko L.Auerio mokinio, klasėje. 1937 metais 
Matiukas baigė Kauno valstybinę konservatoriją su 
specializacija.

Kazys Matiukas studijuodamas visą laiką dirbo ke-
liose darbovietėse. Jau dėstydamas Kauno mokytojų 
seminarijoje, 1930 metais laimėjęs konkursą pradėjo 
dirbti Valstybiniame operos ir baleto teatro orkestre, 
kuriame grojo 10 metų, koncertmeisteriavo „Jaunimo 
teatro“ simfoniniame orkestre, vadovavo kvartetui.

1940 metais Kazys Matiukas pakviečiamas į Kauno 
valstybinę konservatoriją vadovauti smuiko klasei. Be 
pedagoginio darbo teko imtis ir vadovavimo. K.Ma-
tiukas net kelis kartus (1940–1941 m. ir 1944–1945 
m.) buvo paskirtas Kauno konservatorijos direktoriu-
mi, o 1945 metais jis tapo pirmuoju Kauno muzikos 
mokyklos direktoriumi. Atkurtos Kauno muzikos 
mokyklos pirmieji žingsniai buvo labai sunkūs. Po-
kario metai reikalavo ypač didelių pastangų kuriant 
materialinę bazę. Šią naštą teko nešti Kaziui Matiukui 
ant savo tvirtų pečių.

Taip susiklostė asmeninis gyvenimas, kad K.Matiu-
kas 1941 metais išsiskyrė su pirmąja žmona Mikolina 
Venckevičiūte. Iš šios santuokos liko dukra Bernade-
ta, gimusi 1930 metais Kaune.

Doc. E.Matiukienė su mokiniais 1972 m. Iš kairės: A.Minkevičius, 
V.Geležiūtė, N.Bartkutė, iš dešinės: G.Kėvišas, I.Petiajeva

Pamoka: dėstytojas Kazys Matiukas, studentas Kęstutis Ivaškevičius 
1946 m. 
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Bendri žygiai prasidėjo konservatorijoje
Matyt, Eugenija ir Kazys susitiko konservatorijoje 

1940 metais, ir nuo tada jų darbai ir siekiai tapo bend-
ri. Teko gyventi ir kurti sunkiu istoriniu laikotarpiu 
(areštai, trėmimai, nuolatinė vadovybės kaita), kuris 
nekėlė pasitikėjimo rytojumi, tačiau būdami jauni ir 
entuziastingi, jie visas savo jėgas skyrė pedagoginiam 
darbui, koncertinei veiklai ir su pasiaukojimu globojo 
tuometinį besimokantį jaunimą.

1949 metais Konservatoriją perkėlus į Vilnių, iš-
vyko ir daug gerų specialistų. Eugenija ir Kazys Ma-
tiukai pasiliko Kaune ir iki gyvenimo pabaigos dirbo 
J.Gruodžio konservatorijoje, kurios pavadinimai iki 
šių dienų keitėsi penkis kartus.

Nuo pat pirmųjų darbo metų E. ir K.Matiukai 
daug koncertavo. Jie dalyvavo ir soliniuose, ir kame-
riniuose koncertuose. Eugenija Matiukienė atlikda-
vo virtuoziškus, dramatiškus, reikalaujančius aukšto 
meistriškumo kūrinius. Rengdavo rečitalius, kuriuose 
skambėjo J.Bramso Variacijos ir fuga Hendelio tema, 
F.Listo Legenda Nr. 2, L.Bethoveno sonatos, J.Gruo-
džio kūriniai. Ji taip pat mėgo ansamblinį muzika-
vimą. Daugiausia koncertuodavo su savo vyru Kaziu 
Matiuku. Ne kartą jų repertuare skambėjo sudėtinga 
J.Gruodžio Sonata smuikui d-moll. 1948 metais jie 
yra surengę Sonatų vakarą, kurio metu atliko V.A.Mo-
carto Sonatą B-dur, K.Debiusi Sonatą g-moll ir II da-
lyje jau minėtą J.Gruodžio Sonatą.

Augant mokinių profesinio pasirengimo lygiui, 
pradėti rengti vieši, Kauno visuomenei skirti kon-
certai, vėliau tapę tradiciniais. Jų pradžia buvo 1945 
metų pavasarį surengtas E.Matiukienės spec. forte-
pijono klasės mokinių koncertas kartu su konserva-
torijos studentais.

Nors mokslinis–metodinis darbas pokario me-
tais nebuvo intensyvus, tačiau E. ir K.Matiukai mėgo 
užrašyti į sąsiuvinius metodines pastabas. Eugenija 
Matiukienė yra parašiusi keletą darbų fortepijono 
metodikos ir muzikos interpretacijos klausimais, o 

Ant nuotraukos užrašyta: „Prisiminimui gerb. Mokyt. p. Matiukui – 
Kauno Mergaičių Mokytojų Seminarija, IV kurso smuikininkės 
1933-II-20“

Dėstytojai su diplomantais 1946 m. I eilėje (iš kairės): dėst. 
J.Bieliūnas, Polferovas, K.Matiukas (direktorius), A.Kačanauskas, 
I.Gomolickaitė, II eilėje (iš kairės): L.Vasiliauskas, koncertmeisterė 
M.Alšlebėnaitė, A.Barniškis

E. ir K.Matiukai J.Gruodžio 
aukštesniosios muzikos mokyklos 
scenoje 1967 m. vasario 13 d.

Kazys Matiukas – keletą rankraščių smuiko metodi-
kos klausimais.

Pats didžiausias Matiukų indėlis – jų kasdienis 
darbas su mokiniais. Tai jie darė su meile ir atsida-
vimu. Išugdė daug žymių pedagogų, kompozitorių, 
atlikėjų ir visuomenininkų. Tai prof. Saulius Sondec-
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kis, Jurgis Gaižauskas, Leonas Povilaitis, Gediminas 
Dalinkevičius, Gražina Ručytė–Landsbergienė, Gin-
tautas Kėvišas, dabartinės J.Gruodžio konservatorijos 
dėstytojos Sonata Bielionytė, Vita Karužaitė, Danutė 
Povilaitytė–Varnienė, Kristina Vaitiekūnaitė–Domar-
kienė ir kt.

Už aukštus pasiekimus pedagoginiame darbe Ma-
tiukų veikla buvo atitinkamai įvertinta. Eugenija Ma-
tiukienė už vaisingą pedagoginį darbą, aktyvią visuo-
meninę ir koncertinę veiklą buvo apdovanota medaliu 
„Už šaunų darbą Didžiajame Tėvynės kare 1941–1945 
metais“, TSRS kultūros ministerijos, LTSR aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo ministerijos garbės ir pa-
dėkos raštais, Pirmūno ženklu bei medaliu. 1945 me -
tais jai suteiktas docento laipsnis, o 1970 metais – 
LTSR nusipelniusios mokytojos garbės vardas.

Kazys Matiukas už ilgametį pedagoginį darbą, 
metodinę, koncertinę ir visuomeninę veiklą buvo 
apdovanotas TSRS kultūros ministerijos garbės ženk-
lu, TSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo Garbės 
raštu, LKP Kauno miesto komiteto Garbės raštu, kul-

 MOKINIAI, BAIGĘ EUGENIJOS MATIUKIENĖS FORTEPIJONO KLASĘ 
JUOZO GRUODŽIO KONSERVATORIJOJE

1950 m. – Juozas Babravičius, Ilona Vaitkevičiūtė
1952 m. – Tomas Kukta, Leonas Povilaitis, Regina Telksnytė
1953 m. – Dalia Naudžiūnaitė–Staniulienė, Elena Starkutė–Žaidienė
1954 m. – Rita Jaržemskaitė–Mickienė, Vida Kęsgailaitė–Ragulskienė, Jūratė Masevičiūtė–Bartkienė 
1956 m. – Elena Levinaitė, Danutė Povilaitytė–Varnienė
1957 m. – Valerija Černevičiūtė–Samsonienė
1959 m. – Rita Baltrėnaitė–Čekanavičienė, Alė Usevičiūtė–Daunorienė
1961 m. – Milda Andriukaitytė–Šlapkauskienė, Saulius Jonkus, Nijolė Rukštelytė–Janulevičienė, 
 Jūratė Stelionytė, Rima Tručinskaitė
1962 m. – Rita Falkauskaitė–Leitanienė
1963 m. – Irena Jakubėnaitė–Argustienė–Laurušienė, Larisa Troinina
1964 m. – Rimantas Šmulkštys, Teresė Timošenko, Aušra Tumėnaitė–Kučinskienė, Gintautas Želvys, 
 Bronius Žilys
1965 m. – Jūratė Buivydavičiūtė
1966 m. – Juozas Pipinis, Loreta Šinkariova–Jurkonienė
1967 m. – Danguolė Citavičiūtė–Petrulienė, Beatričė Mažonaitė–Stankienė, Nijolė Tručinskaitė–Balaišienė
1968 m. – Violeta Paukštytė–Ankudavičienė, Gražina Petrauskaitė–Dzindzilienė
1969 m. – Irena Globytė–Leimontienė, Cilė Mulerytė
1971 m. – Jūratė Paukštytė–Žemaitienė, Genovaitė Kirdeikytė–Astraitienė
1972 m. – Nijolė Bartkutė, Alvydas Minkevičius
1973 m. – Gintautas Kėvišas, Birutė Stankevičiūtė

 MOKINIAI, MOKĘSI ARBA BAIGĘ EUGENIJOS MATIUKIENĖS FORTEPIJONO KLASĘ 
JUOZO NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJOJE

Sonata Bielionytė, Vita Karužaitė, Danutė Paulavičiūtė, Glodenė Guliokaitė, Valentinas Zaikinas, Gintautas Zaiki-
nas–Gediminas, Aurelija Kiškelytė–Biveinienė, Vytis Buivydavičius

MOKINIAI, MOKĘSI EUGENIJOS MATIUKIENĖS FORTEPIJONO KLASĖJE 
JUOZO GRUODŽIO KONSERVATORIJOJE

Gražina Ručytė–Landsbergienė, Erika Dineikaitė, Danguolė Zareckaitė–Paulauskienė, Birutė Šadžiūtė–Budzinaus-
kienė, Irena Gaškaitė, Danutė Lapurkaitė–Venckevičienė, Regina Lapurkaitė–Matukienė, Rymantas Mikelskas, Vi-
lija Geležiūtė, Irina Petiajeva, Roberta Abrasimovaitė–Seifulina, Jūratė Bloznelytė–Kudarauskienė, Rita Urbonaitė, 
Tatjana Žukova, Egidijus Jaržemskas, Vida Zacharkaitė, Žitkevičius

Sudarė Vita Karužaitė 

tūros ministerijos, profsąjungų komitetų ir kitų or-
ganizacijų garbės ir padėkos raštais. 1946 metais jam 
suteiktas docento laipsnis.

Eugenija ir Kazys Matiukai buvo sąžiningi, parei-
gingi, reiklūs pedagogai. Jie su dideliu atsidavimu 
ruošė jaunuosius muzikus. Šiandien tikriausiai nėra 
muzikos mokyklos, kurioje nedirbtų jų mokiniai ar 
mokinių mokiniai. Pasak dėstytojo A.Daugirdo, „jie 
priklausė bundančios Lietuvos „grandams“, davusiems 
pamatus Lietuvos kultūrai. Pagarbūs žmogui, plačios 
erudicijos vedini, kupini vidinės kultūros, persiėmę 
pakilia tarpukario dvasia, jie per trumpą laiką nuveikė 
labai daug. Tokioms asmenybėms kaip Eugenija ir 
Kazys Matiukai turime būti dėkingi kaip šakos turi 
būti dėkingos šaknims“.
Literatūra
Blūšius V. (2000) Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.
Drąsutienė L. (1985) Iš Kauno muzikos mokyklų fortepijono 
dėstytojų patirties.
Gruodis J. (1930) Valstybės muzikos mokykla.
J.Gruodžio konservatorijos muziejus – E.Matiukienės fondas.
J.Gruodžio konservatorijos muziejus – K.Matiuko fondas.



12 PIANISTAS 2009 m. gruodis

MOKINIAI, BAIGĘ KAZIO MATIUKO SMUIKO KLASĘ 
JUOZO GRUODŽIO KONSERVATORIJOJE

1951 m. – Kęstutis Burkšaitis, Jonas Matusevičius, Rimantas Valiukas
1953 m. – Gytis Klusis
1954 m. – Pulcherija Mažukaitė
1955 m. – Liudas Gudavičius, Romualdas Gumbis
1956 m. – Emilija Lomakina
1957 m. – Stanislovas Krasinskas
1962 m. – Gediminas Dalinkevičius, Kristina Vaitiekūnaitė–Domarkienė
1964 m. – Algirdas Jančas, Rimantas Vaičekauskas, Danguolė Vainaitė–Budzinauskienė, Samuelis Glazmanas, 
 Furmanas Mauša, Danutė Vabalaitė
1966 m. – Sofija Gempelytė
1967 m. – Danutė Dambrauskaitė
1968 m. – Rita Račiukynaitė
1969 m. – Alvytė Turčinskaitė, Tatjana Voronkina
1970 m. – Audronė Maskolaitytė–Žukauskienė, Egidijus Veiverys
1972 m. – Aida Zabotkaitė
1973 m. – Tatjana Pogrebnaja, Inna Vladykina
1974 m. – Elena Češkauskaitė, Irena Jarmalavičiūtė, Gražina Šablinskaitė

 MOKINIAI, MOKĘSI KAZIO MATIUKO SMUIKO KLASĖJE 
JUOZO GRUODŽIO KONSERVATORIJOJE 

Saulius Sondeckis, Jurgis Gaižauskas, Kęstutis Ivaškevičius, Simas Kopeliauskas, Feliksas Bajoras, Audronė Vitkaus-
kaitė, Nomeda Bazaraitė, Romualdas Petkevičius, Danutė Butkevičiūtė–Sūnelaitienė, Tonaitė, J.Neči ščionytė

Sudarė Eglė Grigonienė

MOKINIŲ PRISIMINIMAI APIE MOKYTOJUS 
EUGENIJĄ IR KAZĮ MATIUKUS

Pirmajam mokytojui, prof. B.Dvarionui, išvykus 1949 m. į Vilniaus valstybinę konservatoriją, tais 
pačiais metais perėjau į docentės E.Matiukienės klasę. Ji padėjo man ruošti kelis Bacho ir rusų muzi-
kų kūrinius, o valstybiniam egzaminui – Betho ve no Mėnesienos sonatą. Aiškino, kad šios sonatos 
turinio supratimui ir tikslesniam jos išpildymui būtina susikurti atitinkamą nuotaiką: pirmajai daliai 
būdingo susikaupimo ir susimąstymo; antrajai – trumpalaikės, paviršutiniškos svajonės, o trečiajai – 
audros. Gilesniam pažinimui siūlė pasiskaityti litera tū rą apie Bethoveną ir jo sonatas. Tais laikais žinias 
radau Lietuviškoje enciklopedijoje ir J.Strolios „Trumpoje muzikos istorijoje“. E.Matiukienė buvo labai 
reikli pedagogė, negailėdavo pastabų mano atli kimo ir išpildymo kokybei. Uždavusi naują kūrinį reikalau-
davo kitą pamoką dalį jo atlikti atmintinai, būtinai prisilaikant dinamikos ir tempo ženklų, grojant ne-
skubėti, jungti legato nenaudojant pedalo. Nuolat domėjosi ir mano studijomis tuometiniame Medicinos 
institute. Sakydavo, kad praeityje buvo gydytojų, suderinusių savo specialybę su muzika (jei neklystu, 
ji turėjo omenyje chirurgą Teodorą Bilrotą), primindavo, kad ateityje nepamirščiau fortepijono. Jos žo-
džiai vėliau pasitvirtino. Pianistu-profesionalu netapau, tačiau nuolat muzikuodavau Medicinos instituto 
rengiamuose koncertuose.

Kauno muzikos mokyklos dešimtmečio koncerte 1955 m. klausiausi docentų K.Matiuko ir E.Matiu-
kienės atliekamų Čaikovskio, Prokofjevo, Gruodžio kūrinių. Tuomet jau buvau pradėjęs suprasti muziką, 
šių atlikėjų tobulą kūrinių išpildymą.

Ir dabar prisimenu Mokytoją, nepamirštu fortepijono.

Dr. doc. Juozas Babravičius,
Kauno J.Gruodžio muzikos mokyklos 1950 m. absolventas

*  *  *
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Nebuvau nei gabi, nei itin darbšti, tačiau dabar galvoju, kad buvau mėgstama mokinė. Dažnai Mokytoja 
pamoką papildydavo pokalbiais „neprofesinėmis“ temomis. Prisimenu pokalbį apie santuoką. Jos nuomone, 
laiminga santuoka yra tarp tos pačios profesijos žmonių. Taip Ji vertino savo patirtį, džiaugėsi, kad šalia yra 
žmogus, su kuriuo gali aptarti mokinių problemas, kartu muzikuoti, koncertuoti...

Pastebėjusi, kad Jos mokinė daug laiko mokykloje praleidžia su smuikininku, Matiuko mokiniu, „su-
piršo“ kartu groti kamerinio ansamblio programą. Tik žymiai vėliau tai įvertinau kaip subtilų pritarimą 
jaunatviškai draugystei.

Taigi, prisimenu dėstytoją Matiukienę ne tik kaip reiklią mokytoją, bet visapusišką Pedagogę, šiltą žmogų.
Likimui lėmus studijuoti inžinierinius mokslus, daug metų sapnuose ir realiame gyvenime jaučiau sąžinės 

priekaištus dėl nutrūkusių ryšių.
Dalia Naudžiūnaitė-Staniulienė, 

Kauno J.Gruodžio vardo muzikos mokyklos 1953 m. absolventė 

*  *  *
1951 m., baigusi 6-tą vaikų muzikos mokyklos klasę, stojau į J.Gruodžio muzikos technikumą (dabar 

J.Gruodžio konservatorija). Dar neturėjau 14 metų, todėl priėmė mane kandidate. Patekau mokytis doc. 
E.Matiukienės klasėn. Tuo metu pas šią Dėstytoją IV–ame kurse mokėsi brolis Leonas. Iš karto buvau ap-
gaubta rūpesčiu ir dėmesiu: kaip man sekasi vidurinėje mokykloje (lankiau ją atskirai mieste), ar spėjau 
pavalgyti, ar nieko neskauda...

Pamokos vykdavo ramiai, kantriai, dažnai būdavo prailgintos.
Doc. E.Matiukienė buvo puiki profesionalė, gera psichologė, labai mylinti savo darbą ir mokinius pedagogė. 

Mes, mokiniai, matėme pasiaukojantį darbą, jautėme begalinę žmogišką šilumą. Iš savo mokinių reikalavo tik 
vieno – sąžiningai dirbti. Mokytoja labai džiaugdavosi sėkmingu mokinio pasirodymu, o ir nelabai pavykus 
sugebėdavo pakelti nuotaiką geru, padrąsinančiu žodžiu.

Pirmus metus Mokytoja mokė mane, kandidatę, be jokio atlygio. Pavasarį, baigiantis mokslo metams, 
mamytė, sutaupiusi kažkiek pinigų, ėjo padėkoti, atsilyginti. Mokytoja nieko nepriėmė, sakė: „Jūs, turėdami 
tris vaikus, tikrai rasite kur tuos pinigus išleisti“. Šį savo Mokytojos poelgį įsiminiau visam gyvenimui. Ži-
nau, kad Ji rėmė finansiškai – pinigais, siuntiniais – ne vieną savo mokslo draugę ar mokinį, išvežtą į Sibirą. 
Savo kompetencija puikiausiai tikusi dirbti perkeltoje į Vilnių konservatorijoje, į ją nebuvo pakviesta dėl 
ideologinių to meto nuostatų: asmens byloje prierašas – „giliai religinga“.

Gerai atsimenu būseną baigus mokslą J.Gruodžio technikume – važiuoju į Vilnių mokytis toliau, o širdyje 
liūdna – ten nebus Mokytojos. Bus kiti, bet ne tokie.

Bendravimas nenutrūko ir negyvenant Kaune – telefonu, laiškais, o ir aplankydavau Mokytoją, atvažiavusi 
į Kauną. Visada nuoširdžiai džiaugdavosi mudviejų pasimatymu, domėdavosi, kokie mokiniai, kaip sekasi 
darbas, kaip klostosi asmeninis gyvenimas.

Prisimenu, kaip 1964 m. rudenį mirus tėveliui mūsų namuose pasirodė Eugenija ir Kazys Matiukai, kad 
pareikštų užuojautą, pabūtų su mumis sunkią mūsų šeimai valandą... Vėliau pagalvojau – o kaip sužinojo, 
iš kur gavo adresą?

Brolis kompozitorius, pianistas, pedagogas Leonas Povilaitis su begaline pagarba ir meile minėdavo Moky-
toją, kurios profesinis ir asmeninis pavyzdys kaip kelrodė žvaigždė Jam švietė ilgus metus – ne tik studijuojant, 
bet ir atėjus tikrajai brandai. Išliko Jo rašyti prisiminimai: „...likimas man tikrai nusišypsojo, suteikdamas 
laimę mokytis doc. Eug.Skrolytės-Matiukienės specialaus fortepijono klasėje. Žavi asmenybė, be galo reikli 
sau ir kitiems, išugdžiusi pagarbą ir meilę fortepijonui bei meistriškai sugebėjusi gana padykusį vienuolikmetį 
Žaliakalnio paauglį sudominti Jos dėstomu dalyku. Dėstytoja nuolat skatino visapusiškai šviestis, domėtis 
Kauno muzikiniu gyvenimu. O jis, nežiūrint sudėtingo pokario laikotarpio, buvo turtingas ir įvairiapusis. 
Mokytoja ir jos mokiniai drauge lankydavosi koncertuose, kuriuose skambėjo muzika, atliekama tokių Rusijos 
korifėjų, kaip E.Gilelsas, S.Richteris, H.Neihauzas, R.Tamarkina, G.Ginzburgas, jaunutė T.Nikolajeva. Vėliau, 
klasėje vykdavo interpretacijų analizė bei karštos diskusijos...“.

Prisimindami Mokytoją tarsi pratęsiame Jos buvimą tarp mūsų. Laike ir kasdienybėje neištirpo Jos šviesi 
asmenybė, mokiniams įdiegta meilė muzikai, pasišventimas mokytojo darbui.

Danutė Povilaitytė–Varnienė, 
Kauno J.Gruodžio vardo muzikos mokyklos 1956 m. absolventė,
Kauno apskrities J.Gruodžio konservatorijos mokytoja ekspertė 

*  *  *
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Atverčiau savo seną albumą su praėjusio šimtmečio nuotraukomis. Tai 1953–57 metai. Laimingi jau-
nystės metai. Mokytis pradėjau doc. E.Matiukienės spec. fortepijono klasėje. Buvo nuostabios pamokos. Be 
supažindinimo su pačiu kūriniu gaudavau konkrečius nurodymus, kaip darbo eigoje siekti garso kokybės ir 
išraiškingo kūrinio atlikimo. Dėstytoja domėjosi ir mano asmeniniu gyvenimu duodama protingus patari-
mus. Religinių švenčių metu pasveikindavome viena kitą, nors aš pirmoji nedrįsau tais laikais žengti pirmojo 
žingsnio. Tai buvo mūsų artimas bendravimas.

Doc. E.Matiukienę visuomet prisimenu kaip aukštos kultūros, meniškos sielos žmogų, ji išliks mano 
gyvenime kaip gražiausia kelrodė žvaigždė.

Valerija Černevičiūtė–Samsonienė,
Kauno J.Gruodžio vardo muzikos mokyklos 1957 m. absolventė

*  *  *
Eugenijos Skrolytės–Matiukienės klasėje mokiausi nuo 7 metų. Pamokos vykdavo jaukiame bute Kauno 

senamiestyje, skambinau puikiu fortepijonu. Mokytoja man buvo reikli, kūrybinga ir graži; mokymo pro-
gramą parinkdavo sudėtingą, didelį dėmesį skirdama gamoms. Nuo tada atsimenu Kazį Matiuką, jis mane 
dažnai padrąsindavo prieš pamoką. Prieš pasirodymus Mokytoja mokydavo susikaupti, nesiblaškyti, o pa-
grojus pradžioje aptardavome kas ir kaip, tik vėliau išgirsdavau įvertinimą.

 Baigusi studijas grįžau dirbti į J.Gruodžio konservatoriją ir tapau savo Mokytojos kolege. Jaudinausi, 
aišku, nes nenorėjau Jos nuvilti. Dažnai anuomet buvo organizuojami pedagogų koncertai, jie buvo gausiai 
lankomi ir mėgiami. Juose dalyvaudavo be kitų ir E. ir K.Matiukai, ir jauni pedagogai – jų tarpe ir aš. Prieš 
koncertą padarydavome perklausą, aš džiaugiausi, o po to būdavau rami.

E. ir K.Matiukai noriai dalyvaudavo mano šeimos šventėse, keletą vasarų kartu buvome pajūryje – Latvijos 
Nidoje. Tai buvo nepakartojama: pusryčiai pievoje, mini koncertai senoje klėtyje, grybavimas, uogavimas ir 
t.t. Žavėjomės jūra, džiaugėmės senovine sodyba. O aš žavėjausi savo Mokytoja – ji buvo puiki šeiminin-
kė, linksma, mylėjo mano dukrytes, – pažinau Ją dar kitokią, tada... Prisimenu ir liūdnas dienas Vilniuje, 
ligoninėje. Sunkiai sirgo, buvo išdidžiai kantri, nesiskundė... Didelės liūdnos akys sutikdavo ateinančius Ją 
aplankyti ar budėti. Bet labiausiai už viską Ji laukė Jo – Kaziulio...

Sonata Bielionytė,
Kauno vidurinės spec. muzikos mokyklos 1957 m. absolventė, 

Kauno apskrities J.Gruodžio konservatorijos mokytoja metodininkė

*  *  *
Mokiausi Kauno dešimtmetėje muzikos mokykloje. Taip susiklostė aplinkybės, kad dvi pirmosios mano 

mokytojos persikėlė gyventi ir dirbti kitur, o mane paskyrė pas mokytoją Eugeniją Matiukienę.
Kadangi jau buvau paauglė, pirmoji pažintis su naująja Mokytoja buvo pakankamai atsargi, šiek tiek 

įtempta ir kiek kritiška, nes vis norėjosi lyginti su ankstesnėmis mano mokytojomis.
Į pirmąsias pamokas, kurios vyko E.Matiukienės namuose, turiu prisipažinti, ėjau su nepasitikėjimu ir 

baime. Tačiau jau po kelių pamokų Mokytoja visas mano „baimes“ išvaikė. Ji buvo puiki psichologė, jautė 
mokinio išgyvenimus, mokėjo prie kiekvieno prieiti ir atverti. Greitai Mokytoja pasiūlė ruoštis seminarui, 
kuris turėjo vykti Vilniuje, todėl mokslas man labai pradėjo patikti.

Dabar, praėjus 50–čiai metų po mokslų pas E.Matiukienę, pagalvoju, kaip įžvalgiai ir kantriai Mokyto-
ja stengėsi perprasti paauglę, kurią reikėjo mokyti ne tik profesijos pagrindų, bet ir rasti kontaktą, ugdyti 
motyvaciją. Eugenija Matiukienė niekada nėra pakėlusi balso, neatsimenu, kad būtų barusi, jei ir ne taip 
sėkmingai pavykdavo pasirodymas, buvo be galo kantri ir darbšti. Ji mokėjo pasiekti tikslą, nes jos mokiniai 
visada gaudavo gerus įvertinimus.

Mūsų valstybinis specialybės egzaminas turėjo vykti pirmadienį. Mokytoja negailėdama savo šventadie-
ninio laiko paskyrė man paskutinę pamoką sekmadienį. Nežinau kaip patekome į užrakintą mokyklą, bet ji 
atvažiavo kartu su savo vyru Kaziu Matiuku, kuris išklausė mūsų atliekamą V.A.Mocarto koncertą bei kitą 
programą. Po to jie kažkur išvyko – mėgo keliauti, ypač gamtos takais. Toks begalinis pasišventimas moki-
niui ir savo profesijai man išliko pavyzdžiu visam gyvenimui.

Vita Karužaitė, 
Kauno vidurinės spec. muzikos mokyklos 1960 m. absolventė, 

Kauno apskrities J.Gruodžio konservatorijos mokytoja ekspertė 

*  *  *
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Turėjau laimę šešerius su puse metų mokytis pas puikią pedagogę gerb. doc. Eugeniją Skrolytę–Matiukienę. 
Dėstytoją puošė išorinis ir vidinis grožis, veiklumas, pareigingumas, didelis entuziazmas pamėgtam muzikos 
menui. Mokytoja buvo tarsi antroji Mama, kuri ne tik mokė skambinti, bet ir rūpestingai globojo.

Pamokose ypač buvo akcentuojama ritmo svarba. Dėstytoja turėjo omenyje vienodą tempą, visuminį 
ritmo pojūtį, o tai labai svarbu atliekant didesnės apimties klasikinę sonatą, koncertą, J.S.Bacho kūrinius. 
Gerb. Pedagogės reiklumas tiksliam ritmui (tempui) leidžia įžvelgti vokiškos mokyklos įtaką.

Be ritmo svarbos buvo akcentuojama, jog reikia skambinti aiškiu, stipriu, pianistišku garsu, su atrama, 
aktyviais pirštais, juos aukštai atkeliant. Jei crescendo – tai jis turėjo būti labai ryškus, jei tekstas reikalaudavo 
išryškinti kurį balsą, tai tą reikėdavo labai išryškinti. Čia nebūdavo jokių kompromisų.

Buvo reikalaujama ir pamokos metu skambinti lėtai, vidutiniškai, be sustojimų. Pamokose dominavo 
nenutrūkstama muzikos tėkmė, o ne kažkokie nuolatiniai stabdymai (kas būdinga pradedantiems mažiau 
patyrimo turintiems pedagogams).

Prisimenu kažkada bibliotekos stenduose matytas Dėstytojų laisvalaikio gamtoje (su žuvytėmis rankose) 
nuotraukas. Dėstytoja be didesnių sentimentų pabrėždavo, kad ką nors reikšmingesnio reikia nuveikti ir 
Lietuvai...

Tą Dėstytojos priesaiką dažnai nėra taip lengva vykdyti. Kartais neypatingai gerai pasiruošus koncertui 
pagalvoji – juk Dėstytojos priežiūroje taip nebūdavo. Lyg susigėsti. Bent kūrinėliuose stengiuosi mažiau 
„falšo“ įvelti. Turbūt Dėstytojos žvilgsnis sergsti...

Saulius Jonkus, Kauno J.Gruodžio vardo muzikos technikumo1961 m. absolventas,
Kauno apskrities J.Gruodžio konservatorijos koncertmeisteris

*  *  *
Praskleidus metų skraistę prisimename mylimą dėstytoją. Šiais metais jai būtų 100 metų. Jau 35 metai, 

kaip mes ją prisimename būtuoju laiku. Tai buvo plačios erudicijos, aristokratiškos kultūros, neišsenkančios 
meilės, pasiaukojančio darbštumo Dėstytoja. Mylėjo mokinius, sugebėjo juose matyti gėrio grūdą, mokėjo 
įskiepyti meilę muzikai, grožiui. Buvo reikli sau ir mokiniams. Be didelių barnių ir pastangų, kaip tada atrodė, 
išreikalaudavo atlikti užduotį laiku, tiksliai. Ir dabar galvoju, kaip ji pasiekdavo, kad kiekvienai pamokai ruošda-
vausi ir nedrįsdavau pasirodyti neišmokusi kūrinio. Kiekviename mokinyje surasdavo kūrybines užuomazgas, 
mokėjo jas auginti ir siekti, kad jos vešliai tarptų. Todėl kiekvienas mokinys atlikdamas kūrinį atiduodavo 
visas savo jėgas ir interpretuodavo kūrinį taip, kad kuo geriau skambėtų. Dėstytoja mylėjo mokinius kaip 
savo vaikus. Dažnai kalbėdavosi įvairiomis temomis. Ypač mylėjo gamtą, mišką. Rudenį būtinai grybaudavo. 
Mėgo pati vairuoti mašiną. Tais visuotinais deficito laikais mašina buvo didelė prabanga. Gavo taloną jai 
nusipirkti kaip nusipelniusi mokytoja, docentė, dirbanti pasiaukojančiai, pasiekusi gražių rezultatų.

Mylėjo Lietuvą ir dažnai pasakodavo kaip ji nepriklausomybės laikotarpiu koncertuodavo aukštuomenės, 
intelektualų, dvasininkų susiėjimuose. Kaip jie domėjosi ir vertino muziką.

Tais sunkiais sovietiniais laikais sugebėjo būti graži, tvarkinga vienoda šukuosena, paprastais skoningai 
suderintais rūbais, elegantiška, ori. Nesitaikstė su nesąžiningais žmonėmis, padėdavo vargstantiems.

Stebėdavau savo Dėstytoją, grožėdavausi ja, sėmiausi iš jos didelio aruodo sukauptų žinių ir labai mylėjau. 
Džiaugiuosi, kad galėjau budėti prie jos, sunkios ligos prikaustytos patale.

Gėris ir žinios, kuriomis Jūs, brangi Dėstytoja, dosniai dalinotės – neužmirštamas. Kaip estafetę tai, ką 
patyrėme ir išmokome, perduodame savo mokiniams.

Nijolė Rukštelytė-Janulevičienė, Kauno J.Gruodžio vardo muzikos technikumo 1961 m. absolventė,
Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos vyr. mokytoja

*  *  *
Likimui esu dėkinga, turėjusi galimybę mokytis pas a.a. dėstytoją Eugeniją Matiukienę. Tai buvo žmogus, 

kurį prisimenu su didele pagarba, dėstytoja buvo, yra ir liks sektinu pavyzdžiu, nors jau nebėra... Visada 
draugiška, reikli, pareiginga, gyveno savo mokinių rūpesčiais. Ji mylėjo savo mokinius, visada sugebėdavo 
parodyti jiems dėmesį ir rūpestingumą. Stebėjausi jos ištverme, tolerancija, atsakingumu ir tvarkingumu. Ji 
mane žavėjo savo neišsenkančia energija, buvo konkreti, dalykiška, reikli sau ir kitiems. Be galo nuoširdi – jei 
džiaugėsi, tai nuoširdžiai, jei piktinosi – tai irgi darė nuoširdžiai, visada trykšdavo vidine energija. Dažnai 
tekdavo tartis įvairiais klausimais, tačiau niekada nelikdavai be deramo dėmesio, patarimo ar gero žodžio. 
Tai buvo didelės ir plačios širdies žmogus.

Žmogus gyvas tol, kol gyvena bent vieno žmogaus prisiminimuose ir širdyje...
Rita Falkauskaitė-Leitanienė, Kauno J.Gruodžio vardo muzikos technikumo 1962 m. absolventė, 

Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja 
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Yra profesijų, apie kurias galima kalbėti taip – profesija apsprendė žmogaus vietą gyvenime. Meni-
ninkų profesija yra daugiareikšmė. Menininkas yra viešas žmogus. Menininko gyvenimas visiems yra 
įdomus. Menininkui yra labai sunku suvokti, kas jis yra, kokią vietą jis užima jį supančioje aplinkoje. 
Mes pradedame savo gyvenimą dviem aplinkybėmis – tėvai duoda mums gyvybę, paleidžia į pasaulį, o 
mokytojai suformuoja asmenybę. Mano gyvenime greta Tėvų visada buvo Mokytojai, ir aš juos visus visada 
atsimenu.

Matiukų šeima padėjo suvokti save, atskleisti savyje galimybes, kurias atsinešiau, ateidamas į šį pa-
saulį. Matiukų šeima visada yra manyje. Aš gerai pamenu laikmetį, kai šiems išdidiems, gražiems žmo-
nėms buvo nelengva. Ir dabar tebematau labai gražius žmones, einančius iš savo namų Laisvės alėja link 
Soboro. Matiukai gyveno savo uždarą gyvenimą. Jie buvo šalia to, kas vyko, nedalyvavo taip vadinamame 
„visuomeniniame gyvenime“, buvo giliai gerbiami, ir jų žodis, pasakytas bet kokioje situacijoje, būdavo iš-
girstas, suprastas ir priimtas. Aš matau savo Mokytojus nepalūžusius, „nepastatytus į vietą“. Laikas įvertina 
praeities įvykius ir surikiuoja ne tik įvykius, bet ir žmones. Išlieka tie, kurie savyje turėjo jėgos, valios ir 
drąsos gyventi taip, kaip manė esant reikalinga.

Mano mokytoja Eugenija Matiukienė davė tiek daug, kad negaliu rasti žodžių, kurie galėtų įvertinti 
jos įtaką mano gyvenime. Ji suformavo mane ne tik profesijos požiūriu, bet ir įdiegė bendražmogiškas 
gėrybes, kurios yra vienodai vertingos visais laikais ir bet kokioje civilizuotoje šalyje, kur tu bedirbtum, 
kur tu begyventum. Ji sugebėjo įdiegti mintį, įskiepyti ją į jauno žmogaus pasąmonę – Gėris ir Grožis, 
kokioje srityje bedirbtum, yra žmogiškosios esybės pagrindas. Aš ne atsitiktinai kalbu apie savo Mokytoją 
kaip profesionalę, suteikusią man galimybę dirbti meno srityje. Šiandien ją drąsiai galiu vertinti ir pa-
sakyti, kad tai buvo aukščiausio lygio profesionalė, Dievo ženklu pažymėta asmenybė.

Matiukienė niekada nekalbėjo apie tai, ko ji negalėjo padaryti ir juo labiau nežadėjo to, kas nerealu. 
Ji buvo labai griežta sau, griežta aplinkai. Su ja buvo nelengva. Tie mokiniai, kurie greičiau intuicija nei 
protu suvokė, su kuo jie bendrauja, iš docentės Matiukienės klasės išėjo gerai pasiruošę gyvenimui. Ji 
mylėjo žmones, kurie ją supo, su kuriais ji dirbo. Bet praėjus laikui, atsigręžęs atgal galiu pasakyti, kad 
aplinka ir ją supantys žmonės toli gražu ne visada buvo sąžiningi jos atžvilgiu. Matiukai turėjo išskirtinį 
bruožą: jie sugebėjo nematyti, negirdėti, nedalyvauti ten, kur manė neatitinkant jų lygio. Matiukai buvo be 
galo garbingi ir sąžiningi žmonės.

Man atrodo, kad geriausi žodžiai, išsakyti apie Matiukus, yra mokinių gyvenimas. Abu turėjo daug 
mokinių, ir jų mokiniai rado savo vietą gyvenime, rado galimybę būti naudingi žmonėms.

Gintautas Želvys, Kauno J.Gruodžio vardo muzikos technikumo 1964 m. absolventas, 
menotyros mokslų daktaras, Rusijos Federacijos nusipelnęs meno veikėjas, 

Sankt Peterburgo N.Rimskio-Korsakovo konservatorijos profesorius

*  *  *
Sakoma, kad žmonės miršta dukart: pirmąkart – kai išeina fiziškai, o antrąsyk – kai jie užmirštami. Kaip 

galima pamiršti šviesaus atminimo dėstytoją E.Matiukienę, kai studijos jos klasėje ir bendravimas su ja pa-
liko tiek daug neišdildomų prisiminimų?

Prisimenu ją kaip ypač svetingą dėstytoją, kuri „itin darbščius“ studentus mėgdavo pasikviesti į svečius 
paviešėti dienelę kitą, kol bus išmokta visa programa, kuriai vienas ar kitas „labai užimtas“ studentas savo 
įtemptoje dienotvarkėje niekaip neatrasdavo pakankamai laiko. Prisiminimuose vis gyvas tas jos sukeltas 
nevilties jausmas, kai plušant prie klavišų kokią šešetą – septynetą valandų ir vis pasiskundžiant dėl skaudan-
čios nugaros į tai išgirsti tik „Gerai gerai, matyt, sparnai jau kalasi...“ Lygiai toks ryškus išlikęs ir po darbo 
išgaruojančio pykčio jausmas, kai tos pačios „blogietės“ žodžiai „Na va, tai vis dėlto įrodei, kad kai nori, 
tai viską gali“ ir rankos, nejučia pripildančios kišenę sauja šokoladinių saldainių, stebuklingai nušluoja visus 
buvusių „nuoskaudų“ likučius. Po tokių pasisvečiavimų ligi šiol toks ryškus perbėgančio šalto šiurpuliuko 
pojūtis, kai pademonstravus savo meninį „įdirbį“ ir iš dėstytojos – puikios psichologės – lūpų išgirdus tik 
ypač švelnų „Betyte, kame reikalas?“ tarpe savo jojimo treniruočių staiga tarsi savaime ir visai nejučia at-
randi savyje tiek meilės menui ir kūrybiniams ieškojimams, kad net pati nustembi...

Nepaisant to, visus su dėstytoja susijusius prisiminimus lydi vienas viską vainikuojantis jausmas – šiltas, 
šviesus ir pagarbus dėstytojos žmogiškumo prisiminimas, kai bendraujant su ja visad jautei, kad esi vertin-
gas jau vien dėl to, kad tu esi tu, su visais savo trūkumais ir privalumais. Ačiū Jai už tai ir dar už daugybę 
subtilių akimirkų, kurių nei aprašysi, nei papasakosi – tegu jos lieka atminty, apsaugodamos Dėstytojos at-
minimą nuo užmaršties dulkių...

Beatričė Mažonaitė–Stankienė, Kauno J.Gruodžio vardo muzikos technikumo 1967 m. absolventė, 
Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė
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Malonu prisiminti tą laikotarpį, kai eksternu laikydama egzaminus (neturėjau Panevėžio muzikos mokyklos 
pažymėjimo) 1948 m. įstojau į Kauno konservatoriją. Buvusios mokytojos Petkūnienės patarimu, paprašiau 
paskyrimo pas dėstytoją E.Matiukienę. Aktyvus bendravimas tęsėsi, deja, tik iki 1949 metų pavasario (kovo 
25 d. drauge su kitais niekuo neprasikaltusiais tautiečiais buvau iškeldinta iš Lietuvos). Tačiau ir per šį neilgą 
laiką spėjau pažinti dėstytoją kaip ypatingai dėmesingą, jautrią, sukuriančią šiltą bendravimo aplinką. Kaip 
patį didžiausią įrodymą paminėčiau jos pastangas ginti, gelbėti mane sužinojus apie trėmimą. Mokytoja tuoj 
pat kreipėsi į oficialią instituciją (tiksliai nežinau kokią), norėdama mane užtarti. Jai buvo patarta neeikvoti 
energijos ir užmiršti mane. Tačiau mokytoja ėmėsi dar vieno veiksmo: atvažiavo į Jonavos stotį, ketindama 
perduoti man maisto siuntinėlį. Tačiau ir čia jos laukė nesėkmė – mūsų traukinys buvo ką tik išvykęs...

Mokytoja ypatingai daug dirbo, greitai išleido mane koncertuoti. Skambinau F.Šopeno etiudą cis-moll (šį 
pasirodymą man sugrįžus po 9 metų prisiminė dirigentas R.Geniušas). E.Matiukienė rūpinosi ir mano gyve-
nimo sąlygomis, galimybėmis ruoštis pamokoms. Sugalvojo savo pradedančiai studentei sudaryti komfortines 
sąlygas ir mano mažame nuomojamame kambarėly atsirado puikus fortepijonas iš jų namų. Pradėjau ruošti 
didelę koncertinę programą. Deja, neteko pagroti scenoje. 

Po 10 metų skambinau S.Rachmaninovo Rapsodiją Paganini tema diriguojant B.Dvarionui. Tąsyk gerbiami 
E. ir K.Matiukai buvo aktyvių sirgalių eilėse. Tikuosi, nenuvyliau dėstytojos ir pateisinau jos pasitikėjimą.

Grįžusi į Lietuvą skubėjau juos aplankyti, pabūti vėl drauge (jie atostogavo Birštone).
Esu viena iš laimingųjų žmonių, sutikusi gyvenimo kelyje tokią taurią asmenybę.  

Gražina Ručytė-Landsbergienė, LMTA profesorė
*  *  *

Buvau išstojusi iš Pedagoginio instituto. Labai norėjau mokytis pas doc. E.Matiukienę. Kai jai paskambi-
nau, gavau neigiamą atsakymą. Tuomet nuėjau pas docentę į namus, už durų išgirdau ją grojant fortepijonu, 
susižavėjusi pasiklausiaũ, o įėjusi vidun, nepajutau, kaip ašaros pabiro iš akių. Pamačiusi mane, su nuostaba 
ji tarė: „Jūs studentė ir verkiat!“ Mane docentė priėmė į savo fortepijono klasę, aš pasijutau be galo laiminga. 
Kartais prisiminusi šį pirmą mūsų susitikimą, docentė vadino jį „filminiu“.

Gražina Petrauskaitė–Dzindzilienė, Kauno J.Gruodžio muzikos mokyklos 1968 m. absolventė, 
VŠĮ Kauno „Vyturio“ katalikiškos vid. mokyklos mokytoja metodininkė

*  *  *
Mokytis pas doc. Eugeniją Matiukienę man teko tik vienerius metus (1971–1972 m.m.). Tie metai įsi-

minė visam gyvenimui. Esu laiminga, kad savo moksleiviškame kelyje turėjau galimybę mokytis pas aukš-
čiausio meistriškumo mokytoją – menininkę, pažinti retą, puikų žmogų. Kiekvienam mokiniui parinktas 
tinkamiausias žodis, reiklus, bet kartu labai šiltas žvilgsnis, motiniškas rūpestis ir dėmesys – tai Mokytojos 
pavyzdys, kuris lydi mane visą gyvenimą, įpareigoja pagarbai ir atsakomybei pasirinktai veiklai ir padeda 
mano – mokytojos – darbe.

Vilija Geležiūtė,  Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė

*  *  *
Eugenija Matiukienė buvo reikli pedagogė, sugebėjusi uždegti savo mokinius noru dirbti ir atkakliai 

siekti tikslo. Mokytoja buvo nuostabus žmogus, apgaubęs mokinius savo motiniška šiluma ir dėmesiu. Ji 
sugebėdavo pajusti kiekvieno mokinio vidinę būseną ir visada būdavo pasiruošusi jam padėti. 

Mokytoja Eugenija Matiukienė – tai ryškus pavyzdys visiems, kaip reikia puoselėti tarpusavio santykius 
šeimoje. Darnus Eugenijos ir Kazio Matiukų šeimos ansamblis niekada neišblės mūsų, buvusių mokinių, 
atmintyje.

Regina Lapurkaitė–Matukienė
*  *  *

Eugenijos Matiukienės fortepijono klasėje pradėjau mokytis 1945 metais, kai vėl buvo atidaryta Kauno 
konservatorija. Mano Mokytoja E.Matiukienė buvo labai darbšti, reikli, griežta pedagogė, iš savo mokinių 
reikalaudavusi maksimumo. Mokytoja nemėgdavo, jei mokinys atvykdavo į pamoką nepasiruošęs ar nesusi-
kaupęs rimtam darbui. Pati Mokytoja dirbdavo labai reikliai, atkakliai, negailėdavo savo asmeninio laiko prieš 
perklausas ar koncertus ir niekada neišleisdavo į sceną nepasirengusio mokinio. Skatindama susikaupti, gerai 
pasiruošti, ji ugdė mokinių pasitikėjimą savimi, gebėjimą tvirtai jaustis ir nebijoti scenos. Esu dėkinga savo 
Mokytojai už šiuos įgūdžius, nes tai man padėjo būti tvirtai scenoje ir gerai atlikti sudėtingą programą. 

Mano Mokytoja Eugenija Matiukienė buvo labai graži, elegantiška, visada pasitempusi, labai jautri ir šilta 
asmenybė. Bendraudama žavėjausi puikia, darnia E. ir K.Matiukų šeima.

Danutė Lapurkaitė–Venckevičienė
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Argi nenuostabu, kad galima su meile ir pagarba atsiminti mums kadaise brangius dėstytojus!

Juk atsiminus vien jų pavardes grįžta tie šilti ir malonūs širdžiai prisiminimai.
Vieni nuostabiausių dėstytojų mano gyvenime buvo J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar-

tinėje J.Gruodžio konservatorijoje) dėstę Eugenija ir Kazys Matiukai. Pirmus du kursus 1970–1972 me -
tais baigiau pas docentę E.Matiukienę. Niekados nepamiršiu mielaširdingos pedagogės. Man įsiminė jos 
grakšti, elegantiška laikysena, puikios manieros. Prisimenu jos pamokas. E.Matiukienė buvo reikli pedagogė 
ir tuo pačiu metu jautrus, švelnus žmogus. Niekada nėra pakėlusi balso, o man net nekildavo mintis ateiti 
į jos pamokas nepasiruošus.

Su malonumu prisimenu ir jos vyrą K.Matiuką, kuris man dėstė kamerinį ansamblį. Visada buvo man-
dagus, malonus. Didžiausias privalumas buvo tai, kad jis lakoniškai ir tiksliai atskleisdavo atliekamo kūrinio 
esmę. 

 Aš esu dėkinga likimui, kad gyvenimas mane suvedė su tokiais puikiais pedagogais kaip Eugenija Matiu-
kienė ir Kazys Matiukas.

Irina Petiajeva, Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos vyr. mokytoja

*  *  *
Mokytojas Kazys Matiukas mane mokė aštuonerius metus. Pačių pirmųjų pamokų gerai neprisimenu, 

tačiau patį mokytoją ir šiandien regiu kaip gyvą: stambokas, aukštas, tamsiais plaukais, visada labai tvarkin-
gai apsirengęs. Kadangi jo pamokas anksčiau už mane jau lankė vyresnioji sesė, jaučiausi drąsiau už kitus 
pirmokus. Mokytojas, iš anksto žinodamas apie muzikinius gabumus, ypač – absoliučią klausą ir muzikinę 
atmintį (jau buvau lankiusi privačias fortepijono pamokas pas Ireną Gomolickaitę), gana dideliu tempu diegė 
pirmuosius smuikavimo įgūdžius. Nuo pirmųjų klasių dažnai išleisdavo groti mokyklos mokinių koncertuose. 
Gerai prisimenu didžiulį jaudulį ir nuolatinį nepasitenkinimą savo pasirodymais, nors mokytojas girdavo, 
esą viskas buvo gerai. 

Kartais dėl gerai neišmoktų užduočių jis tapdavo labai griežtas ir pradėdavo viską beatodairiškai taisyti: 
„dar kartą“, „dar kartą“ ... ir taip bekartojant iššaukdavo didžiulį pasipriešinimą ir norą daryti savaip. Tačiau 
tokių momentų mokslo eigoje nebuvo daug, dažniausiai K.Matiukas dirbo su mokiniais ramiai ir dalykiškai, 
o aš jaučiau jo išskirtinę globą ir meilę. 

Gerai neprisimenu, nuo kurios klasės pradėjome sėkmingai dalyvauti konkursuose. Pasiruošimas jiems 
reikalavo žymiai daugiau pastangų ir darbo, todėl mokytojas, nepaisydamas oficialių darbo valandų, skirda-
vo papildomas pamokas. Šios pamokos paprastai vykdavo sekmadieniais mokytojo namuose senamiestyje. 
Pirmąsyk juose apsilankiusi įsiminiau ypatingą atmosferą: butas tarsi skendėjo prietemoje, kurioje švytėjo 
veidrodžiai ir krištolo vazos. Pamokos vykdavo salone, kur vaikišką žvilgsnį ypač traukė baltas „pasakų name-
lis“ (nežinau – iš akmens ar marmuro?), pro kurio langelius sklisdavo šilta šviesa, kai mokytojas įjungdavo 
elektrą. Ar pats mokytojas mėgo tokius daiktus, ar tai buvo kieno nors dovanos, negaliu pasakyti. Šios 
pamo kos būdavo labai ilgos, dirbdavome žymiai ilgiau negu klasėje, tad kartais pasijusdavau tarsi kalėjime 
ir vienintelis noras būdavo kuo greičiau ištrūkti. Dabar galvodama apie tai matau, kokie nedėkingi gali būti 
vaikai, nepaisant nuolatinio tėvų aiškinimo apie mokytojo pasiaukojamą darbą.

Nuo pat mokslų pradžios pažinojau ir K.Matiuko žmoną, taip pat puikią pedagogę. Ji būdavo nepapras-
tai rūpestinga, prieš pamokas namuose nesyk vaišindavo saldainiais, pyragais, o vasarą – braškėmis. Tačiau 
ypatingų jos vaišių susilaukdavome per Kazines, kai sveikindavome mokytoją. „Napoleono“ tortas būdavo 
fantastiškas! Beje, ji taip pat daug dirbdavo namuose, taigi per tas papildomas pamokas už sienos visada 
girdėdavai fortepijoną. Tiesą sakant, mokytojos Matiukienės pastabų bijodavau labiau, negu paties Matiuko, ji 
atrodydavo griežtesnė ir reiklesnė už jį. Vaikystėje keletą kartų girdėjau ir jų muzikinį duetą: pamenu Juozo 
Gruodžio smuiko sonatos kelis atlikimus. Fortepijono partija man visada atrodė išbaigtesnė, negu smuiko; 
tiesa, apie tai prasitarti atrodė baisiai nemandagu...

Negaliu nepaminėti K.Matiuko pomėgio pasibaigus mokslo metams nusifotografuoti su klase. Tada jis 
atsinešdavo fotoaparatą, specialų laikiklį ir kruopščiai suderinęs kadrą, kuriame turėjo sutilpti visi mokiniai 
ir jis pats, užtaisydavo automatinį jungiklį. Mums visiems tai būdavo labai linksmas momentas – mokytojas 
bėga į savo vietą fotokadre. Pamenu, kažkuris padykęs berniokas sušuko „visa chebra ir Kazys!“ Apgailestauju, 
jog neišdrįsome savo laiku paprašyti mokytojo tų nuotraukų.

Kai išvykau mokytis į dabartinę Vilniaus M.K.Čiurlionio menų mokyklą pas profesorių Viktorą Radovičių, 
ryšys su pirmuoju mokytoju nutrūko. 

 Živilė Ramoškaitė, muzikologė
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ESU VAIKŲ KOMPOZITORIUS
Asta MINCIUVIENĖ,

Radviliškio muzikos mokyklos vyr. mokytoja 

Šiuo metu pastebimas didelis muzikos mokyto-
jų, fortepijono pedagogų susidomėjimas Lietuvos ir 
kitų šalių fortepijono metodine literatūra, jos nau-
jienomis, metodikos pasiekimais. Fortepijono moky-
tojai išradingai dirba, ieškodami pedagogikoje savitų 
sprendimų, įdomių šiuolaikinių kūrinių, padedančių 
atskleisti mokinių talentą, skatinančių norą muzikuo-
ti, praplečiančių muzikinį akiratį, ugdančių muzikinę 
saviraišką. Ypač pedagogus domina lietuvių autorių 
kompozicijos, nes ugdant jaunuosius muzikantus 
ypatingai svarbu į pedagoginį repertuarą įtraukti 
lietuvių autorių kūrinius, pasižyminčius tautiškumu, 
meile gimtajam kraštui. Moksleiviai mielai skambina 
pažįstamas, išradingai perteiktas liaudies melodijas, 
žaidimų intonacijomis pagrįstus melodijų vingius. Ir 
tai labai svarbu, nes būtent vaikystėje patirti muziki-
niai įspūdžiai kuo giliausiai įsismelkia į žmogaus sielą 
ir vėliau tampa neatsiejama gyvenimo dalimi.

Noriu jums pristatyti Šiaulių krašto kompozito-
rių, kuriantį vaikams. Tai – Sigimantas Žentelis. Jis 
gimė 1954 metais Šiauliuose, muzikalioje šeimoje. 
Abu tėvai jaunystėje neblogai dainavo, o tėvas dar 
grojo ir mandolina. Namuose buvo patefonas, kurio 
atkuriamos muzikos garsų mažasis Sigimantas daž-
nai klausydavosi ir kartu dainuodavo. Kai Sigimantui 
suka ko penkeri metukai, mama nuvedė sūnų į Šiau-
lių muzikos mokyklą. Komisijai buvo gardaus juoko, 
kai mažasis Sigimantas uždainavo „...ten Kuboje, ten 
Kuboje gražuolių daug yra, ten Kuboje, ten Kuboje 
ir mylima...“. Vieno komisijos nario paprašytas pa-
dainuoti kokių nors vaikiškų dainelių, Sigimantas at-
sakė, kad tokių nemoka. Komisijos įvertintas geriau-
siais balais, būsimasis kompozitorius vis dėlto nebuvo 
priimtas į mokyklą, kadangi nemokėjo nei skaityti, 
nei rašyti. Praėjus keleriems metams jau pats nuėjo 
į muzikos mokyklą. Norėjo groti saksofonu, tačiau 
tuo metu saksofono klasės nebuvo ne tik Šiauliuose – 
juo apskritai Lietuvoje niekas nemokė groti. Buvo 
pasiūlyta rinktis giminingą instrumentą – klarnetą. 
Baigęs muzikos mokyklą, Sigimantas įstojo į Šiaulių 
aukštesniosios muzikos mokyklos (dabartinės kon-
servatorijos) klarneto klasę.

Baigęs aukštesniąją muzikos mokyklą 1977 m. 
pradėjo dirbti Kuršėnų muzikos mokykloje. Apie 
muzikos kūrimą tuomet dar rimtai negalvojo. Mokė 
vaikus groti klarnetu ir grojo Šiaulių rajono kaimo 
kapeloje ,,Salduva“. Po trejų metų perėjo dirbti į Šiau-
lių miesto profesinį pučiamųjų orkestrą, kur pirmo 
klarneto partijas groja iki šiol.

Pirmieji kūrybiniai bandymai – tai kūrinių aran-
žavimas įvairiems instrumentiniams ansambliams. 
Na, o viskas iš tikro prasidėjo 2001 m. dukrai ruo-
šiantis baigiamiesiems egzaminams Šiaulių pirmojoje 
muzikos mokykloje, kai jos baigimui buvo sukurta 
fortepijoninė pjesė ,,Ekspromtas Birutei“. Tai ir buvo 
pirmasis kūrinys fortepijonui. Pats kompozitorius pri-
sipažino, kad jį visada žavėjo didžiųjų Vienos klasikų 
kūryba, bet jis tikrai neabejingas ir džiazui. Todėl jo 
kūryboje labai gražiai persipynę klasikinės muzikos 
griežtumas su džiazinės muzikos nerūpestingu žais-
mingumu. Kai kurios pjesės alsuoja subtilia romanti-
ka, kitose jaučiamos lietuvių liaudies melodijų, šokių 
intonacijos.

Fortepijonas – mėgstamiausias kompozitoriaus 
instrumentas, tad rašyti jam vienas malonumas. Visų 
jo fortepijoninių pjesių redaktorė – žmona Saulė, pia-
nistė, dirbanti pedagoginį darbą Šiaulių 1-oje mu-
zikos mokykloje. Žodžiu, tai išties darnus kūrybinis 
ansamblis.

Kompozitorius iš viso yra sukūręs 26 fortepijoni-
nes pjeses, o ateinančiais metais dienos šviesą turėtų 
išvysti naujas fortepijoninių pjesių rinkinys.

Visos pjesės labai skirtingos savo stiliumi, pasi-
žymi išraiškingais harmoniniais deriniais, įdomia rit-
mine organizacija, netikėta sąskambių gausa, logiš ku 
teminės medžiagos vystymu. Dalis jų skirtos prade-
dantiesiems. Jose jaučiamos lietuvių liaudies intona-
cijos, švelniai subtilus romantizmas, elegiškos nuo-
taikos („Miniatiūra“, „Lopšinė mamai“, „Maža polka“, 
„Valsas“). Vyresniesiems skirtos pjesės alsuoja roman-
tizmu, pakeri spalvinga harmonija, įdomiu ritminiu 

Kompozitorius S.Žentelis

KOMPOZITORIAI, KURIANTYS VAIKAMS
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audiniu („Noktiurnas“, „Daina“, „Topolių gatvė“), 
intriguojančios sodriais sąskambiais, savita akcen-
tuote, ritmo ir tembro originalumu („Agentas 007“, 
„Parafrazė W.Gillock tema“). Mokiniai jau pamė go 
ir dažnai atlieka programines pjeses („Liūdnas laik-
rodukas“, „Žvirblis“, „Tarantela“).

Kompozitorius rašo su didele meile vaikams, siek-
damas, kad kūriniai būtų melodingi, įdomūs, atlieka-
mi su malonumu. Galima pasidžiaugti, kad daugelis 
jų įtraukiami į įvairių festivalių, koncertų ar konkursų 
programas.

Peržvelgus autoriaus kūrybą randamos minima-
lios tempo, charakterio, štrichų nuorodos. Kompozi-
torius pasitiki pedagogų išradingumu ir kompetenci-
ja, todėl suteikia didelę laisvę kūrinių interpretacijai. 
Pagrindinis autoriaus pageidavimas: ,,Mokantis kūrinį 

svarbu tiksliai perskaityti tekstą, atrasti patogią apli-
katūrą, pasikliauti turtinga mokinio vaizduote bei jo 
meninių idėjų raiškos galimybėmis“.

Iki šiol realizuodavęs save rašydamas nedidelės 
apimties kūrinius, šiuo metu kompozitorius kuria 
fortepijoninę sonatiną. Norisi palinkėti jam gražių 
kūrybinių sumanymų ir tikėtis, kad sulauksime gau-
sių naujų kūrinių.

Išleisti leidiniai: „Dvi pjesės fortepijonui” (2001), 
„Etiudai klarnetui“ (2002), ,,Keturios pjesės fortepi-
jonui” (2003), „Dvylika etiudų saksofonui” (2007), 
,,Penkios pjesės fortepijonui“ (2007), Pjesės forte-
pijonui ,,Elegiška nuotaika“ (2007), ,,Šešios pjesės 
fortepijonui“ (2009), leidyklai ,,Kronta“ yra įteiktas 
„Klarneto pradžiamokslis“.

STASIO VAINIŪNO GIMIMO 100-OSIOMS METINĖMS
Aldona Eleonora RADVILAITĖ,

LMTA profesorė

Atrodytų, dar taip neseniai Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje (LMTA) sutikdavome visada gerai 
nusiteikusį, nuolat skubantį, žvalų, su smagia šyp-
sena veide prof. Stasį Vainiūną. Vyresniųjų kolegų 
atmintyje gyva šios išskirtinės asmenybės skleista ši-
luma, optimizmas, tačiau jauniesiems muzikams tai 
nežinoma, nes praėjo jau 27 metai nuo tos lemtin-
gos dienos, kai netekome kolegos, pedagogo, pianisto, 
kompozitoriaus, iki paskutinio atodūsio dėmesingo 
žmonėms, pasirinktai profesijai. Šiais metais jau mi-
nime profesoriaus, rūpestingo ir nuoširdaus ilgamečio 
LMTA fortepijono katedros vedėjo, šimto metų ju-
biliejų. Gera proga anksčiau girdėjusiems prisimin-
ti ryškiausius kompozitoriaus kūrinius, o jaunimui, 
galbūt, susipažinti su daugeliu įvairių žanrų opusais, 
senokai skambėjusiais mūsų koncertų salėse. Pianistai 
mielai groja gražiausias, charakteringiausias S.Vainiū-
no pjeses, tačiau orkestriniai kūriniai, kompozicijos 
kameriniams ansambliams pastaruoju metu rečiau 
įtraukiamos į atlikėjų programas. Artėjant profeso-
riaus gimtadieniui (balandžio 2 d.) Lietuvos taikomo-
sios dailės muziejuje kovo 22 d. įvyko jo kamerinės 
muzikos koncertas, kurio klausytojai džiaugėsi atradę 
sau daug gražios muzikos. Balandžio 4 d. Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje buvo surengtas Stasio 
Vainiūno (1909-1982) gimimo 100-osioms metinėms 
skirtas orkestro muzikos koncertas, kurio programo-
je skambėjo simfoninis paveikslas „Sutartinė“ op. 35 
(1968), simfonija cis-moll op. 27 (1957), o po pertrau-
kos – koncertas fortepijonui ir kameriniam orkestrui 
Nr. 4 op. 40 ir koncertas smuikui ir orkestrui op. 28 
(1959). Programą parengė Lietuvos nacionalinis sim-

foninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Juo-
zas Domarkas), kuriam dirigavo Robertas Šervenikas, 
solo partijas atliko pianistė prof. Birutė Vainiūnaitė ir 
smuikininkas Vilhelmas Čepinskis. Koncerto įžango-
je, prieš pradedant sklandyti salės erdvėje darniems, 
nuotaikingiems „Sutartinės“ ritmams, vakaro vedėja 
išsakė prof. S.Vainiūno mintį, jog „...kompozitoriaus 
tokia dalia: jo kūrinys faktiškai gimsta ne tą minutę, 
kai parašytas paskutinis akordas, ir ne tą dieną, kai 
jis pirmą kartą suskamba, o tik tada, kai jį išgirsta 
žmonės! Klausytojas tarsi tęsia kūrybos procesą.“ Ir 
iš tiesų tą vakarą buvo smagu justi lietuvišką auto-
riaus dvasią, kūrybingai simfoninio paveikslo krašti-
nėse dalyse panaudotus sutartinėms būdingus har-
moninius sąskambius ir ritmus. Tai – tikrai pavykęs 
profesoriaus kūrinys, kurį vertėtų pateikti ir užsienio 
klausytojams. Įspūdinga buvo ir simfonija cis-moll 
op. 27. Labai skirtingose keturiose simfonijos dalyse 
(Sostenuto, Presto con fuoco, Andante non troppo, 
Allegro marciale) gilaus turinio, melodingas lietuvių 
liaudies dainų dvasia persmelktas muzikos drobes 
keitė audringas, veržlus siautulys. Puiku, jog klau-
sytojai galėjo iš tiesų tarsi pratęsti kompozitoriaus 
kūrybos procesą, įsivaizduodami, kaip ši simfonija 
būtų traktuojama kokio nors kito puikaus orkestro, 
kuriam diriguotų ne lietuvių maestro. Beje, kad ir 
kaip būtų keista, pasirodo, jog daug kam iš klausytojų 
dingtelėjo ši mintis.

Prieš antrąją koncerto dalį buvo pateikti kiti įdo-
mūs prof. S.Vainiūno samprotavimai apie aktualius 
kūrėjo ir atlikėjų sąlyčio taškus, jų reikšmę: „...bet 
kuri muzika greta paties kompozitoriaus minčių bei 

PO KONCERTO
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jausmų įgyja atlikėjo-interpretatoriaus asmenybės 
skleidžiamą atspalvį“. Reikia pripažinti, kad pasitaiko 
atvejų, kai tas pats kūrinys suskamba visiškai kitaip, 
savitai išgirstas ir tobulai realizuotas ryškių individua-
lybių, skirtingo temperamento, įvairaus brandumo 
lygio atlikėjų. Pamenu, kaip profesorius džiaugdavo-
si, kai jo studentai ar kolegos skirtingai atskleisdavo 
jo neseniai sukurtų pjesių, pvz., „Aštuonių nuotai-
kų“ esmę – vieni išryškindami impresionizmo at-
švaitus, kiti – romantines nuotaikas, treti – naujos, 
modernios atlikimo manieros aštrumą, lėtos tėkmės 
muzikos „sąstingį“ ar padidintą dėmesį ritmikai, tem-
pui ir t.t. Kompozitorius sakydavo, jog jam itin įdo-
mu, kad kiekvienas pianistas randąs jo muzikoje tai, 
kas artima pačiam atlikėjui.

Kaip skirtingai balandžio 4 d. vakarą skambėjo 
koncertas fortepijonui ir kameriniam orkestrui Nr. 
4 (paskutinis šio žanro autoriaus opusas, sukompo-
nuotas naujausia kompozitoriaus muzikine kalba) ir 
koncertas smuikui ir orkestrui! Stebino stipriai pasi-
keitęs kūrėjo kūrybinis braižas (1975 ir 1959), nepa-

lyginamos fortepijono ir smuiko galimybės, brandi, 
jau ne pirmą kartą kūrinį atliekanti interpretatorė, 
profesoriaus duktė prof. Birutė Vainiūnaitė, turėjusi 
galimybę iš paties kompozitoriaus patirti jo norus, 
ir talentingas smuiko virtuozas Vilhelmas Čepinskis, 
kurio griežimas buvo premjerinis, specialiai parengtas 
šiai progai. Muzikos profesionalai puikiai žino origi-
nalų prof. B.Vainiūnaitės atlikėjišką braižą, jos polinkį 
į nauja muzikos kalba sukomponuotus šiuolaikiškus 
kūrinius (šalia klasikinio repertuaro, K.Debiusi pje-
sių), jos pasiaukojančią, savęs netausojančią kūrybinę 
veiklą (kaip tai primena jos Tėtį!), rimtą požiūrį į at-
liekamus opusus. Penkių dalių koncertas (1. Andante, 
2. Vivo (atliekamos be pertraukos), 3. Tranquillo, 4. 
Allegro energico, 5. Andante mosso (atliekamos be 
pertraukos) sudarė vientiso, valingo, ryžtingo, pa-
remto kintama stangria metroritmika kūrinio įspūdį, 
kuriame įtemptą niūrią greitos tėkmės muziką keitė 
filosofiniai apmąstymai apie sudėtingą šių dienų gyve-
nimą lėtose dalyse. Gerbėjams, apipylusiems pianistę 
gėlėmis, karštai prašant, profesorė bisui paskambino 
„Vapsvą“ iš „Mažosios vabzdžių siuitos“.

Koncertas smuikui – gerokai ankstyvesnis kom-
pozitoriaus opusas. S.Vainiūno stambios formos 
kūriniuose lėtesnę muziką, kurioje juntama lietu-
vių liaudies dainų dvasia, dažnai keičia virtuozinė, 
veržli, sudėtingos ritmikos muzika. Tai būdinga ir 
šiam keturių dalių koncertui: 1. Moderato tranquillo, 
2. Allegro solenne (atliekamos be pertraukos), 3. An-
dante, 4. Vivo ma non troppo. Šį koncertą Lietuvoje 
jau buvo griežę prof. Aleksandras Livontas ir prof. 
Audronė Vainiūnaitė. Galima tik įsivaizduoti, kad šios 
trys individualybės skirtingai girdėjo šią muziką, ir 
meninių vaizdinių prioritetai jų traktuotėse – taip pat 
skirtingi. Vilhelmo Čepinskio smuikas, darniai orkest-
rui pritariant, skambėjo šviesiai, gaiviai, be įtampos, 
tarsi kontempliuojant lėtesnėse dalyse ir sklandžiai, 
vikriai įveikiant ritmikos keblumus bei judrios mu-
zikos įmantrybes greitosiose.

Atrodo, publika, kurios daugumą sudarė profesio-
nalūs muzikai, su įdomumu išklausė visą pluoštą prof. 
S.Vainiūno orkestrinių kūrinių ir mielai pasiliko Fil-
harmonijos rūmuose išsamiam įspūdžių aptarimui.

 

Prof. S.Vainiūnas

JUBILIEJAUS ATGARSIAI
Rasa RIEPŠIENĖ,

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokytoja metodininkė 

Ore ištirpo paskutinis akordas… 
Tyla. 
Ir plojimai. Nuoširdūs ir ilgi. 
O po to – sveikinimai, šilti dėkingumo žodžiai 

už nuoširdumą, už įvykusį vakarą, leidusį pamatyti, 
pajausti žmogų, kurio seniai nebėra – tarsi gyvą, tarsi 
esantį ir nuolat buvusį šalia. Tarsi gerą pažįstamą, visą 
laiką gyvenusį kiekvieno iš mūsų kaimynystėje. 

Po akimirkos, jaukiai įsitaisius prie kavos puode-
lio, tapo nebeįmanoma sustabdyti atsiminimų srauto. 
Ir liejosi istorijos – čia linksmos, čia liūdnos, čia iš-
mintingos, o dar ir juokingos. Buvo be galo gera, 
tarsi nusimetus gerą dvidešimtmetį nuo pečių. Ir taip 
nesinorėjo išsiskirstyti…

Taip baigėsi Klaipėdos Eduardo Balsio menų 
gimnazijoje vykęs koncertas-prisiminimas, skirtas 
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lietuvių kompozitoriaus, pianisto, pedagogo (norisi 
rašyti – Mokytojo) Stasio Vainiūno 100-oms gimimo 
metinėms. 

O prasidėjo šis vakaras gerokai anksčiau – prieš 
pusmetį, kai dviejų gimnazijos mokytojų – pianisčių 
Ramūnos Šukienės ir Vaidos Vaičaitytės – galvose 
gimė mintis paminėti gimnazijoje šią visiems Lietu-
vos pianistams reikšmingą sukaktį. Ir nenuostabu. 
Juk Vaida Vaičaitytė – viena iš maestro mokinių. 
Deja, galima sakyti, ir paskutinė jo mokinė – Mo-
kytojas mirė jai bebaigiant konservatoriją (dabartinę 
Muzikos ir teatro akademiją). Mirė kaip karys savo 
poste: koncerto metu Rokiškyje, kur atliko savo su-
kurtą „Vaikų albumą“. Anuomet, prisimena Vaida, 
jai (ir ne tik jai) tai buvęs didžiulis smūgis. Tačiau 
ji sako tik po daugelio metų supratusi, kad likimas 
tuomet jai davė dovaną – būti šalia Mokytojo. Tiek 
profesinėje, tiek gyvenimiškoje srityse. Ir šiandieną ji 
pasiruošusi pasidalinti savo patirtimi, savo mintimis 
ir atsiminimais, kurių neperskaitysi jokioje knygoje, 
kuriuos žino tik ji viena. Gaila, kad daugelio mūsų 
iškilių asmenybių jaunimas jau nebepažįsta. Bet ar 
mes, suaugusieji, dėl to nesame kalti? Ar mes, moky-
tojai, randame laiko ir noro prisiminti tuos žmones, 
kurie tiek daug davė Lietuvos kultūros istorijai? O 
juk visi žinome, kad žmogaus vardas gyvas tol, kol 
gyva atmintis, prisiminimai apie jį. Deja, šiandieną 
jauniesiems muzikams, net ir besimokantiems pia-
nizmo paslapčių, S.Vainiūno pavardė – tai tik kelios 
eilutės muzikos istorijos vadovėlyje ar mokyklinėje 
muzikos programoje. Tai žmogus kažkada buvęs…, 
kažkoks toks…, kažką ten sukūręs…

Tačiau Ramūna ir Vaida nesustojo. Nebuvo taip 
paprasta, nes vien prisiminimų neužteko. Reikėjo 
pasirūpinti, kad kuo daugiau mokytojų įsitrauktų į 
šį renginį ir paruoštų su savo mokiniais S.Vainiūno 
kūrinių koncertą. Teko surasti (o tai, patikėkite, ne-
buvo lengva) ir perskaityti kiek įmanoma daugiau 
informacijos apie kompozitorių. Taip pat laiku suor-
ganizuoti koncerto perklausą, suieškoti natų rinkinius 
su autografais ir be jų, paruošti salę minėtam vakarui. 

O ir gauti tą salę gimnazijoje pasirinktą dieną ne-
buvo lengva užduotis: čia nuolat verda gyvenimas – 
repeticijos, koncertai, pristatymai, egzaminai. Bet va-
lios, noro bei užsispyrimo dėka visos kliūtys buvo 
įveiktos laiku. Ir salės durys atsivėrė kaip tik tada, 
kai jau atrodė, kad koncerto datą teks nukelti. „Tur-
būt pati Maestro dvasia mums padėjo“, – juokavo 
organizatorės. Mat minėjimas ir įvyko taip išsvajo-
tą dieną – balandžio antrąją, per tikrąjį S.Vainiūno 
gimtadienį.

Toliau viskas vyko sklandžiai. Mokytojai nenuvylė 
ir kartu su savo mokiniais paruošė gražų Vainiūno 
kūrinių koncertą, kad prisiminimų vakaras nelik-
tų vien tik žodžiuose, kad jaunieji muzikai išgirstų 
tikrąją lietuviškojo impresionizmo dvasią. Tą vakarą 
skambėjo įvairaus amžiaus mokinių atliekama muzi-
ka. Koncertui „mažuosius“ (2–6 kl. mokinius) par-
uošė mokytojos V.Vaičaitytė, A.Brazienė, V.Kučins-
kienė. Turėjome puikią galimybę išgirsti visą „Vai-
kų albumą“, kurio pjeses vaikai, įkvėpti nuoširdaus 
ir išsamaus vakaro vedėjų pasakojimo, atliko labai 
jautriai ir subtiliai. O R.Riepšienės „didieji“ (9–11 kl. 
mokiniai) pademonstravo ir sudėtingesnius kompo-
zitoriaus kūrinius – pjeses iš „Gimtinės pievų“ bei 

Jubiliejinio koncerto afiša Vakaro vedančioji Vaida Vaičaitytė

Mokiniai ir mokytojai – koncerto dalyviai. Pirma iš dešinės – 
R.Šukienė
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„Vabzdžių siuitos“. Pati Vaida taip pat neapsiribojo 
vien žodžiais. Ji paskambino tris „Nuotaikas“, prieš 
tai papasakojusi kaip gimė šis „Aštuonių nuotaikų“ 
fortepijonui rinkinys. Už tai buvo publikos įvertinta 
karštais ir ilgais plojimais. 

Išgirdome, kad pati V.Vaičaitytė buvo šio rinkinio 
išleidimo liudininkė. Ir kompozitorius padovanojo jai 
šias natas užrašęs „Pirmajai šių kūrinių atlikėjai“. Pa-
prasta ir aišku. Aišku, kad būtent Vaida, gerai pažino-
dama Vainiūną, galėjo jautriausiai perteikti jo natose 
įkūnytas nuotaikas, „Vainiūno nuotaikas, geriausiai 
atspindinčias jo charakterį“, pasak jos. 

Tuo tarpu R.Šukienė papasakojo įvairių nutiki-
mų iš maestro gyvenimo, pacitavo mintis iš jo rašyto 
dienoraščio, kurios taikliai atskleidė kompozitoriaus 
charakterį, jo darbštumą, azartiškumą ir itin didelį 
užsispyrimą siekiant tikslo: „…Atgrajinau lygiai 9 va -
landas…“, arba „šiandien pakankinau pirštus 8,5 va-
landos“. O kaip patinka tokie šio pašėlusiai darbštaus 
pianisto žodžiai: „Atgrajinau lygiai 11 valandų“ ir 
neti kėtai – „naujas grajinimo rekordas – 11,5 valan-
dos“. Po šių citatų darosi aišku, kiek reikia kantrybės, 
darbštumo ir ištvermės siekiant pianizmo viršūnių. Ir 
nebenustembame išgirdę, kad tuometinės Rygos, ku-
rios konservatorijoje jis mokėsi, laikraščiuose mirgėte 
mirgėjo jo pavardė. Buvo žavimasi jo virtuoziškumu, 
garso spalvingumu, jo atliekamomis itin sudėtingomis 
programomis, pareikalavusiomis pačios aukščiausios 
prabos pianizmo. Ir jau visi supratome, kodėl 1933 
metais I-jame tarptautiniame Vienos pianistų konkur-
se, įveikęs 251 konkurentą, ant aukščiausio laiptelio 
užlipo būtent Stasys Vainiūnas. Talentas ir darbas – 
štai jo kelrodė žvaigždė, iškėlusi jį ir pastačiusi greta 

garsiausių to meto atlikėjų. Na, o į Lietuvos pianizmo 
istoriją jo vardas amžiams įrašytas kaip pirmojo lietu-
vių atlikėjo, tapusio laureatu tarptautiniame konkur-
se. Tačiau Lietuvoje jo veikla buvo vertinama žymiai 
plačiau – mums buvo žinomas Vainiūnas – kompozi-
torius, Vainiūnas – pedagogas. Groti „sultingu garsu“, 
ar „sukalus tvorą reikia ją nuspalvinti“, – šios ir dar 
įvairesnės itin spalvingos ir emocionalios frazės vertė 
kiekvieną studentą, kuriam teko laimė susidurti su 
maestro, pasitempti ir atiduoti visas jėgas pasirinktai 
specialybei.

Džiugu, kad po šio vakaro mūsų gimnazijos mo-
kiniai susidomėjo jo kūryba, jo biografijos momen-
tais, pajuto, kiek reikia įdėti pastangų ir išeikvoti jėgų 
siekiant užsibrėžto tikslo. Nes, anot R. Šukienės, tik 
gaivinama atmintis padeda išsaugoti atsiminimus.

1933 m. Vainiūno dienoraštyje buvo užrašyta: 
„Šiandieną – mano gimimo diena. Lygiai 24 metus 
atgal gimė kūdikis, kurį vėliau Stasiu pakrikštijo. 24 
metai. Kai pamanai – nemažas laiko šmotas, bet vis 
dėlto turiu būti ramus – ligšiolinis mano gyvenimas 
niekais nenuėjo. Dirbau kaip toji skruzdėlė, kol galų 
gale įgijau aukštąjį mokslą…“ Ir tuoj po to „…Taip, 
daug padaryta – bet tas didžiausias, tas milžiniškas 
darbas dar ateityje. Tik reikėtų mažiau nusiminimo, 
daugiau drąsumo, ištvermės bei pasiryžimo pasiekti 
savajį tikslą“.

Norisi to paties palinkėti kiekvienam iš mūsų: 
mažiau nevilties, daugiau optimizmo ir ištvermės sie-
kiant savųjų tikslų. Ir dar. Nepavarkime dalyti savo 
gerumą, atidumą, nuoširdumą ir meilę aplink mus 
esantiems žmonėms ir pasauliui, kaip visą gyvenimą 
tai darė Stasys Vainiūnas.

ERDVES KŪRYBAI RANDAME PATYS
Jūratė ŠLEINYTĖ,

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja ekspertė

Šiltas vidurvasario savaitgalis, poetiškame Anykš-
čių mieste šventinis šurmulys. Tai tradicinė miesto 
šventė, šiemet pavadinta ,,Čionai Lietuva per amžius 
buvo“. Gaudžia tautodailininkų mugė, žvilgsnį trau-

kia žavūs gėlių kilimai, bet... kas tai? Iš senamiesčio 
sklinda fortepijono muzikos garsai, primindami gerai 
pažįstamą jaunųjų pianistų repertuaro ,,aukso fondą“. 
Profesinis smalsumas traukia sužinoti, kas vidurvasarį 
taip miklina pirštukus. Pasuku jaukia senamiesčio gat-
vele ir atsirandu prie Anykščių senamiesčio įžymybės. 
Tai skoningai suprojektuotas ir atstatytas senamiesčio 
namelis, už kurio restauravimą architektas ir dizaine-
ris Kęstutis Indriūnas 2008 metais buvo apdovanotas 
tarptautinio architektų konkurso laureato diplomu, 
o šio namelio nuotrauka puošė geriausių architektų 
darbų katalogo viršelį. Dizaineris namelį kūrė savo 
dukrai, Guodai Indriūnaitei, Anykščių muzikos mo-
kyklos mokytojos metodininkės Irenos Meldaikienės 
auklėtinei, nuo mažens Lietuvoje žinomai jaunajai 
pianistei, daugelio respublikinių ir tarptautinių kon-
kursų nugalėtojai, M.Rostropovičiaus fondo globoti-
nei. Šiuo metu Guoda mokosi M.K.Čiurlionio menų Skambina Guodų duetas
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mokykloje docentės Aleksandros Žvirblytės klasėje, 
tačiau niekuomet neužmiršta gimtųjų Anykščių ir 
savo pirmosios mokytojos. 

Kūrybingai ir išradingai mokytojai Irenai Meldai-
kienei prieš porą metų kilo mintis Anykščių miesto 
šventės programoje miniatiūriniame Guodos namelio 
kiemelyje surengti savo dabartinių ir buvusių moki-
nių, konkursų laureatų koncertą. Jau pernai vasarą 
jaunųjų talentų koncertas buvo pastebėtas šventinių 
renginių pynėje. Šiais metais kartu su pirmoke Milda 
Daunoraite, ketvirtoke Simona Cimbalistaite, aštun-
toku Tadu Niaura bei namelio šeimininke G.Indriū-
naite koncertavo ir įžymi lietuvių pianistė, tarptau-
tinių konkursų laureatė Guoda Gedvilaitė, gyvenanti 
ir dirbanti Vokietijoje. Pianistų būrelį šiemet papildė 
smuikininkė, Anykščių muzikos mokyklos mokyto-
jos L.Pipirienės auklėtinė, Živilė Laskauskaitė, kuriai 
akompanavo koncerto vedėja Irena Meldaikienė. Jau-
nųjų pianistų muzikavimą paįvairino lietuvių poetų 
eilės raiškiai deklamuojamos Austėjos Šmigelskaitės.

Turbūt nedaugeliui mokytojų pavyksta pačiame 
atostogų įkarštyje suburti mokinius, parepetuoti ir 
įkvėpti juos tokiam raiškiam muzikavimui. Juolab, 
kad buvo skambinama elektriniu pianinu, kurį ,,pra-
kalbinti“ ne iš karto pavyksta. Ne viename konkurse 
ar koncerte teko klausytis mokytojos Meldaikienės 
mokinių skambinimo ir visuomet jie išsiskirdavo itin 
raiškiu, ,,gyvu“ garsu bei puikiu muzikos kūrinio lai-

Mokytoja Irena Meldaikienė su koncerto dalyvėmis

ko tėkmės pajautimu. Šiame vasaros koncerte visų 
atlikėjų skambinimas pasižymėjo tikslia, gyvybinga 
metro pulsacija, raiškiu intonavimu, puikiu kiekvie-
no faktūros sluoksnio girdėjimu, kūrinio formos dar-
na. Neabejotina, kad kokybiškam elektrinio pianino 
skambesiui įtakos turėjo profesionalus įgarsinimas. 
Juk prie garso pulto sėdėjo tos pačios ,,komandos“ 
narys, buvęs mokytojos auklėtinis, konkursų laurea-
tas, turintis atlikėjišką pianisto patirtį, dabar Vilniaus 
universiteto magistrantas, fizikas Julius Meldaikis.

Klausytojai ilgai ir nuoširdžiai plojo jauniesiems 
atlikėjams ir jų mokytojai, kurios mintyse, neabejoju, 
jau gimsta ateinančios vasaros koncerto vizijos.

JAUNŲJŲ PIANISTŲ MAINŲ KONCERTAS
Jūratė DAUGĖLIENĖ,

Raseinių meno mokyklos fortepijono skyriaus vedėja

Siekdama ugdymo tikslų, Raseinių meno mokyk-
la palaiko konstruktyvius santykius su Kretingos, Jo-
navos, Kauno ir kitų šalies miestų meno 
(muzikos) mokyklomis. Balandžio vi-
duryje Kelmės meno mokykloje įvykęs 
jaunųjų pianistų mainų koncertas — tai 
užsimezgusios partnerystės tarp Kelmės 
ir Raseinių meno mokyklų tęsinys. Ben-
dradarbiavimą, dalijantis gerąja darbo 
patirtimi, skatinant mokinių koncertinę 
veiklą, prieš keletą metų iniciavo šių mo-
kyklų direktoriai – Asta Barčiauskienė ir 
Gintautas Grigalis. 

Mainų koncertas tarp Kelmės ir Rasei-
nių meno mokyklų fortepijono skyrių, 
kuriame pasirodė daugiau nei penkios 
dešimtys dalyvių, vyko jaukioje Kelmės 
meno mokyklos teatro salėje. Abiejų 
mokyklų mokiniai, jų pedagogai turėjo 
galimybę stebėti bendrai parengtą kon-

certą ir patys jame dalyvauti. Koncerte skambėjo per 
30 kūrinių – fortepijoninių ansamblių, trio, duetų, 

Mainų koncerto dalyviai – Kelmės ir Raseinių meno mokyklų 
jaunieji atlikėjai – po koncerto

BENDRADARBIAVIMO TILTAI
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solo. Jaunieji pianistai pasirodė ir kaip koncertmeis-
teriai: akompanavo solistams, grojo įvairios sudėties 
ansambliuose. Mokinius ruošė Kelmės meno mo-
kyklos mokytojai: fortepijono skyriaus vedėja V.Bra-
zinskienė, mokytojai A.Šurna, I.Lipeikienė, N.Jurge-
levičienė, I.Leskauskienė, R.Gasiūnienė, S.Jankeliūnas, 
R.Štabokienė bei Raseinių meno mokyklos pedagogės 
L.Juodytė, G.Grabienė, B.Galdikienė, S.Krečkauskienė, 

G.Gudaitienė, D.Banienė, A.Skirmantaitė, J.Turčins-
kienė, J.Daugėlienė.

Koncertui noriai ruošėsi abiejų mokyklų mokslei-
viai. Bendro koncerto-susitikimo metu buvo sukurta 
šilta, palanki kūrybai ir asmenybės saviraiškai aplinka; 
jaunieji atlikėjai tobulino pažinimo, komunikavimo 
kompetencijas. Nutarta ateityje tokio pobūdžio kon-
certus rengti reguliariai.

PAÞINIMO HORIZONTAI

KELIONĖ Į ZALCBURGO ŽEMĘ – 
MOCARTO GENIJAUS LOPŠĮ

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

Sėkmingai įgyvendinę pirmąjį mokomąjį-pažinti-
nį projektą „Mocarto ir Haidno keliais“, o kartu su-
laukę aktyvaus mokinių ir mokytojų susidomėjimo 
bei raginimo ir toliau rengti edukacines keliones, 
nusprendėme tęsti savo kūrybinį-organizacinį darbą. 
Pirmojoje kelionėje įgiję vertingos patirties galėjome 
kai ką keisti, tobulinti ar papildyti. Be to, nuolatos gir-
dėjome prašymų dar labiau praplėsti pažintį su austrų 
muzikos korifėjaus Volfgango Amadėjaus Mocarto 
gyvenimu ir kūryba. Tad šiam Vienos klasikui ir sky-
rėme antrąjį savo projektą, pavadindami jį „Zalcburgo 
žemė – Mocarto genijaus lopšys“. Projekte dalyvavo 
fortepijono, liaudies instrumentų, chorinio dainavimo 
klasių mokiniai ir pedagogai, o ruošiant pažintinę ir 
mokomąją programą daug pasidarbavo teorinių dis-
ciplinų, visų pirma muzikos istorijos, mokytojai. 

Mūsų keliai ir vėl vedė į Austriją, tik dabar jau 
Vakarų kryptimi. Į kelionę vykome 2007 metų pa-
vasarį, kai pasaulyje dar tebeaidėjo didžiojo Vienos 
klasiko Volfgango Amadėjaus Mocarto 250-ųjų gimi-

mo metinių atgarsiai. Ir šį sykį, įveikę Lenkijos pla-
tybes, sustojome nakvoti Brno, kuriame prieš daugelį 
metų ne vieną naktį praleido ir mažasis Volfgangas 
Amadėjus. 

Kitą rytą autobusas jau skrodė Aukštutinės Aust-
rijos platybes, ir netrukus pasiekėme vieną gražiausių 
jos miestų ant Dunojaus krantų – Lincą, tuo metu dar 
tik būsimąją Europos kultūros sostinę, mūsų Vilniaus 
varžovę 2009 metais. 

Pažintinės ekskursijos metu išvydome Linco kul-
tūros simbolį – Bruknerio koncertų rūmus, o taip 
pat katedrą, rotušę, menų universitetą, senąją cent-
rinę aikštę, menančią kadaise čia gyvenusio Mocar-
to žingsnius. Sužinojome daug įdomių faktų ne tik 
apie daugiasluoksnę miesto istoriją, bet ir pulsuojan-
tį šiandieninį gyvenimą. Linciečiai su pasididžiavi-
mu pasakojo, kaip miestas ir visa Austrija ruošia-
si 2009 metams, o po ekskursijos pradžiugino mus 
tikrai malonia staigmena. Linco katalikų darbuotojų 
sąjunga, remiama vietinės valdžios atstovų, pakvietė 

mūsų grupę paviešėti „Pasakų pasaulyje“ – 
populiariausiame miesto vaikų pramogų 
parke Piostlinbergo kalno grotoje, kur ne 
tik važinėjomės „Nykštukų geležinkeliu“ 
ir gėrėjomės įvairių pasakų scenomis bei 
personažais, bet ir sudainavome lietuvišką 
dainą čia atvykusiai jaunavedžių porai su 
svita. 

Deja, laikas bėgo negailestingai greitai, 
o tą patį vakarą mūsų laukė dar vienas įdo-
mus susitikimas Rydo municipalinėje mu-
zikos mokykloje. Jau iš anksto buvome pa-
kviesti į susitikimą su „Oikumenia Gospel“ 
choro dainininkais, tą vakarą atvykusiais 
koncertuoti čia iš Zalcburgo. Austrams – 
tiek choristams, tiek klausytojams – di-
džiulį įspūdį paliko mūsų išties emocinga 
publika. Po koncerto vykusioje bendroje 
draugystės vakaronėje susipažinome tiek Mūsų grupė Helbruno parke
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BACHAS – MUZIKOS PRADŽIA IR PABAIGA
Virginija MILAŠEVIČIENĖ,

Kauno 1-os muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

Šiuos žodžius apie didįjį baroko menininką pasa-
kė XIX a. pabaigos vokiečių kompozitorius Maksas 
Rėgeris. Taip nusprendėme pavadinti trečiąjį savo 
mokomąjį projektą, susiruošę keliauti Johano Sebas-
tijano Bacho keliais. 

Šio kompozitoriaus kūrybos spektras toks platus, 
kad ją atlieka tiek vos įžengę į muzikos šalį pirmokė-

liai, tiek pasaulinio garso virtuozai. Bacho muzika be 
galo paprasta ir kartu neįtikimai sudėtinga. Lygiai tą 
patį galima pasakyti ir apie Johano Sebastijano Bacho 
gyvenimą. Iš vienos pusės, varginga našlaičio dalia, at-
kaklus kasdienis darbas, tradicinės pažiūros tiek į gy-
venimą, tiek į kūrybą; iš kitos pusės – gausi, draugiška 
ir nepaprastai talentinga šeima, nenugalimo virtuozo 

vieni su kitų nacionaliniais patiekalais (vie-
tiniams labai patiko ne tik mūsų šakotis, bet 
ir skilandis, ir sūriai, ir šokoladas), tiek su 
austriškąja muzikos mokymo sistema pana-
šaus profilio muzikos mokyklose kaip ir mūsų. 
Sunku buvo skirtis, bet artėjo naktis, zalcbur-
giečiams reikėjo grįžti namo, o mes taip pat 
pamažu artėjome prie Zalcburgo.

Pernakvoję nedideliame miestelyje Brau-
nau ant Ino krantų, ryte pasiekėme Mocar-
to gimtąjį miestą, kurio istorinis centras nuo 
1996 metų yra įtrauktas į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą. Pirmiausia apsilankėme gar-
siajame Helbruno parke su baltuoju „Muzi-
kos garsų“ paviljonu ir žaismingaisiais fon-
tanais, o papietavę Jaunimo namuose vaikš-
tinėjome senovinio miesto gatvelėmis, kur, 
rodos, kiekviena siena, kiekvienas barokinis 
bokštelis slepia savyje užburtosios fleitos 
skambesį. Žinoma, nemažai čia ir komercijos – 
tarytum miestas iki ir po Mocarto daugiau nieko 
neturėtų, nors visa ji tokia miela ir žaisminga, kad 
ne tik neerzina, bet net savotiškai žavi. Tačiau mūsų 
programa Zalcburge buvo tokia intensyvi, kad nebuvo 
laiko ilgai spoksoti į suvenyrus ir kitas grožybes. Ne-
paprastai įdomi, tiesiog unikali pažintis mūsų laukė 
ekskursijoje po vieną įžymiausių Austrijos koncer-
tinių erdvių – „Festspielhaus“ kompleksą, kuriame 
kiekvieną vasarą vyksta garsieji Zalcburgo festivaliai. 
Po to apžiūrėjome karališkąją rezidenciją, rotušę, ka-
tedrą, kurioje buvo pakrikštytas mažasis Volfgangas 
Amadėjus, apsilankėme jo gimtajame name-muzieju-
je, perėjome Mocarto tiltu Zalcacho upę, davusią pava-
dinimą miestui ir žemei, žavėjomės senamiesčio pa-
norama. Pro viso pasaulio būsimųjų muzikų kalvę – 
aukštąją mokyklą „Mozarteum“ – pasiekę Mirabelės 
sodus, iš ten gėrėjomės Zalcburgo tvirtove aukštame 
Hohenzalcburgo kalne, o grįždami atgal visi kartu 
nusifotografavome prie Mocarto paminklo to paties 
vardo aikštėje. 

Kitą rytą mūsų laukė išvyka į vieną iš Zalcbur-
go žemės perlų – pasakišką Alpių kaimelį Halštatą, 
išsidėsčiusį kalnų ežero pakrantėje. Čia nepaprastai 
daug džiaugsmo ir emocijų sukėlė apsilankymas „Po-
žeminiame druskų pasaulyje“ – seniausiose regiono 

druskų kasyklose, kur ne tik išgirdome įdomių faktų 
ir informacijos, bet ir patyrėme nepakartojamų įspū-
džių kildami į kalnus lyno keltuvais bei leisdamiesi 
į požemius medinėmis rogėmis, apmuturiuoti druskos 
kasėjų kostiumais.

Deja, pramogos ir laisvalaikis taip pat turi pabaigą, 
tad pavakare atėjo metas sukti namų link. Kitą dieną 
vėl teko ištverti ilgą kelionę Lenkijos keliais. Kad lai-
kas neprailgtų, žiūrėjome filmus, klausėmės Mocarto 
muzikos įrašų ir pasakojimų apie jo gyvenimą bei 
kūrybą. Visos kelionės metu buvo pasakojama apie 
šalis, kuriomis vedė mūsų kelias, jų istoriją, kultūrą 
bei įžymiuosius žmones. Na, o grįžtant į namus, kaip 
ir pirmosios kelionės metu, vyko viktorina, kurios 
klausimai buvo tiesiogiai susiję su tuo, kas aplankyta, 
pamatyta, išgirsta ir sužinota. Kaip ir praeitą kartą, 
pralaimėjusiųjų nebuvo.

Kelionė vyko balandžio pabaigoje, kai gamta netil-
po savo kailyje džiaugdamasi grįžtančia šiluma ir sau-
le. Mums tai buvo dar vienas veiksnys, prisidėjęs prie 
viso renginio sėkmės ir malonumo jį organizuojant. 
Džiaugdamiesi, jog pavyko pasiekti numatytų tikslų 
ir suteikti visiems kelionės dalyviams tiek žinių, tiek 
naudingos patirties, tiek malonių įspūdžių, ėmėme pa-
mažu ruoštis kitai pažintinei kelionei. Mūsų laukė 
Johanas Sebastijanas Bachas.

Viešnagė Linco nykštukų karalystėje
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šlovė, genialūs kūrybos šedevrai, kuriuos pasaulis ėmė 
vertinti tik po gero šimto metų, o tuo metu neįstengė 
suvokti nei visuomenė, nei dvasininkai – pagrindiniai 
didžiojo menininko darbdaviai ir užsakovai. 

Be abejo, patartina ir naudinga mokiniams pa-
sakoti apie Bachą, jo kūrybą, asmenybę ir pažiūras, 
to laiko būdingus bruožus ir tradicijas. Bet prisilietus 
pačiam prie tikrovės, išvydus savo akimis ir išgirdus 
savo ausimis autentiškus dalykus, visa įgyja daug gi-
lesnę prasmę ir nušvinta kita šviesa. Todėl tęsėme 
savo sėkmingai pradėtą ir neabejotinai pasiteisinusią 
veiklą, užsimoję šįkart supažindinti savo ugdytinius 
su „Muzikos pradžia ir pabaiga“ tituluotu genijumi, ir 
toliau stengėmės kurti programą taip, kad ji išlaikytų 
optimistišką ir konstruktyvų balansą tarp mokymosi 
ir pramogos, pažinimo pastangų ir džiaugsmo.

Mūsų keliai nusidriekė per Vidurio Lenkiją ir 
Vokietiją – ko gero, pačias gražiausias Saksonijos 
ir Tiuringijos žemes. Šios kelionės metu prisilietėme 
tiek prie kompozitoriaus šaknų, tiek prie jo antkapinio 
akmens. O tik įvažiavę į Vokietiją, iškart papuolėme 
į jaukų pasienio miestelį Giorlicą – tiltą, jungiantį Rytų 
ir Vakarų Europą. Apsilankymas šiame senų kultūrinių 
tradicijų mieste, pažintis su jo žilą senovę menančiais 
bokštais ir bažnyčiomis buvo tarsi įvadas į dvasinėmis 
vertybėmis paženklintą Bacho erdvę ir epochą.

Toliau mūsų maršrutas vedė per Saksonijos žemės 
sostinę Dresdeną, kurio istori joje garbingą pėdsaką 
paliko ir Johanas Sebastijanas Bachas. Ekskursijos po 
miestą metu apžiūrėjome garsųjį Cvingerio barokinį 
ansamblį, neseniai atstatytą Dievo Motinos bažnyčią, 
rūmų katedrą bei Saksonijos valdovų rezidenciją, kur 
kadaise turėjo vykti Bacho varžytuvės su prancūzų 
kompozitoriumi ir vargonininku Lui Maršanu, sku-
biai pabėgusiu iš miesto po slaptų būsimojo kon-
kurento repeticijos pasiklausymų. Po to mūsų dar 
laukė nepaprastai įdomi pažintis su Zemperio ope-
ros rūmais ir smagi pramoginė ekskursija laivu Elbės 
upės slėniais, dėl savo nepakartojamo kraštovaizdžio 

įtrauktais į UNESCO pasau-
lio paveldo sąrašą. 

Kitą dieną išvykome į 
Bacho gimtinę. Tai nedidelis 
miestelis Eizenachas vaiz-
dingosios Tiuringijos kal-
nuose, pirmą kartą minimas 
rašytiniuose šaltiniuose jau 
1067 metais. Čia pirmiausia 
aplankėme Bacho namą-mu-
ziejų, tradiciškai laikomą jo 
gimtuoju namu (mat, anais 
laikais dar nebuvę adresų, tad 
konkretaus įrodymo nėra), 
kuriame išgirdome nepapra-
stai įdomų pasakojimą apie 

didžiojo kompozitoriaus vaikystę ir tolimesnį gyve-
nimo kelią. Mums buvo pademonstruoti autentiški 
Bacho laikų muzikos instrumentai ir jų skambesys, 
o kai kuriuos iš jų buvo galima netgi išbandyti pa-
tiems. Ekskursijos po Eizenacho istorinį centrą metu 
apžiūrėjome svarbiausias jo įžymybes: Viduramžius 
menančią šv. Jurgio bažnyčią, kurioje buvo pakrikš-
tytas ką tik pasaulį išvydęs mažasis Johanas Sebasti-
janas, bei jo lankytą tos pačios bažnyčios parapijinę 
mokyklą, o pažintį su miestu užbaigėme užkopę į gar-
siąją Vartburgo pilį, į kurią kažkada iš Vengrijos buvo 
atgabenta mažametė princesė, vėliau tapusi šventąja 
Elžbieta. Pilyje matėme ir garsiąją koncertų salę, ir 
celę, kurioje slapstydamasis nuo inkvizicijos didysis 
Bažnyčios reformatorius Martynas Liuteris pirmąkart 
į vokiečių kalbą išvertė Šventąjį Raštą. 

Mūsų keliai į nakvynės vietą senovinėje Koldico 
tvirtovėje vedė pro Ordrufą, kur, tapęs našlaičiu, de-
šimtmetis Bachas papuolė brolio Christofo globon, 
Arnštatą, kuriame Bachas vargonininkavo būdamas 
jau subrendęs muzikantas, ir Veimarą – garsiąją Vo-
kietijos menų šventovę, buvusią Europos kultūros 
sostinę, UNESCO pasaulio paveldo puošmeną, kur 
Bachas, tarnaudamas kunigaikščio rūmuose vargoni-
ninku ir koncertmeisteriu, sukūrė didžiąją dalį savo 
vargoninės muzikos kūrinių ir kantatų. Dienos pro-
gramos pabaigoje vėl laukė pramogos: apsilankymas 
miniatiūriniame „Pasakų sode“, kuriame karaliauja 
maži nykštukai, ir vandens pramogų parke su uni-
kaliu muzikos ir šviesų paviljonu.

Pamažu artėjome Bacho keliais link Leipcigo – pas-
kutinės jo gyvenimo ir kūrybos vietos. Didžiąją dalį 
šiame mieste sukurtų kūrinių kompozitorius parašė 
pamaldoms šv. Tomo bažnyčioje, kurioje jis iki pat 
mirties dirbo kantoriumi. Užimti šias pareigas buvo 
didelė garbė kiekvienam to meto muzikantui. Bachas 
buvo atsakingas už choro berniukų mokymą ir už 
tai, kad per pamaldas visada skambėtų muzika. Įspū-
dinga, kad „Tomanerchor“ – Leipcigo šv.Tomo baž-
nyčios berniukų choras – iki mūsų dienų yra vienas 
geriausių ir įžymiausių ne tik Vokietijoje, bet ir visoje 
Europoje. Todėl mums itin pasisekė, kad lankėmės 

Leipcigo šv. Tomo bažnyčios šventoriuje

Mūsų grupę sveikina 
pramogų parkas „Belantis“
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SVEČIUOSE JANO SIBELIJAUS GIMTINĖJE
Laima LEKAITĖ, 

Kauno 1-os muzikos mokyklos vyr. mokytoja

Mūsų mokyklos pažintiniai projektai, skirti ku-
riam nors kompozitoriui, jau tapo tradicija. Pati 
naujausia mokomoji kelionė įvyko šių metų spalio 
mėnesį. Nors ir sunkmetis, susirinko žingeidžių daly-
vių grupė, pasiruošusių šįkart vykti Šiaurės kryptimi. 
Nenuilstantis organizatorių komitetas, kurio varomoji 
jėga – niekad idėjų nepritrūkstanti mokytoja Jūratė 
Baltušienė, paruošė programą, skirtą suomių garsiau-
siam kompozitoriui Janui Sibelijui. Šio kompozito-
riaus vardas mūsų mokiniams gal kiek mažiau, o gal 
ir visai negirdėtas – mokykliniame repertuare yra vos 
keletas Jano Sibelijaus ir jo tautiečių sukurtų fortepi-
joninių pjesių, iš kurių dažniausiai atliekama liūdnoji 
šiaurietiško kolorito „Lopšinė“. Tiesą sakant, apie Si-
belijaus kūrybą ir gyvenimą nedaug žinojome net ir 
mes, pedagogai, tad buvo visiems tikrai smalsu. 

Vykome į Suomiją rudeniškomis dienomis, Lie-
tuvoje siaučiant vėjams ir slegiant niūriai darganai. 
O mūsų kelionės šiauriausias taškas buvo tolimoji 
Laplandija, Užpoliarės ratas. Kai kas net baiminosi – 
kaip ištversime šiaurinius šalčius. Tačiau jau pirmoji 
kelionės diena pradžiugino saulės spinduliais. Vėliau 
matėme visko, net ir gilaus sniego, bet nuotaika liko 
puiki iki galo. Žinoma, Suomija tokia didelė ir pla-
ti šalis, kad negalėjome pabuvoti visur ir pamatyti 
visko, tačiau mūsų kelionės programa buvo įvykdyta 
su kaupu. Pakeliui daug sužinojome apie kaimynines 
Baltijos šalis, kuriomis važiavome – Latviją ir Estiją, 
artimas mūsų kaimynes, turinčias daug bendros ar 
panašios istorijos, kultūros ir patirties. Aplankėme 
abiejų valstybių sostines, susipažinome su jų sena-
miesčiais, menančiais žilą senovę, įtrauktais į UNES-
CO pasaulio paveldo sąrašą. 

Daug įspūdžių paliko kelionė greituoju keltu į Suo-
mijos sostinę Helsinkį ir atgal. Ji nė kiek neprailgo, ir 
visi ją puikiai atlaikė. O jauniausiems kelionės daly-
viams ypač patiko vaikams skirta žaidimų ir pramogų 
zona. Beje, kelte vaikų ir jaunimo grupėms galioja 

ypatingai griežtos taisyklės, tad mokytojai iš pradžių 
buvo gana įsitempę, tačiau mūsų moksleiviai elgėsi 
tikrai pavyzdingai. Iš Talino išplaukėme dar nepra-
švitus. Visiems, be abejo, buvo labai smalsu išeiti ant 
denio, nors ir pučiant nemenkam vėjeliui. Gražu buvo 
stebėti, kaip nyksta horizonte Talino senamiesčio švie-
sos, o po kelių valandų išnyra jau saulės nutvieksti 
nepažįstamosios Suomijos krantai.

Visos kelionės tempas buvo didžiulis. Persikėlę 
į Helsinkį, aplankėme svarbiausias miesto įžymybes, 
pamatėme ir patyrėme daug gražių dalykų. Didelį 
įspūdį paliko moderni Nacionalinė opera ir garsiau-
sia koncertų salė „Finlandia“, o ekskursiją vainikavo 
bendra nuotrauka prie įspūdingo Sibelijaus paminklo 
nuostabiai gražiame rudeniškame miesto parke, pa-
vadintame kompozitoriaus vardu. Mokytoja Virginija 
Milaševičienė supažindino kelionės dalyvius su Jano 
Sibelijaus biografija ir svarbiausiais kūrybos bruožais, 
iliustruodama savo pasakojimą filmuota medžiaga, 

J.Sibelijaus memorialiniame name-muziejuje muzikuoja 
Laura Ramoškaitė

šioje bažnyčioje sekmadienį ir turėjome retą galimybę 
pasiklausyti jų nuostabaus giedojimo. Pasibaigus pa-
maldoms čia pat, šalia centriniame altoriuje esančios 
Johano Sebastijano Bacho amžinojo poilsio vietos, ty-
los minute pagerbėme didžiojo vokiečių kompozito-
riaus, muzikos meno genijaus atminimą. Kiekvienais 
metais birželio mėnesį šioje bažnyčioje vyksta šimtus 
tūkstančių klausytojų sutraukiantys Bacho festivaliai – 
viena didžiausių Leipcigo miesto švenčių. Apsilanky-
mą šioje nepaprastą aurą skleidžiančioje vietoje ilgam 
primins grupinė nuotrauka prie bažnyčios šventoriuje 
skulptorių įamžinto Bacho, kurio žingsniai aidėjo čia 
beveik prieš tris šimtus metų.

Ekskursijos po Leipcigą metu dar apžiūrėjome 
miesto istorinį centrą su Turgaus aikšte, senąja ro-
tuše (dabar – istorijos muziejumi), Bacho archyvu ir 
kitais įžymiais pastatais. 

Prieš išvykdami namų link sekmadienio popietę 
smagiai praleidome viename didžiausių Vokietijos 
atrakcionų parkų – „Belantis“, kur buvo linksma ir 
įdomu tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.

Kelias į namus neprailgo – žiūrėjome filmus, klau-
sėmės muzikos ir įdomių istorijų iš Bacho ir jo šeimos 
gyvenimo. Kaip kiekvieną kelionę, šią taip pat užbaigė 
žaidimas-viktorina, o mintyse jau mezgėsi nauji kū-
rybiniai planai.
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būsimo šeimininko pageidavimai 
namo statytojams buvo du – vaiz-
das į ežerą ir žalios spalvos koklių 
krosnis, nes žaluma jam asocijavosi 
su mažoru. Janas Sibelijus, panašiai 
kaip mūsų Čiurlionis, muzikos gar-
sus regėjo spalvomis, o kurdavo ne 
prie fortepijono, bet paprasčiausiai 
rašydavo natas sėdėdamas ant suo-
lelio. Svetingi šeimininkai maloniai 
leido mūsų mokiniams patiems pra-
kalbinti autentišką kom  pozitoriaus 
instrumentą. Kad esame muzikos 
mokyklos atstovai, be didelių įkal-
binėjimų gražiai pademonstravo 
mūsų jaunosios pianistės Laura 
Ramoškaitė ir Kamilė Medeckytė.

Ekskursijos pabaigoje nuėjome 
aplankyti kompozitoriaus ir jo žmo-
nos kapo, esančio čia pat, papras-

tumu ir jaukumu alsuojančiame sodybą supančiame 
parke. Didžiulį įspūdį paliko išties kukli antkapinė 
plokštė ir joje iškalti ilgą gyvenimą liudijantys dar-
niosios poros nugyventi metai.

Kelionė melsvai sidabrinių ežerų kraštu šviečiant 
rudeniškai saulei ir skambant muziejuje gautų Sibe-
lijaus įrašų garsams kūrė išties harmoningą, pilnatvės 
paženklintą nuotaiką.

Su Sibelijumi dar susitikome Suomijos slidininkų 
mieste Lahtyje, kur prieš keletą metų jauni suomių 
architektai iš senų uosto sandėlių sukūrė vieną geriau-
sių Europos koncertų salių – Jano Sibelijaus rūmus, 
kuriuose repetuoja ir koncertuoja garsusis Sibelijaus 
simfoninis orkestras. 

Kaip ir kitų kelionių, taip ir šios programoje buvo 
ir pramoginė dalis: o lankantis Suomijoje tai, be abejo, 
pažintis su tikrojo Kalėdų Senelio – Joulupukki – bu-
veine snieguotoje Laplandijoje. Apie tai ilgam primins 
ir grupės nuotrauka. Daug linksmų įspūdžių paliko 
ir Poliarinio rato kirtimas, ir apsilankymas šiaurinių 
šunų – haskių – ūkyje, kuriame kiekvienas galėjo ne 
tik nusifotografuoti lenktyninėse rogėse, bet ir pane-
šioti glėbyje neseniai šį pasaulį išvydusius nepaprastai 
mielus ir lipšnius mažylius keturkojus, būsimuosius 
tų lenktynių čempionus.

Kelionės dienos pralėkė tarsi akimirka. Grįžtant 
namo vėl vyko žinių patikrinimas-viktorina, ir malo-
niai stebino visų aktyvus dalyvavimas ir šaunūs rezul-
tatai. Prieš atsisveikindami klausėmės Sibelijaus muzi-
kos, gėrėdamiesi jau matytos ir pažintos jo gimtosios 
Suomijos vaizdais televizoriaus ekrane. Linkėdami 
pagrindinėms mokomųjų pažintinių projektų auto-
rėms J.Baltušienei ir V.Milaševičienei nesenkančios 
energijos, labai laukiame kitų kelionių, įsitikinę, kad 
vėl sužinosime daug naujo ir įdomaus, džiaugsimės 
nuoširdžiu bendravimu ir patirsime begales nepakar-
tojamų įspūdžių ir neišdildomų akimirkų!

kurios fone skambėjo kompozitoriaus veikalai. Taip 
pat išgirdome ir išsamų pasakojimą apie suomių liau-
dies muziką, profesionaliosios kūrybos raidą, kitus 
žymius šios tautos kompozitorius bei menininkus. 
Labai įdomiai ir savitai ši pažintis prasitęsė teminės 
ekskursijos metu didžiausiame Šiaurės tautų istorijos 
ir kultūros muziejuje, mokslo centre „Arktikum“, kurį 
aplankėme jau kitą dieną, atvykę į Suomijos šiaurinio 
regiono – Laplandijos – sostinę Rovaniemį. 

Tačiau prieš tai dar laukė nepaprastai maloni pa-
žintis su Jano Sibelijaus atminimo puoselėtojais jo 
memorialiniame name-muziejuje. Šią sodybą kompo-
zitorius pasistatydino specialiai savo šeimai nedidelia-
me miestelyje Jarvenpia, apsuptame melsvu sidabru 
spinduliuojančių ežerų. Suomija dažnai vadinama 
tūkstančio ežerų kraštu – išties pelnytai. Važiuoda-
mi vaizdingais šios šalies keliais jų matėme begales. 
Reikia pasakyti, kad tie ežerai kitokie, negu mums 
įprasta Lietuvoje – kažkokie nesibaigiantys ir susilie-
jantys su dangaus platybėmis. Namukai jų pakrantėse 
irgi tipiškai skandinaviški: nedideli, vienaukščiai, me-
diniai, tamsiai raudonos spalvos, primenantys ką tik 
išdygusius grybus samanų paklotėje. Tačiau Jano Si-
belijaus namas kitoks – tai nelyginant nedidelė dvaro 
sodyba, erdvus miestiečio, persikėlusio į kaimą, būs-
tas. Viskas apgalvota, net vaizdų per langą kryptis – 
tiesiog į netoliese tyvuliuojantį ežerą. 

Mus čia priėmė nepaprastai svetingai – tai liudija 
vien jau tas faktas, kad muziejus nuo spalio pirmos 
dienos užsidarė remontui, bet mums vis dėlto atvėrė 
duris. Muziejaus šeimininkai, labai maloni pagyvenu-
sių žmonių pora, pasitiko mus jau prie įvažiavimo į 
sodybą. Iš jų sužinojome daugybę įdomių dalykų apie 
patį Sibelijų, jo žmoną Aino, dukras, anūkus. Kaip 
reta garsių menininkų pasaulyje, kompozitoriaus gy-
venimas pasižymėjo ramia, taikia tėkme harmoningos 
šeimos rate. Įdomu buvo išgirsti ir tai, kad vieninteliai 

J.Sibelijaus parke Helsinkyje
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KONKURSAI, FESTIVALIAI, SEMINARAI

ΙX PIANISTŲ SEMINARAS UOSTAMIESTYJE
Tamara PROKOPOVIČ, 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytoja metodininkė 

Šių metų spalio 19–23 d. Klaipėdos universite-
to koncertų salėje įvyko projekto ,,Pianistų rengimo 
tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: at-
viros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ ΙX semi-
naras. Šis renginys turi reikšmingos įtakos jaunimo 
kultūrinio ir meninio ugdymo tobulinimui ir sklaidai, 
kaip ir kiti kultūriniai ir meniniai projektai, kuriuose 
dalyvauja didžioji dalis bendrojo lavinimo sistemoje 
besimokančio ypatingai gabaus jaunimo. 

Su įvairaus amžiaus grupių jaunaisiais pianistais 
dirbo tarptautinio susivienijimo ,,XXΙ amžiaus me-
nas ir švietimas“ prezidentė, Ukrainos nacionalinės 
muzikos akademijos profesorė ELEONORA TKAČ 
ir Kaliningrado apskrities valstybinės filharmonijos 
solistas, Sergejaus Rachmaninovo koledžo profesorius 
VLADIMIRAS SLOBODIANAS.

Eleonora Tkač
Eleonora Tkač – tarptautinio susivienijimo ,,XXΙ 

amžiaus menas ir švietimas“ prezidentė, Ukrainos 
nacionalinės muzikos akademijos profesorė, psicho-
logijos mokslų daktarė. Jos vadovaujama institucija 
nuolat organizuoja tarptautinius jaunųjų muzikan-
tų konkursus, gabaus jaunimo meistriškumo kursus. 
Profesorė dažnai kviečiama į konkursus kaip žiuri 
narė. 

Sunku išvardinti visus profesorės bruožus: iš-
mintinga pedagogė, entuziastė, sugebanti apjungti 
žmones kilniam tikslui, kritikė ir nepaprastai įdomi 

pašnekovė. Ilgametė patirtis padeda profesorei iškart 
nustatyti jaunajam pianistui ,,diagnozę“ ir nukreipti 
jo muzikavimą reikiama kryptimi. Labai konkrečios 
ir aiškios pastabos suteikia darbui konstruktyvumo. 
Jaučiasi profesorės pagarba ir didelė meilė vaikams, 
muzikai, savo profesijai. 

Profesorė Eleonora Tkač pa žymėjo ypatingai gerai 
pasirodžiusius jaunuosius pianistus ir jų mokytojus. 
Tai Klaipėdos J.Karoso MM ketvirtokė Emilija Šukytė 
(vyr. mokyt. Vaiva Purlytė), Gargždų MM penktokė 
Evelina Ruškytė (vyr. mokyt. B.Steponavičienė), Šilu-
tės vaikų meno mokyklos penktokė Skaistė Kašėtai-
tė (mokyt. metod. Liudmila Kašėtienė), S.Šimkaus 
konservatorijos devintokė Erika Juršaitė (vyr. mokyt. 
V.Purlytė), dvyliktokė Gaivilė Simaitytė (mokyt. eksp. 
Virginija Ruzgienė), Klaipėdos E.Balsio menų gimna-
zijos mokiniai: penktokas Dovydas Petrovas (mokyt. 
metod. Asta Brazienė) ir devintokas Sergej Liachnovič 
(mokyt. metod. Valentina Potejenko), dvyliktokė Anže-
lika Poliakova (mokyt. metod. Valdonė Kučinskienė), 
KU FM Fortepijono katedros Ι kurso studentė Adelė 
Daunoravičiūtė (prof. Tatjana Romaškina). 

Vladimiras Slobodianas
Vladimiras Slobodianas – koncertuojantis pia-

nistas, Kaliningrado filharmonijos solistas, puikus 
peda gogas. Tarp jo mokinių – tarptautinių konkursų 
laureatai, konservatorijų (tarp jų ir Maskvos P.Čai-
kovskio konservatorijos) dėstytojai. 

Profesoriai Eleonora Tkač ir Vladimiras Slobodianas (sėdi) tarp seminaro dalyvių ir pedagogų
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Pianistas nuolat stebina savo smalsumu, nauju ir 
netikėtu požiūriu į seniai žinomas tiesas. Jo erudicija 
išties beribė, bet jo netenkina tik žinių perteikimas. 
Stipriausias Vladimiro Slobodiano pedagoginio talen-
to bruožas – nustebinti ir įkvėpti jaunąjį muzikantą 
ir jo pedagogą kūrybiniam darbui. 

Analizuodamas ir pateikdamas J.S.Bacho kūrinius, 
V.Slobodianas rėmėsi 17–18 a. muzikinės retorikos 
principais. Moksleiviai ir jų mokytojai sužinojo labai 
daug naujo ir įdomaus apie baroko epochos muziką.

Nemažai jaunųjų atlikėjų seminarui paruošė so-
natas. Šį kartą profesoriaus dėmesį patraukė Jozefo 
Haidno sonatų interpretacija. Labai paprastai ir natū-
raliai jis sugebėjo paaiškinti, kodėl taip svarbu siekti 
ritmo ir artikuliacijos tikslumo, kodėl pagražinimų 
ir detalių nepaisymas ,,ardo“ sonatos vientisumą. 

Romantinė muzika labai artima profesoriaus tem-
peramentui. Spalvingai, nuotaikingai, pasikliaudamas 
giliais jausmais jis perteikia F.Šopeno, S.Rachmanino-
vo, A.Skriabino, J.Bramso muziką. 

Profesorius išskyrė labai daug jaunų talentingų 
pianistų. Tarp jų ir patį jauniausią – Klaipėdos J.Ka-
roso MM 1 kl. mokinį Paolo Blanchi (mokyt. me-
tod. Virginija Dubinskienė), o taip pat ir 6 kl. mokinį 
Augus tiną Žinį bei 7 kl. mokinę Justę Jasevičiūtę (mo-
kyt. metod. Gitana Masiulienė), M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos 6 kl. mokinę Gabiją Maknavičiūtę (doc. 
Albina Šikšniūtė), Klaipėdos Vydūno vid. mokyklos 
9 kl. mokinę Jonę Girdzijauskaitę, Klaipėdos E.Balsio 
menų gimnazijos ketvirtoką Petrą Vaitekutį (mokyt. 

metod. Birutė Buinevičienė), tos pačios mokyklos ket-
virtokes Guostę Bridikytę ir Aurėją Stanislovaitytę, 
8 kl. mokinę Godą Pavilanskaitę (mokyt. metod. Mar-
garita Vizgaudienė), septintoką Matą Ligeiką (mokyt. 
metod. Vaida Vaičaitytė), Klaipėdos J.Kačinsko MM 5 
kl. mokinį Klimentą Jaremčuką ir 7 kl. mokinę Tai-
siją Kuščenko (mokyt. metod. Tamara Žagarienė), 
seseris, 6 kl. mokines Augustę ir Ievą Petkūnaites, 
7 kl. mokinę Mariją Žukauskaitę (mokyt. metod. Vi-
lija Revutienė).

 Daug komplimentų ir pagyrimų sulaukė vyresnių-
jų klasių mokiniai: Klaipėdos S.Šimkaus konservatori-
jos dvyliktokės Gaivilė Simaitytė ir Kristina Butvytytė, 
vienuoliktokė Jurgita Eičinaitė (mokyt. eksp. V.Ruz-
gienė), vienuoliktokės Akvilė Šmotavičiūtė ir Akvilė 
Šileikaitė (mokyt. eksp. Jūratė Liutkienė), E.Balsio 
menų gimnazijos 10 kl. mokinys Sergej Liachnovič 
(mokyt. metod. V.Potejenko).

 Tęstinio projekto vadovė ir iniciatorė – KU MF 
docentė Inga Maknavičienė.

 Ypatingos padėkos vertas seminaro globėjas – 
Lietuvos Respublikos kultūros ministras Remigijus 
Vilkaitis.

Labai malonu ir naudinga, kad nenutrūko me-
niniai ryšiai tarp dabar jau išsiskyrusių valstybių. 
Muzika nežino ribų, jos kalba universali ir visiems 
suprantama. Eleonora Tkač taip apibūdino meninių 
projektų tikslą: ,,Mes galime apjungti mokytojų, ge-
bančių dovanoti meną jausti širdimi pastangas. Tada 
XXΙ amžius taps žmonijos aukso amžiumi“.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI IŠ TARPTAUTINIO 
,,PIETRO ARGENTO“ KONKURSO 

Žizelė Romualda STROPUTĖ,
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

A.Kačanausko muzikos mokyklos auklėtiniai – 
jaunieji pianistai, kanklininkų trio – iš XII-ojo tarp-
tautinio „Pietro Argento“ (garsaus  italų kompozito-
riaus ir dirigento) muzikų konkurso Italijoje parsi-
vežė laurus.

Paskutinėmis gegužės dienomis Gio del Cole mies-
te vykusiame konkurse dalyvavo apie 200 dalyvių iš 
įvairių pasaulio šalių: Argentinos, JAV, Japonijos, Kini-
jos, Australijos, Albanijos, Italijos, Lietuvos, Estijos, 
Rusijos, Baltarusijos, Čekijos, Lenkijos, Azerbaidžano 
ir Uzbekijos.

Lietuvai atstovavo 27 konkursantai. Iš jų 18 A.Ka-
čanausko muzikos mokyklos moksleivių, likusieji iš 
Klaipėdos, Kauno 1-osios, Vilniaus muzikos mokyklų. 
Tai buvo gausiausias būrys jaunųjų muzikantų, atvy-
kusių iš vienos šalies.

Penkias dienas trukęs konkursas buvo suskirs-
tytas į pianistų (solistų), kamerinių ansamblių, vo-
kalinės muzikos sekcijas pagal amžiaus kategorijas. 

Aukščiausioje kategorijoje, kur amžius neribojamas, 
varžėsi profesionalūs muzikai.

Žiuri komisijos nariais pakviesti žymūs muzikan-
tai  profesionalai: profesorė Lia de Barberis iš Italijos, 
Valentina Berman – Florencijos muzikos akademijos 
profesorė, profesorė Marsida Koni iš Albanijos. Prof. 
V.Berman nuomone, šiame konkurse, be aukšto pro-
fesionalaus muzikantų pasiruošimo lygio, pirmiau-
sia vertinama muzikanto individualybė ir gebėjimas 
kalbėti per muziką. Kartais profesionaliai paruoštas 
muzikantas neįtikina savo muzikavimu, todėl ir ne-
būna aukštai įvertintas.

Visi konkurse dalyvavę A.Kačanausko muzikos 
mokyklos auklėtiniai konkurse iškovojo prizines vie-
tas. I-ąją vietą B kategorijoje laimėjo Gabrielė Sutkutė 
(mokyt. L.Vasnevskaja). III-ias vietas laimėjo mokinės 
E.Kuzinaitė (mokyt. L.Vasnevskaja), Ieva Darandovai-
tė (mokyt. Z.Ančenkova), Paulina Skučaitė (mokyt. 
L.Baršauskienė). Daug diskusijų sukėlė C kategori-
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jos vertinimai, kur varžėsi Rusijos, Albanijos, Italijos 
ir Lietuvos pianistai. II-ąją vietą užėmė Julius Kigas 
(mokyt. L.Vasnevskaja), III vietą laimėjo Indrė Ulevi-
čiūtė (mokyt. I.Pakėnienė), o diplomus pelnė Ąžuolas 
Dvarionas (mokyt. L.Vasnevskaja) ir Justina Gedgau-
daitė (mokyt. Ž.R.Stroputė). Kai kuriose kategorijose 
deja nebuvo skiriama 1-oji vieta. Mažųjų A kategori-
joje III vietą laimėjo Rūta Jonikaitė (mokyt. L.Mun-
trimienė), o diplomus – Klodelė Pakėnaitė (mokyt. 
L.Muntrimienė) ir Mia Palšytė (mokyt. I.Pakėnienė). 
Fortepijoninių ansamblių kategorijoje II-ąją vietą par-
sivežė Roberta Kukytė (mokyt. K.Žilinskienė) ir Ma-
tas Misevičius (mokyt. Z.Juciuvienė). 

A.Kačanausko muzikos mokyklos kanklininkių 
trio, laimėjęs 3-ią vietą kamerinių ansamblių sek-
cijoje, sukėlė didelį susidomėjimą nematytais, italų 
akimis, egzotiškais instrumentais ir jų skambėjimu. 
Jos buvo pagerbtos ir pakviestos groti vakariniame 
laureatų koncerte. (Jų grojimas įrašytas youtube.com 
concorso Pietro Argento 2009).

Kadangi konkursas vyko pietinėje Italijoje, Apulia 
regione, mūsų mažieji atlikėjai ir jų mokytojai galė-

jo aplankyti žymius miestelius, kultūros paminklus, 
įtrauktus į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą Mate-
rą, Allberabello, Tivolio miestelį su nuostabiais Villa 
d’Este fontanais. Pakeliui aplankėme garsius miestus 
Veroną, Boloniją, Barį ir tuo pačiu pasidžiaugėme 
Italijos saulės ir vandens teikiamomis pramogomis.

Pagrojus C kategorijoje
Visi A.Kačanausko muzikos mokyklos auklėtiniai, dalyvavę konkurse Italijoje, užėmė 
prizines vietas

Senasis Materos miestas

MARCO FORTINI KONKURSAS BOLONIJOJE
Austėja ŽUMBAKYTĖ,

Kauno 1-os muzikos mokyklos 5 klasės mokinė

Pasibaigus mokslo metams, birželio mėnesį dar 
neskubėjome atostogauti – buvome numatę išvyką 
į Bolonijos miestą, esantį Italijoje. Žinojome, kad ten 
kasmet vyksta tarptautinis Marco Fortini vardo pia-
nistų konkursas. Konkurso globėja – Fortini šeima, 
todėl jis vyksta jaukiame šios šeimos viešbutyje Re 
Enzo. 

Draugija buvo gana smagi, su 6 klasės mokine 
Kamile Rimkute jau esame keliavusios kartu, o pir-

mokė Sofija Kilpytė ir antrokė Viltė Zabielaitė keliavo 
pirmąsyk. Mus lydėjo mokytojos Neringa Dainelytė, 
Eglė Sadauskaitė-Gerulienė ir Jolanta Snudaitienė, il-
gus mėnesius ruošusios mus šiam konkursui. 

Kelionė Vilnius – Milanas – Bolonija neprailgo, 
tik kiek ilgiau užtrukome ieškodamos „Re Enzo“ vieš-
bučio. Pasirodo, Bolonijos miestas labai didelis, po 
jį klaidžioti buvo sunkiau, negu dairytis pro lėktuvo 
ir traukinio langą.
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Austėja, Sofija ir Viltė po konkurso smagiai leido laiką

Konkurso dalyvės Sofija Kilpytė, Viltė Zabielaitė, Austėja 
Žumbakytė ir Kamilė Rimkutė konkurso laureatų koncerte, 
kuris vyko šv.Frančesko bažnyčios kiemelyje

SVARBIAUSIA ŠYPSENA!
Daiva PILKIENĖ,

Kaišiadorių meno mokyklos fortepijono skyriaus vedėja

– Mokytoja, ar bus Linksmieji pirštukai?
– Mokytoja, ar reikia darytis saules?
– Ar bus diplomai? Aš jau du turiu: vienas – 

Linksmiausias etiudas, kitas – puikiausia šypsena!
– O kuris tau labiau patinka? – paklausiau ma-

žosios pianistės.
– Abu patinka, nes, kaip sakėt, moterims šypsena 

labai svarbu!
Laikas bėga neapsakomai greitai. Jau DEŠIMTA-

SIS Linksmųjų pirštukų koncertas!

Rytojaus dieną konkursą pradėjo vyriausieji D ka-
tegorijos pianistai. Visus nustebino jų profesionalus 
grojimas. Laukėme savo amžiaus grupių pasirodymų. 
Laikas bėgo nepastebimai, nes norėjosi paklausyti kitų 
dalyvių grojimo, taip pat rūpėjo kaip nors patekti į itin 
„apgultą“ vienintelį repeticijų kambarėlį, ir, žinoma, 
knietėjo išbėgti pasi grožėti miestu, pasidžiaugti sau-
lėta diena, pasmaguriauti garsiųjų Bolonijos ledų.

Pirmoji iš mūsų konkurse grojo Kamilė (C kate-
gorija). Jai pasisekė – mes dar jaudinomės, o ji jau 
šypsodamasi demonstravo gautą diplomą. Toliau sekė 
vis jaunesnių konkurso dalyvių pasirodymai. Varžytis 
buvo nepaprastai sunku – dalyvių iš Rusijos, Graiki-
jos, Austrijos, Vokietijos, Italijos ir kitų kraštų pro-
gramos buvo didelės apimties, kūriniai sudėtingi. Bet 
mums pavyko - Austėja (B kategorija) su Vilte (A ka-
tegorija) iškovojo III-iąsias vietas, o jauniausioji Sofija 
„Pulcini“ („Viščiukų“) kategorijoje pelnė I-ąją vietą. 

Atslūgus konkurso įtampai, skubėjome susipa-
žinti su Bolonija. Šio seno Italijos miesto grožis 

su  žavėjo visus. Nuostabūs senoviniai pastatai, di-
dingos bažnyčios, seniausias universitetas, miesto 
simboliai – aukštyn besistiebiantys bokštai. Gatvių  
šaligatviai iškloti margaspalvėmis plytelėmis, o nuo 
kaitrios saulės juos slepia barokinio stiliaus skliau-
tai. Po jais – įvairios krautuvėlės, ledainės ir, žinoma, 
picerijos.

Paskutiniąją konkurso dieną su liūdesiu ruošė-
mės į laureatų pagerbimo koncertą. Žinojome, kad 
netrukus teks atsisveikinti su svetingai mus priėmu-
siais žmonėmis. Bet koncertas buvo dar viena didelė 
staigmena – jis vyko žaviame bažnyčios kiemelyje po 
atviru dangumi, vienuolyno fone. Grojantiems vai-
kams pritarė čiulbantys paukšteliai...

Ryte mūsų laukė kelionės „antroji dalis“ – buvo-
me numatę aplankyti nuostabiąją Veneciją, istorinę 
Veroną, pasigrožėti didžiausio Gardos ežero pakran-
čių vaizdais, pabuvoti Milane.

Patyrėme tiek puikių įspūdžių, kurių išpasakoti 
neįmanoma – galiu tik palinkėti patiems pamatyti.

   

Pradžia ... Ji visada būna sunki. 
Mano mokiniai ir jų tėveliai dažnai išreikšdavo 

nuomonę, kad jų vaikas nebus muzikantas, ir kam 
tie etiudai ir gamos reikalingi, gal tegul groja kokią 
gražią, už širdies griebiančią muziką. Tuomet kantriai 
aiškindavau apie technikos vystymo reikalingumą ir 
dažniausiai neįtikindavau nei tėvų, nei vaikų.

– Na jei Jūs taip sakot...
Pradėjau galvoti, kaip keisti situaciją, ir, augin-

dama savo vaikus, juos stebėdama, sukūriau techni-
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Prieš etiudų konkursą reikia „nupūsti“ baimę ir jaudulį Vertinam draugų pasirodymą

nės įskaitos naują atsiskaitymo formą. Išdėsčiau ją 
kolektyvui – nuomonių buvo įvairių, tačiau buvau 
dėkinga fortepijono skyriaus mokytojoms, kurios pa-
laikė mano pasiūlymą. 

Esmė liko ta pati – etiudo atsiskaitymas. Tačiau 
forma pasikeitė. 

Jaunesniųjų klasių mokiniai – „Linksmųjų pirštukų“ dalyviai su mokytojomis

O čia – vyresnieji

Neigiamiausias atsiskaitymų faktorius – scenos 
baimė. Taigi pirmoji užduotis – sumažinti baimę. Tada 
sugalvojau saules. Kol lauki savo eilės groti, reikia 
klausyti draugo atlikimo, nes jam pagrojus turėsi kelti 
saulę – raudoną, jei puikus atlikimas, geltoną – jei 
šiek tiek nepavyko ir mėlyną –  silpnai pasiruošusiam. 

Mokinys, turėdamas šią užduotį, 
negalvoja apie save, taip sumažėja 
mąstymas ,,oi kaip bijau“.

Dar vienas svarbus faktorius – 
suinteresuotumas. Čia pasiūliau 
diplomus – tiksliausio ritmo, me-
lodingiausio etiudo, puikiausios 
šypsenos ir t.t. Pats svarbiausias 
diplomas, kurį gali pelnyti atlikė-
jas, yra vienas – už meistriškiau-
sią atlikimą. Vyksta graži kova – 
nes šis diplomas suteikia didelį 
autoritetą. 

Stebėtojų komisija – tai for-
tepijono mokytojos, kurios labai 
demokratiškai, teisingai skiria 
diplomus. 

Jau dešimtą kartą džiaugiau-
si fortepijono skyriaus mokytojų 
draugiškumu, organizuotumu, su -
siklausymu. Jau dešimtą kartą 
mačiau linksmus, optimistiškus, 
saulėtus mažųjų pianistų veidus. 
Jau dešimtą kartą klausiau vai-
kų:

– Gal nedarom Linksmųjų 
pirš tukų?

Ir dešimtą kartą sulaukiau for-
te atsakymo:

– Darom!!!
 Dešimtą kartą suorganizavusi 

tokį renginį šypsojausi plačia ir 
širdinga šypsena, nes jau dešimt 
kartų manęs niekas neklausė: 

– Kam reikalingi  etiudai ….
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Raseinių vaikų muzikos mokykla 
įkurta 1959 metais. Tuo metu joje – 
trimito, akordeono ir fortepijono 
klasėse – mokėsi 60 mokinių. Lai-
kui bėgant įsteigti filialai Arioga-
loje, Viduklėje, Girkalnyje, Šiluvoje. 
1995 metais suteiktas meno mokyk-
los statusas. Dabar čia mokosi 400 
mo kinių, juos moko 46 pedagogai, 
veikia 9 skyriai: fortepijono, akordeono, pučiamųjų, 
styginių, dainavimo, muzikos teorijos, choreografijos, 
dailės, teatrinio meno. Mokyklos vadovas – Gintautas 
Grigalis. Raseinių meno mokyklos ir jos filialų mo-
kiniai per metus surengia per 100 koncertų. Daugiau 
nei 70 mokinių yra pelnę apdovanojimų įvairiuose 
konkursuose. 2007 metais Raseinių meno mokykla 
pripažinta viena geriausių Lietuvoje. Koncertuojan-
tys moksleivių kolektyvai – pučiamųjų instrumentų 
orkestras (vad. A.Rukas) ir šokėjos (vad. A.Jukilaitie-
nė), Viduklės filialo folkloro ansamblis ,,Taduja“ (vad. 
L.Skimutienė), jaunių choras (vad. E.Kumpikevičienė), 
1 klasės jaunučių choras (vad. J.Daugėlienė), 2–3 kla-
sių jaunučių choras (vad. J.Oržekauskaitė), instrumen-
tinių specialybių merginų vokalinis ansamblis (vad. 
J.Daugėlienė), smuikininkų ansamblis (vad. E.Dobilai-
tienė), kamerinis ansamblis (vad. J.Turčinskienė), akor-

IÐ MENO IR MUZIKOS MOKYKLØ GYVENIMO

RASEINIŲ MENO MOKYKLAI – 50
Jūratė DAUGĖLIENĖ,

Raseinių meno mokyklos fortepijono skyriaus vedėja

deonininkų orkestras (vad. G.Jegno-
ras), mokomasis teatras ,,Svajoklis“ 
(vad. A.Damašauskienė), tautinių šo-
kių kolektyvas (vad. A.Jukilaitienė) – 
reprezentuoja mokyklą šalyje ir už 
jos ribų, aktyviai dalyvauja respub-
likiniuose ir tarptautiniuose kon-
kursuose, festivaliuose, šalies dainų 
šventėse ir kt.

Raseinių meno mokykla, pasitikdama 50 metų 
veiklos jubiliejų, organizavo eilę šventinių renginių. 
Š. m. gegužės 22 d. įvyko dailės skyriaus mokinių 
darbų paroda ir mokomojo teatro „Svajoklis“ spektak-
lio premjera. Mokyklos 50-mečio renginius vainikavo 
gegužės 23 d. įvykęs šventinis dvejų dalių koncertas 
„Jaunimo muzika ąžuolams“, skirtas Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmečiui. Jame pasirodė geriausi 
mokyklos kolektyvai, solistai, fortepijoniniai ansamb-
liai – G.Banytė, I.Balžekaitė, M.Švenčionytė (mokyt. 
D.Banienė), A.Baranauskaitė ir E.Blinkutė (mokyt. 
S.Krečkauskienė, G.Gudaitienė), A.Pranckūnaitė ir 
D.Pranckūnas (mokyt. J.Daugėlienė).

Po renginio mokinius ir jų pedagogus sveikino 
Raseinių rajono savivaldybės administracijos atstovai, 
buvę mokyklos auklėtiniai, pedagogai, kultūros įstaigų 
darbuotojai, kolegos iš kitų rajonų.

Raseinių meno mokyklos 50-mečio koncerto dalyviai
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I.Balžekaitė, G.Banytė,  M.Švenčionytė  
(mokyt. D.Banienė)

A.Baranauskaitė, E.Blinkutė  
(mokyt. S.Krečkauskienė, G.Gudaitienė)

A.Pranckūnaitė, D.Pranckūnas 
(mokyt. J.Daugėlienė)

Raseinių meno mokyklos koncerto „Jaunimo muzika ąžuolams“ finalas

GARLIAVOS MENO MOKYKLAI 35 METAI
Raimonda Emilija PAUZIENĖ,

Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė

Prieš trisdešimt penkis metus Garliavoje buvo ati-
daryta vaikų muzikos mokykla. Pirmasis direktorius 
Leonas Galvydis subūrė pedagogų kolektyvą, sukaupė 
materialinę bazę. Mokykla ilgą laiką neturėjo savo 
patalpų, todėl ištisą dešimtmetį glaudėsi Jonučių vidu-
rinėje mokykloje.

1994 m. pavasarį prasidėjo naujas darbo ir veiklos 
etapas. Mokykla persikėlė į nuosavas patalpas. Išaugo 
mokinių skaičius, atsidarė naujos specialybės: kanklių, 

pučiamųjų instrumentų, chorinio dainavimo. Atida-
ryti filialai Vilkijoje, Babtuose, Raudondvaryje.

Beveik du dešimtmečius mokyklai vadovavo 
Leonas Galvydis, nuo 1993 m. rugsėjo – Vaclo-
vas Žvir  bis, o nuo 2002 m. sausio – Regina Guobė.

Šiuo metu mokykloje dirba 58 pedagogai. Šie-
met meninius sugebėjimus lavina ir ugdo 733 vaikai 
ir jaunuoliai. Veikia fortepijono, styginių instrumen-
tų (smuiko, gitaros), liaudies instrumentų (kanklių, 
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KAZLŲ RŪDOS MUZIKOS MOKYKLAI – 30
Lina VALUTKEVIČIENĖ,

Kazlų Rūdos muzikos mokyklos vyr. mokytoja 

Kazlų Rūdos muzikos mokykla šiais metais mini 
30-ties metų jubiliejų. Per šį laikotarpį muzikos mo-
kyklą baigė keli šimtai mokinių, ne viena dešimtis iš 
jų pasirinko muzikos pedagogo ar atlikėjo profesiją. 
Nuo pat savo gyvavimo pradžios mokykla siekė tapti 
miestelio kultūros židiniu. Parengę programą, apke-
liaudavome su koncertais Kazlų Rūdos vaikų darže-
lius ir mokyklas, vėliau ratas platėjo – mūsų jaunųjų 
muzikantų sulaukdavo pagrindinės mokyklos Anta-
nave, Jankuose, Ąžuolų Būdoje ir kitur. Mokykloje 
mokome dainuoti, groti fortepijonu, smuiku, akor-
deonu, pučiamaisiais instrumentais, kanklėmis, gitara. 
Fortepijono skyrius mokykloje – vienas iš svarbiausių. 
Nuo pirmųjų dienų čia dirba Valda Puskunigienė, Lai-
ma Advilonienė, vėliau prisijungė Eglė Bernotienė, 
Lina Valutkevičienė, Rita Michelbertaitė, Ilona Ru-
seckaitė-Lapinskienė. Įvairiu laiku čia dirbo Angelė 
Radzevičienė, Nadiežda Liberis, Laima Katilienė, da-
bar dėstančios fortepijoną kitose Lietuvos muzikos 
mokyklose.

Živilė Samulionienė ir Sandra Kalvaitytė grįžo 
dirbti baigusios Lietuvos muzikos ir teatro akade-
miją.

Kazlų Rūda – mažas miestelis provincijoje, bet čia 
daug šeimų, norinčių, kad jų vaikai turtėtų dvasiš-
kai, įgytų bent minimalų muzikinį išsilavinimą. Sten-
giamės priimti mokytis visus vaikus, gabumai nėra 
toks jau didelis barjeras. Juk nebūtina tapti atlikėju, 
o mokydamasis muzikos žmogus įgyja daug vertybių, 
kurios reikalingos gyvenime. Tai savarankiškumas, 
darbštumas, atsakomybė. Išmokti groti vien noro ne-
užtenka, reikia daug kantrybės ir kasdieninio darbo.

Mokyklos fortepijono metodikos rateliui jau daug 
metų vadovauja vyr. mokytoja V.Puskunigienė. Suda-
rydamos darbo planą daug dėmesio skiriame metodi-
kos temoms, mokinių koncertinei veiklai, saviraiškai. 

Tapo tradicija kasmet su mokiniais aplankyti koncertą 
ar spektaklį didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 

Su jaunųjų mūsų pianistų koncertais aplankytas 
M.K.Čiurlionio muziejus Druskininkuose, M.K.Pet-
rauskų memorialinis muziejus Kaune, Stasio Vainiūno 
namai-muziejus Vilniuje, minint 100-ąsias kompozi-
toriaus gimimo metines. Mokiniai įdėmiai klausėsi 
ir kitų Lietuvos muzikos mokyklų auklėtinių čia at-
liekamų fortepijoninės muzikos kūrinių. 

Reikia pripažinti, kad mokinių tobulėjimui didelę 
įtaką turi dalyvavimas festivaliuose ir konkursuose. 
Sistemingas kasdieninis grojimas, reikalaujantis ištver-
mės ir kruopštumo, leidžia ne tik pražysti ryškiais 
žiedais, bet ir nuraškyti saldžių vaisių. Paminėsiu 
tik keletą pastarųjų metų laimėjimų: II-ajame res-
publikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji 
pirštukai“ diplomantėmis tapo Greta Gudonytė ir 
Greta Aukštakalnytė (vyr. mokytojos L.Advilonienė 
ir V.Puskunigienė), III-iajame respublikiniame jaunų-
jų pianistų konkurse 3 vietą laimėjo V.Puskunigienės 
auklėtinė Monika Stankevičiūtė. IV-ajame Kauno ap-
skrities pianistų konkurse „Muzikos garsai“ diplomu 
apdovanota Viktorija Dusajeva (mokytoja V.Puskuni-
gienė), o Rasita Kunikauskaitė pelnė laureatės vardą. 
Rasita su savo mokytoja Sandra Kalvaityte „apgynė“ 
laureatės vardą ir V-ajame „Muzikos garsų“ konkurse, 
o tarptautiniame „Olimpo musicale“ 2008 apdovano-
tos specialiuoju prizu.

Mūsų mokytojų S.Kalvaitytės, V.Puskunigienės 
ir L.Advilonienės kūrybiniai ieškojimai nuvedė mus 
į tarptautinius konkursus ir festivalius už Lietuvos 
ribų. 

Projekte „Lietuva – Čekija“ mūsų mokyklai atsto-
vavo fortepijoninis duetas V.Dusajeva ir G.Gudonytė. 
Vėlgi Čekijoje, Brno mieste, tarptautiniame konkurse 
„Amadeus“ dalyvavo R.Kunikauskaitė.

birbynės, lamzdelio), pučiamųjų instrumentų (me-
dinių ir varinių), akordeono, chorinio dainavimo 
skyriai. 2002 m. atidarytas dailės skyrius. Mokyklai 
suteiktas meno mokyklos vardas.

Per 35 darbo metus susiformavo ir subrendo mo-
kymo ir koncertinės veiklos tradicijos. Meniniuose 
reprezentaciniuose ir mokomuosiuose kolektyvuose 
muzikuoja mokiniai, mokytojai ir tėveliai. Mokyklos 
istoriją puošia dešimtys respublikinių ir tarptautinių 
konkursų laureatų ir diplomantų vardų.

Aktyvi mokyklos pedagoginė metodinė veikla. 
Kasmet rengiami kvalifikaciniai renginiai, dalykinės 
konsultacijos, seminarai-praktikumai regiono spe-
cialistams: muzikos ir vidurinių mokyklų, vaikų dar-

želių ir kultūros centrų darbuotojams, kuriuos veda 
Muzikos ir teatro akademijos, J.Gruodžio konserva-
torijos, J.Naujalio muzikos gimnazijos, Nacionalinės 
M.K.Čiurlionio menų gimnazijos pedagogai, dėstyto-
jai ir profesoriai.

2001 m. mokykla labai sėkmingai įgyvendino 
tarptautinio konkurso „Gradus ad Parnassum“ pro-
jektą. 2010 m. birželio mėn. vyks jau IV-asis „Gradus 
ad Parnassum“ konkursas.

Darnaus ir kūrybingo pedagogų kolektyvo siekis – 
sėkmingai gyvuojanti bei kultūros tęstinumą laiduo-
janti meninio ugdymo įstaiga, kurioje kokybiškai la-
vinami, tenkinami ir plėtojami visuomenės meniniai, 
kūrybiniai ir saviraiškos poreikiai.
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Kol kas įspūdingų pergalių nepasiekėme, bet juk 
ne šventieji puodus lipdo! Antra vertus – pačiam 
atlikėjui didžiausia palaima yra muzikuoti, atsiverti 
pasauliui, geriau pažinti save, priimti vis naujus iš-
šūkius ir eiti pirmyn (o gal gilyn?) į begalinį muzikos 
pažinimo džiaugsmą.

Dalyvaudami įvairiuose festivaliuose („Tūkstant-
mečio vaikai“, „Su muzika per Europą“ ir kt.), di-
džiausią džiaugsmą patiriame vėlų kiekvienų metų 
rudenį „Jaunųjų pianistų maratone“ grodami geriau-
siose Kauno miesto koncertinėse salėse. 

Šį festivalį laikome savo sėkmės lopšiu ir žemai 
lenkiamės gerbiamoms Kauno J.Gruodžio konserva-
torijos dėstytojoms Vitai Karužaitei ir Danutei Varnie-
nei už paskatinimą, palaikymą bei įžiebtą pasitikėjimą 
savo jėgomis. 

Šių metų pavasarį Lietuvos tūkstantmečio vardo 
paminėjimui paskyrėme mokykloje surengtą festiva-
lį, kurį pavadinome „Grojame lietuvių kompozitorių 
kūrinius“.

Visos fortepijono pedagogės įdėjo daug pastangų, 
bet didžiausias krūvis teko organizatorei V.Puskuni-

gienei ir renginio vedėjai L.Advilonienei. Pas mus į 
svečius maloniai sutiko atvykti Jurbarko Antano So-
deikos meno mokyklos fortepijono pedagogės: mo-
kytoja metodininkė J.Misiūnienė ir vyr. mokytoja 
D.Švedienė su būriu savo mokinių. Greta žymiausių 
vyresniosios kartos kompozitorių B.Dvariono, V.Klo-
vos, A.Rekašiaus, L.Povilaičio, V.Baumilo skambėjo 
S.Jonkaus, V.Mikalausko, R.Mikelsko, G.Kuprevičiaus, 
T.Leiburo ir kitų autorių kūriniai fortepijonui. Jau-
nieji atlikėjai žavėjo laisvu ir nevaržomu muzikavi-
mu, įdomiu repertuaru. Pavyko pasiekti užsibrėžtus 
tikslus – plačiau supažindinti mokinius su XX a. lie-
tuvių kompozitorių kūriniais, atnaujinti ir praturtinti 
muzikos mokyklos fortepijoninių kūrinių pedagoginį 
repertuarą, sudominti moksleivius šių laikų kūryba. 
Be to, arčiau susipažinome su Jurbarko A.Sodeikos 
meno mokyklos kolektyvo džiaugsmais ir rūpesčiais, 
įsigijome naujų talentingų draugų. Viliamės, kad šis 
festivalis taps dar viena Kazlų Rūdos muzikos mokyk-
los fortepijono skyriaus tradicija, kurios periodiškumą 
nulems kolektyvo kūrybinis potencialas ir begalinis 
noras tobulėti. 

Festivalio „Grojame lietuvių kompozitorių kūrinius“ dalyviai su savo mokytojomis

VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA 
20-MEČIO IŠVAKARĖSE

Jonas DERBUTIS, 
Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos įkūrėjas, vyr. mokytojas 

Veiverių Antano Kučingio meno mokykla šiais 
metais švenčia savo sėkmingo gyvavimo 20-metį. Ta 
proga norisi prisiminti ryškiausius mokyklos laimė-
jimus, įvairius renginius, dalyvavimą festivaliuose bei 
konkursuose.

Nuo pat mokyklos įkūrimo 1989 m. stipriausias, 
skaitlingiausias bei labiausiai organizuotas buvo ir 
yra fortepijono skyrius. Ši sėkmė didžiausia dalimi 

priklauso nuo nepaprastai savo darbą mėgstančių, 
veiklių, aukštos kvalifikacijos mokytojų. Nuo pat pra-
džių iki šiol, visus 20 metų, skyriuje dirba mokytojos 
ekspertės Audronė Paškauskienė (skyriaus vedėja) ir 
Rasa Blebaitė, kiek vėliau į skyriaus veiklą sėkmingai 
įsiliejo mokytoja metodininkė Rūta Bimbaitė. Nors 
skyriuje vienu metu besimokančių mokinių skaičius 
niekada neperkopė 30 (mokykloje pastoviai mokosi 
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apie 120 mokinių), tačiau ko tik per tuos 20 metų su savo mokiniais 
nenuveikė fortepijono skyriaus mokytojos – koncertavo įvairiuose 
muziejuose, grojo respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, 
muzikavo solo, ansambliuose dviese, netgi trise, akompanavo kitiems 
instrumentams, vargonavo, išbandė klavesino skambesį. Aktyvios 
specialistės organizavo festivalius „Lietuvių kompozitorių fortepijo-
ninė muzika vaikams“, „Pavasario akimirkos“, tarptautinį konkursą 
„Olimpo musicale“, respublikinį konkursą „Linksmieji pirštukai“, 
surengė konferencijas “Fortepijono dėstymo aktualijos šiuolaikinė-
je muzikos (meno) mokykloje”, „Mokymosi motyvacija muzikos 
(meno) mokykloje“. Sunku viską suminėti ir aprašyti, tačiau ypa-
tingai svarbu, kad mokytojos tokiame palyginti negausiame moki-
nių būryje sugeba atrasti ir išugdyti ryškiausius bei darbščiausius 
muzikantus iki tarptautinių konkursų aukštumų. Iki 2000 metų, kol 
apie tarptautinius konkursus mažai kas žinojo, veiveriškiai aktyviai 
dalyvaudavo respublikiniuose B.Dvariono konkursuose. Ryškiausiai 
čia pasirodė mokiniai Virginija Naudžiūtė ir Andrius Kavaliaus-
kas. Nuo 2000 m. mokytojos A.Paškauskienės iniciatyva Veiverių 
mokiniai pradėjo dalyvauti tarptautiniuose konkursuose. Mokykla 
ypatingai didžiuojasi pirmąja tarptautinių konkursų laureate Sandra 
Pažėraite, kuri šiuo metu tęsia mokslus Kauno J.Naujalio muzikos 
gimnazijoje. Sandra yra laimėjusi diplomus 8 konkursuose. J.Nau-
jalio muzikos gimnazijoje mokosi ir antroji tarptautinių konkursų 

laureatė Andrija Gorochovaitė. Abi mergaitės labai myli muziką ir džiaugiasi savo pasirinkta specialybe.
Įvairaus lygio konkursuose taip pat yra dalyvavusios fortepijono skyriaus mokinės Eglė Barkauskaitė, 

Evelina Adomaitytė, Agnė Kaminskaitė, Aušra Kaminskaitė, Akvilė Papievytė. Mokyklos pianistai buvo išvykę 
į tarptautinius konkursus Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, o praeitais mokslo metais fortepijono 2 klasės 
mokinė Viktorija Dabušinskaitė ir mokytoja Rasa Blebaitė pabuvojo konkurse Ispanijoje. Konkursas vyko 
karališkame San Sebastiano kurorte, įsikūrusiame prie Atlanto vandenyno. Konkursantų grupėje, į kurią pagal 
amžiaus kategoriją pateko Viktorija, grojo 48 dalyviai iš Ispanijos, Mongolijos, Slovėnijos ir Lietuvos. Viktorija 
pasirodė puikiai ir pelnė 2 vietą. Mokytoja R.Blebaitė pasakojo, kad konkursas Viktorijai buvo naudingas ne tik 
dėl pelnyto garbingo apdovanojimo – mergaitė išgirdo, kaip groja jos bendraamžiai, susirado naujų draugų iš 
kitų muzikos mokyklų, diskutavo su jais apie muziką. Mokytoja džiaugėsi, kad po konkurso Viktorija padarė 
nepaprastai didelę pažangą, stulbinančiai greitai parengė ir koncerte atliko naują programą.

Mokytojos Audronės Paškauskienės mokinė Akvilė Papievytė šių metų kovo mėnesį „skynė“ praeitų mokslo 
metų vaisius – buvo pagerbta Prezidentūroje už 2007/2008 m.m. laimėjimus. Kiekvienais metais Prezidentas 
Valdas Adamkus keliolikai talentingiausių ir muzikos srityje didžiausius laimėjimus pasiekusių Lietuvos vai-
kų surengdavo iškilmingą priėmimą ir įteikdavo apdovanojimus. Tokios garbės Akvilė nusipelnė Prancūzijos 
sostinėje Paryžiuje vykusiame tarptautiniame konkurse „Concour Musicale de France“ dviejose kategorijose 
pelniusi Didįjį Prizą ir pirmąją vietą. Tikimės, kad naujoji Prezidentė Dalia Grybauskaitė toliau tęs šią gražią 
laureatų pagerbimo tradiciją aukščiausiu lygiu.

Veiverių meno mokyklos fortepijono mokytojos ne tik pačios mėgsta dalyvauti su mokiniais konkursuo-
se, bet ir sėkmingai juos organizuoja. Jau trečią kartą įvyko mokytojos A.Paškauskienės sumanytas projek-
tas – mažųjų rajoninių meno ir muzikos mokyklų mokinių respublikinis konkursas „Linksmieji pirštukai“, 

Jauniausia „Linksmųjų pirštukų“ dalyvė 
Ugnė Orinaitė su konkurso vertinimo komisijos 
pirmininke prof. A.E.Radvilaite

Viktorija Dabušinskaitė Ispanijoje, San Sebastiano 
mieste vykusiame tarptautiniame konkurse 
laimėjo 2 vietą Mingailė Skiečiūtė konkurse „Linksmieji pirštukai“ pelnė diplomą
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pusmečio surengti koncertą neįprastoje meninėje 
erdvėje. Mūsų mokiniai koncertavo A. ir P.Galaunių 
name-muziejuje, A.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rin-
kinių muziejuje, Kauno M.Žilinsko dailės galerijoje, 
o šių metų vasarį įvairių specialybių geriausiųjų mo-
kinių koncertas įvyko didžiojo lietuvių dailininko ir 
kompozitoriaus M.K.Čiurlionio dailės galerijoje. Vi-
sus koncerto daly vius sužavėjo aplinka, puiki salės 
akustika. Apie M.K.Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą 
įdomiai pasakojo muziejininkė Indrė Adomavičiūtė. 
Koncerte dalyvavo jaunosios mokyklos pianistės Vik-
torija Dabušinskaitė, Paulina Matusevičiūtė (mokyt. 
R.Blebaitė), Viktorija Simanavičiūtė, Viktorija Šmitai-
tė (mokyt. R.Bimbaitė).

Šiais mokslo metais pianistai aktyviai dalyvauja 
renginiuose, skirtuose A.Kučingio 110-osioms gimi-
mo metinėms ir mokyklos 20-mečiui pažymėti. 

įgaunantis vis didesnį populiarumą. Šiais metais kon-
kurse dalyvavo 56 jaunieji pianistai iš 17 mokyklų, 
konkursui juos ruošė 39 mokytojai. Simboliška, kad 
jauniausia konkurso dalyve tapo mūsų meno mokyk-
los pirmokė Ugnė Orinaitė (mokyt. R.Blebaitė), kuri 
puikiai pasirodė ir laimėjo 2 vietą. Konkurse dalyva-
vo dvi mokytojos A.Paškauskienės mokinės: 7 klasės 
mokinė Akvilė Papievytė pelnė 3 vietą, o pirmokė 
Mingailė Skiečiūtė – diplomą. Kiekviename konkurse 
vis labiau ryškėja nedidelių rajoninių muzikos mo-
kyklų mokytojų ir mokinių pasitikėjimas savo jėgo-
mis, augantis profesinis meistriškumas bei gerėjanti 
atlikimo kokybė.

Vienas įsimintiniausių mokyklos renginių pra-
eitais mokslo metais buvo koncertas Nacionalinia-
me M.K.Čiurlionio dailės muziejuje. Mokykla turi 
tradiciją kiekvienais metais po pirmojo mokymosi 

Su Prezidentu 
Valdu Adamkumi.  
Iš kairės: „Vyturio“ 
katalikiškos vidurinės 
mokyklos mokytoja
Vita Karužaitė, direktorė 
Aleksandra Bancevičienė, 
mokinė Auksė Pranevičiūtė, 
Veiverių A.Kučingio meno 
mokyklos mokinė Akvilė 
Papievytė, direktorius 
Mindaugas Labanauskas, 
Akvilės mama Jūratė 
Papievienė, Auksės mama 
Birutė Pranevičienė

DIDIS ARTISTAS IR DIDIS ŽMOGUS – 
ANTANAS KUČINGIS

Rasa BLEBAITĖ,
Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos mokytoja ekspertė

Gimtinė – Veiveriai, pamokos Veiverių mokytojų 
seminarijoje, karo mokykla... Galingas, sodrus balsas, 
įspūdingi vaidmenys – Mefistas Š.Guno „Fauste“, 
piršlys Kecalas B.Smetanos „Parduotojoj nuotakoj“, 
Greminas P.Čaikovskio „Eugenijuje Onegine“... Mil-
žiniškas populiarumas Tėvynėje, Paryžiaus, Helsin-
kio, Stokholmo, Prahos scenos ir... Sibiro lageriai. 
Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas, 
legendinis Lietuvos bosų karalius, politinis kalinys ir 

tremtinys – Antanas Kučingis. Spalio 18 d. didžiajam 
maestro būtų sukakę 110 metų. 

Tikroji solisto pavardė – Kučinskas, kurią jis 
1930 m. sulietuvino ir tapo Kučingiu. Mokėsi Vei-
verių mokytojų seminarijoje ir ją baigęs keletą metų 
dirbo mokytoju. Nepriklausomoje Lietuvoje baigė 
karo mokyklą, 1927 m. – Kauno muzikos mokyklos 
A.Kutkaus dainavimo klasę. Iki 1937 m. A.Kučingis 
dirbo kariniu topografu, o tarnybą baigė majoro laips-
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Antano Kučingio anūkė Jūratė Šleinytė padovanojo susirinkusiems 
į minėjimą muzikinę dovaną 

Po minėjimo Kauno įgulos karininkų ramovėje

niu. Dar tarnaudamas kariuomenėje A.Kučingis jau 
dainavo teatre. Valstybės teatrui jis atidavė 20 metų 
(1924–1944 m.), LTSR operos ir baleto teatre dirbo 
su pertraukomis (1944–1948 m. ir 1957–1961 m.). 
1948 metais maestro buvo suimtas ir kalintas Kauno 
bei Vilniaus kalėjimuose, įvairiuose Rusijos (Mordo-
vijos, Kemerovo, Omsko) lageriuose. Jau būdamas 
solidaus amžiaus dainininkas nepaprastai kentėjo 
atskyrimą nuo artimųjų, gimtinės, tačiau nepalūžo, 
ištvėrė sunkias tremties sąlygas, drąsindamas ir kitus 
belaisvius. Kartu su kitais kaliniais – įžymiu Leningra-
do dainininku tenoru N.Pečkovskiu ir estų baritonu 
Aadu Regi rengdavo koncertus. Kaliniai jį labai gerbė, 
apie tai savo knygoje rašo muzikologė O.Narbutienė: 
„Kas vakarą apie dešimtą valandą A.Kučingis atsi-
klaupdavo prie savo gulto melstis. Pečkovkis šūkteli: 
„Molčat, Anton molitsia“. Ir visi nutildavo“. Kučingis 

buvo nepaprastai principingas, jau grįžęs iš tremties 
jis vengė duoti interviu sovietų žurnalistams, nedaina-
vo tarybinių dainų. Paskutinė solisto darbovietė buvo 
Kauno muzikinis teatras, kuriame jis dainavo iki 1970 
m. A.Kučingis turėjo puikų balsą, jo vaidybai buvo 
būdingas išraiškingumas, dramatiškumas. Jis sukūrė 
apie 70 įsimintinų vaidmenų operose.

Š. m. spalio 4 d. Kauno muzikinis teatras pasky-
rė A.Kučingio atminimui prancūzų kompozitoriaus 
Š.Guno operą „Margarita“ („Faustas“). Opera scenoje 
gyvavo 15 metų, ir tą vakarą žiūrovai ją išvydo pa-
skutinį kartą. A.Kučingis ypatingai mėgo Mefistofelio 
vaidmenį, kuris šioje operoje yra vienas pagrindinių. 
Senųjų Kauno inteligentų tarpe dar yra menančių šai-
žų kučingišką Mefisto juoką, jo vikrų stryktelėjimą 
ant alaus statinės. 

Veiverių bendruomenė taip pat nepaprastai di-
džiuojasi, kad tokio žymaus žmogaus gyvenime šis 
nedidelis Suvalkijos miestelis užėmė ypatingą vietą. 
1899 m. Veiveriuose A.Kučingis gimė, mokėsi senojo-
je Veiverių mokytojų seminarijoje, kur dabar įsikūrusi 
A.Kučingio vardo meno mokykla. Tad spalio 23 diena 
mokykloje buvo skirta maestro pagerbimui – moky-
tojai padėjo gėlių ir uždegė žvakutes ant A.Kučingio 
kapo Kauno Romainių kapinėse, klebonas K.Skučas 
aukojo šv. Mišias Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje, 
įvyko minėjimas-koncertas meno mokyklos salėje. 
Sulaukėme daug garbių svečių, į minėjimą atvyko 
A.Kučingio sūnus Algimantas, Prienų savivaldybės ta-
rybos narys V.Martinkus, švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas R.Zailskas, vyr. specialistė V.Zujienė, 
Veiverių seniūnas V.Ramanauskas, T.Žilinsko gimna-
zijos direktorė A.Raibužienė ir kt. Minėjimą pradėjo 
meno mokyklos direktorius M.Labanauskas, primi-
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nęs susirinkusiems svarbiausius A.Kučingio gyvenimo 
faktus. A.Kučingio portretą ir muzikinį sveikinimą 
dovanojo solisto anūkė pianistė Jūratė Šleinytė, ne 
tik turėjusi laimės bendrauti su savo įžymiuoju sene-
liu, leisti jo namuose vasaros atostogas, bet ir prisi-
liesti prie jo muzikinės veiklos – akompanuoti jam. 
Lumzdeliu virtuoziškai grojo dešimtmetis maestro 
proanūkis Vincas Vosylius iš Kauno A.Kačanausko 
muzikos mokyklos (mokytojas N.Baginskas). Įspū-
dingą pasirodymą surengė Kauno muzikinio teatro 
solistas Giedrius Prunskus ir koncertmeisterė Lina 
Krėpštaitė. Pranešimą „Antanas Kučingis – Lietuvos 
bosų karalius“ skaitė nenuilstanti kraštotyrininkė Jū-
ratė Dručkienė, dar tarybiniais metais rengdavusi eks-
kursijas po Lietuvą ir drąsiai pasakojusi neiškraipytą 
ir nepagražintą mūsų šalies istoriją. 

Lapkričio 6 d. Antaną Kučingį minėjome įspū-
dingoje Kauno įgulos karininkų ramovės didžiojoje 
salėje. Šį kartą koncertavo Kauno muzikinio teatro 
solistas-bosas, nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 
generolo anūkas Tomas Ladiga, atlikęs V.Klovos, J.Ka-
roso harmonizuotas lietuvių liaudies dainas, Dž.Ver-
džio, Dž.Rosinio operų arijas. Ypač šiltai klausytojai 
sutiko efektingai atliktą Don Bazilijaus ariją iš ope-

ros „Sevilijos kirpėjas“, kurią dainuoti labai mėgo ir 
A.Kučingis. T.Ladigai puikiai talkino koncertmeisterė 
Beata Vingraitė-Andriuškevičienė. Savo mintimis ir 
prisiminimais apie A.Kučingį dalijosi kraštotyrinin-
kas Kęstutis Orinas, dimisijos kapitonas Aleksandras 
Dagys.

Nuoširdžiai atliekamais kūrinėliais minėjimuose 
meno mokykloje ir ramovėje A.Kučingį pagerbė ge-
riausieji meno mokyklos mokiniai: mažieji pianistai – 
šešiametis, dar tik pirmuosius žingsnius žengiantis 
Matas Šiškauskas ir jau įvairių konkursų laimėtojos 
Ugnė Orinaitė, Mingailė Skiečiūtė, Viktorija Dabušins-
kaitė, fleitistės Rosita Bitinaitė, Tautė Gailiūnaitė, gita-
ristai Radvilė Ardinskaitė, Mantas Sadauskas, akordeo-
nistės Austėja Nivinskaitė, Alma Samoškaitė, elektro-
niniais vargonais grojo Miglė Kazakevičiūtė, Monika 
Matusevičiūtė ir Viktorija Spūdytė, o lumzdeliais – 
Erikas Raškauskas ir Žygimantas Laureckas. Moki-
nius parengė mokytojai A.Paškauskienė, R.Blebaitė, 
V.Adomavičienė, N.Ardzevičius, J.Derbutis, K.Gum-
brys, A.Ančenkovas, V.Malinauskienė, N.Baginskas, 
akompanavo A.Mikalkėnas. Dailės skyriaus mokiniai, 
vadovaujami mokytojų Z.Mateičos ir V.Perštialienės, 
surengė tekstilės ir keramikos darbų parodą.

 

JAUNŲJŲ MUZIKŲ RENGINIAI, SKIRTI PAMINĖTI 
LIETUVOS VARDO TŪKSTANTMEČIUI

Rasa BABARSKIENĖ ir Joana LAUGALIENĖ,
Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos vyresniosios mokytojos

Praėję mokslo metai mūsų mokykloje buvo ypač 
turiningi: dalyvauta įvairiuose koncertuose, konkur-
suose, festivaliuose, kurie buvo skirti Lietuvos vardo 
tūkstantmečio paminėjimui. 2009 m. kovo mėnesį 
mokykloje buvo pravestos dvi kvalifikacinės pro-
gramos. Kovo 19–20 d. ,,Iš gyvosios liaudies tradici-
jos versmės“, kuriame dalyvavo lektoriai iš Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos: Daiva Vyčinienė (ha-
bilituota mokslų daktarė docentė) ir Evaldas Vyči-
nas, o taip pat Gaila Kirdienė ir Arvydas Kirda iš 
Vilniaus kolegijos. Lektoriai pasakojo, kaip išsaugoti 
dainavimo meną, tradicijas ir tarmę, kaip dzūkiškos 
dainos išsiskiria žanrų įvairumu. Demonstravo dzūkų 
dainavimą, patys dainuodami ir įtraukdami semina-
ro dalyvius. Buvo surengti praktiniai užsiėmimai su 
smuikais, armonikomis, cimbolais, dūdmaišiu. Semi-
narą vainikavo bendras lektorių, svečių ir kapelos 
,,Smetoniški bernai“ koncertas.

O dabar plačiau apie kitą seminarą-konkursą 
,,Etiudas ir ne tik jis“.

Ankstyvas ir šviesus pavasario dienos rytas. Dau-
gų meno mokykloje sujudimas – prasideda VI-asis 
respublikinis pianistų seminaras-konkursas „Etiudas 
ir ne tik jis“. Konkurso organizatorių ir dalyvių jau-
duliukas išjudina darbams visą mokyklos kolektyvą.

Kovo 5-oji Daugams tapo trijų valandų gyvos mu-
zikos injekcija... kuria galėjo pasidžiaugti 29 jaunieji 
muzikos ir meno mokyklų muzikantai, 22 mokytojai, 
miestelio gyventojai, tėveliai. Pianistai dalyvavo akci-
joje „Etiudas dailėje“ (Daugų meno mokyklos dailės 
mokytojas Evaldas Ostrauskas). 

Pradėti konkursą pakvietė kanklininkių ansamblis 
lietuvių liaudies daina „Oi lekia, lekia gulbių pulkelis“ 
(vyr. mokyt. Laima Aleksiupienė). Atsipalaidavimo 
pratimai, kuriuos demonstravo programos vadovė 
vyr. mokytoja Joana Laugalienė, ugdytinius puikiai 
nuteikė draugiškai „kovai“. 

Jaunieji konkursantai varžėsi dviejose kategorijo-
se. Privaloma buvo atlikti greitą pjesę (etiudą) ir pasi-
rinktą kūrinį. Juos vertino Sigita Dudėnienė, Vilniaus 
chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ fortepijono 
vyr. mokytoja; Vita Naujikienė, Alytaus muzikos mo-
kyklos mokytoja metodininkė, Daugų meno mokyklai 
atstovavo Juozas Abromavičius.

Konkurse dalyvavo Daugų meno mokyklos mo-
kiniai, paruošti vyr. mokytojų Ramintos Vanagaitės, 
Joanos Laugalienės, Rasos Babarskienės, mokytojos 
Ramunės Rokienės (Butrimonių str. padalinys), vyr. 
mokytojos Rasos Urbonienės, mokytojų Gintauto Pi-
kūno ir Romo Stankevičiaus (Simno str. padalinys), 
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Konkurso „Etiudas ir ne tik jis“ organizatorė J.Laugalienė su 
mokiniais (iš kairės): K.Jakubavičiūte, D.Strimaičiu, G.ZapolskaiteKonkurso dalyvis Rokas Raulonis

vyr. mokytojos Laimos Zalanskienės (Miroslavo str. 
padalinys). Iš Alytaus muzikos mokyklos atvyko mo-
kytojos Violeta Baronienė, Nijolė Jasiulevičienė, Jū-
ratė Nastulevičienė su ugdytiniais. Lazdijų muzikos 
mokyklos mokinius atlydėjo mokytojos Rūta Marci-
nonienė, Rima Vekterienė, Alma Onaitytė. Varėnos 
muzikos mokyklos mokytojos Ilona Zalanskienė, Ona 
Semaškienė, Elvyra Sinkevičienė, Aldona Jakavonienė, 
Aušra Kašėtienė atvyko su 5 savo auklėtiniais.

I-osios kategorijos trečios vietos nugalėtoju tapo 
Rokas Raulonis (3 kl., vyr. mokyt. R.Urbonienė). Ant-
rosios vietos nusipelnė Gabrielė Jaskevičiūtė (3 kl., 
mokyt. I.Zalanskienė), o nugalėjo Kamilė Bazevičiūtė 
(3 kl., mokyt. metod. J.Nastulevičienė). II-osios vy-
resniųjų mokinių kategorijos nugalėtojai: I-oji vieta – 
Evelina Kuprytė (7 kl., mokyt. metod. V.Baronienė). 
II-oji vieta – Dovydas Strimaitis (4 kl., vyr. mokyt. 
J.Laugalienė). III-ioji vieta – Brigita Margelytė (7 kl., 
mokyt. R.Marcinonienė). 

Jauniausios atlikėjos diplomu apdovanota Gabi-
ja Zapolskaitė (mokyt. J.Laugalienė), už virtuozinio 
kūrinio atlikimą apdovanoti mokiniai Karolina Jaku-
bavičiūtė ir Dovydas Strimaitis (mokyt. J.Laugalienė). 

Programą įdomiausiai interpretavo Rūta Asadauskaitė 
(mokyt. J.Nastulevičienė) ir Justina Karalukaitė (mo-
kyt. R.Marcinonienė). Lyriškiausiai grojo Rūta Asa-
dauskaitė (mokyt. J.Nastulevičienė) ir Justina Kara-
lukaitė (mokyt. R.Marcinonienė). Artistiškiausi mo-
kiniai – Kristupas Radzvila (mokyt. N.Jasiulevičienė), 
Augustas Bliujus (mokyt. A.Jakavonienė).

Vyresnioji mokytoja Sigita Dudėnienė atviros pa-
mokos „Kūrybiškumo ugdymas fortepijono pamoko-
je“ metu pasidalino asmenine profesine patirtimi tai-
kant IKT fortepijono pamokų metu. Mokytoja pateikė 
kūrybinių užduočių lentelę bei praktinius mokinių 
darbų pavyzdžius. Praktines užduotis demonstravo 
Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 
4 kla sės mokinė Ema Štaraitė.

Aidint žiūrovų aplodismentams visiems dalyviams 
įteikti padėkos raštai.

Daugų meno mokyklos kolektyvas ir kvalifikaci-
nės tobulinimo programos vadovė Joana Laugalienė 
už programos finansavimą dėkojo Alytaus rajono 
PPPC direktorei Linai Andriulevičienei, vyresniajai 
specialistei Irenai Savickienei ir Daugų meno mo-
kyklos administracijai.
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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA
Jūratė NASTULEVIČIENĖ,

Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

Muzikanto biblija prasideda žodžiais – „pradžioje 
buvo ritmas“ (H. von Biulovas).

Alytaus muzikos mokyklos fortepijono skyriaus 
mokytojos praėjusius mokslo metus pradėjo aktyviai, 
energingu ritmu. Kol mokiniai ruošė naujas konkur-
sines ir koncertines programas, mokytojos taip pat 
mokėsi vienos iš kitų. Sudomino ir praturtino atvirų 
pamokų teminė įvairovė: „Pasitinkant rugsėjį“ (vedė 
mokytoja J.Dambrauskienė), „Pradinių klasių moki-
nių kūrybiškumo muzikinėje veikloje ypatumai“ (mo-
kyt. U.Pinkevičienė), „Su meile muzikai nuo pirmo 
žingsnio“ (mokyt. B.Dzenkauskienė), „Fortepijono 
ansamblis muzikos mokykloje“ (mokyt. V.Baronie-
nė), „Intonacinio motyvo ir dermės jutimas, lavinant 
pradinio ugdymo pianisto muzikalumą“ (mokyt. N.Ja-
siulevičienė). Naudingi buvo ir pristatyti metodiniai 
darbai: „Profesinis pedagoginis taktas bei etiketas“ 
(mokyt. R.Leitanienė), „Pradinis mokymosi etapas“ 
(mokyt. V.Naujikienė), „Psichologiniai asmenų tar-
pusavio komunikacijos aspektai“ (mokyt. J.Nastule-
vičienė), „Ruošimosi konkursui psichologija“ (mokyt. 
G.Baniukevičienė), „Pedalo naudojimo galimybės“ 
(mokyt. L.Bakšienė).

Lapkritį, tą niūrų ir tamsų mėnesį, lyg šviesos spin-
dulys nušvietė prasidėję konkursai. Iš IV-ojo tarptau-
tinio jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalio-
konkurso (Kaunas) mokinė G.Šeštakauskaitė (7 kl., 
mokyt. V.Naujikienė) parsivežė II vietos, o mokinė 
G.Depšytė (3 kl., mokyt. G.Baniukevičienė) III vietos 

laureačių diplomus. 6 kl. mokinė V.Petrušytė, 7 kl. 
mokinė V.Jankauskaitė (mokyt. J.Dambrauskienė) ir 
3 kl. D.Matulevičiūtė (mokyt. G.Baniukevičienė) tapo 
diplomantėmis.

Lapkričio mėnesį Naujosios Vilnios muzikos mo-
kykloje vykusiame respublikiniame jaunųjų pianistų 
konkurse, skirtame L.Povilaičiui atminti, laureatės 
sėkmė nusišypsojo 2 kl. mokinei G.Mikalauskaitei 
(mokyt. L.Bakšienė), o 2 kl. mokinys K.Radzvila (mo-
kyt. N.Jasiulevičienė), 3 kl. mokinė R.Asadauskaitė ir 
5 kl. mokinys L.Nastaravičius (mokyt. J.Nastulevičie-
nė) tapo diplomantais.

Mokinės R.Asadauskaitė (mokyt. J.Nastulevičie-
nė) ir G.Šeštakauskaitė (mokyt. V.Naujikienė) laimėjo 
diplomus ir gruodžio mėnesį Vilniaus Algirdo muzi-
kos mokykloje vykusiame respublikiniame šiuolaiki-
nės muzikos konkurse „Mūzų įkvėpti“.

O tą patį gruodžio mėnesį savoje mokyklos salė-
je vykusiame VI-ame tarptautiniame jaunųjų atlikėjų 
kamerinės muzikos festivalyje – konkurse II vietos 
laureate tapo mokinė G.Depšytė (mokyt. G.Baniu-
kevičienė), o III vietos – mokinė G.Šeštakauskaitė 
(mokyt. V.Naujikienė), 3 kl. mokinės G.Dereškevi-
čiūtė (mokyt. L.Bakšienė) ir D.Matulevičiūtė (mokyt. 
G.Baniukevičienė). 6 kl. mokinė R.Žemaitytė (mokyt. 
V.Baronienė) ir 7 kl. mokinė V.Jankauskaitė (mokyt. 
J.Dambrauskienė) tapo diplomantėmis.

Lapkričio mėn. vykome į tradicinį VIII-ąjį res-
publikinį meno ir muzikos mokyklų jaunųjų atlikėjų 

Mokinė Skirmantė Kirkliauskaitė su mokytoja L.Bakšiene Mokinė Evelina Kuprytė su mokytoja V.Baroniene
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festivalį-maratoną Kaune. Mūsų mokyklos pianistai 
koncertavo J.Gruodžio konservatorijoje ir J.Naujalio 
muzikos gimnazijoje. 

Gruodžio mėnuo tradiciškai skirtas mokytojų 
klasės mokinių koncertams tėvams ir visuomenei. 
Naujas, gražus ir sveikintinas akcentas tuose koncer-
tuose: mokytojos N.Jasiulevičienės mokinių koncerte 
dalyvavo buvusi jos mokinė Kamilė Radzvilaitė, tę-
sianti bakalauro studijas Londono teatro ir muzikos 
akademijoje. Na, o mokytoja J.Nastulevičienė klasės 
mokinių koncerte „Muzikinėje kelionėje į Norvegiją“ 
(E.Grygo muzika ir H.Ibseno „Peras Giuntas“) net 
„surizikavo“ su savo buvusia mokine Rasa Vitkaus-
kaite (Bostono konservatorijos magistrante) atlikti 
E.Grygo fortepijoninio koncerto a-moll pirmąją dalį. 
Įspūdis – jaudinantis, nepaprastas ir nepakartojamas. 
Mokytoja linkėjo tai patirti visoms savo kolegėms. 

Vasario mėnesį IV-ame tarpmokykliniame for-
tepijoninių ir įvairios sudėties instrumentinių an-
samblių konkurse-festivalyje „Muzikos šalyje“, vy-
kusiame J.Naujalio muzikos gimnazijoje, mokytojos 
L.Bakšienės 4 ir 5 kl. mokinių fortepijoninis ansam-
blis  I.Ciūnytė ir U.Turauskaitė laimėjo diplomą. O 
U.Turauskaitė parsivežė ir antrą diplomą, laimėtą su 
kameriniu ansambliu.

Kovo mėnesį iš tarptautinio jaunųjų atlikėjų ka-
merinės ir džiazo muzikos festivalio-konkurso „Sąs-
kambiai“ (Vilniaus B.Dvariono muzikos mokykla) 
mokinė V.Jankauskaitė (mokyt. J.Dambrauskienė) 
taip pat parsivežė diplomą.

Pirmosios vietos laureačių vardus VI-ame res-
publikiniame pianistų konkurse „Etiudas  ir ne tik 
jis“ Daugų meno mokykloje laimėjo 3 kl. mokinė 

K.Bazevičiūtė (mokyt. J.Nastulevičienė) ir 
7 kl. mokinė E.Kuprytė (mokyt. V.Baronienė), 
o diplomais apdovanoti K.Radzvila (mokyt. 
N.Jasiulevičienė) ir R.Asadauskaitė (mokyt. 
J.Nastulevičienė).

Respublikiniame festivalyje „Pavasario 
spalvos-2009“ Prienuose dalyvavo mokinės 
D.Matulevičiūtė, G.Depšytė (mokyt. G.Baniu-
kevičienė), R.Žemaitytė (mokyt. V.Baronienė) 
ir U.Turauskaitė (mokyt. L.Bakšienė).

Patinka mūsų mokiniams dalyvauti Elekt rė-
nų meno mokykloje vykstančiame fortepijoni-
nių ansamblių festivalyje-konkurse „Skambinu 
su draugu“. Šį kartą laureatėmis tapo fortepijo-
ninis ansamblis Gabrielė ir Goda Depšytės bei 
D.Matulevičiūtė (mokyt. G.Baniukevičienė), 
o diplomantais – bendras mokytojų J.Dam-
brauskienės ir J.Nastulevičienės fortepijoninis 
duetas E.Jankauskaitė ir L.Nastaravičius.

Mokslo metus apvainikavo paskutinis 
akor das – XI-asis L.Povilaičio respublikinis 
šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzi-

kos festivalis-konkursas: II vietą laimėjo 2 kl. mo-
kinė S.Kirkliauskaitė (mokyt. L.Bakšienė), III vietą – 
mokinė R.Asadauskaitė (mokyt. J.Nastulevičienė) 
ir visa eilė diplomantų: mokiniai K.Radzvila (mo-
kyt. N.Jasiulevičienė), G.Jakubauskaitė (2 kl., mokyt. 
V.Naujikienė), K.Bazevičiūtė (mokyt. J.Nastulevičie-
nė), U.Turauskaitė (mokyt. L.Bakšienė) ir E.Kup-
rytė (mokyt. V.Baronienė). E.Kuprytė dalyvavo ir 
meistriškumo pamokoje „Šiuolaikinė muzika ir 
pianistiniai įgūdžiai“, kurią vedė LMTA docentas 
S.Okruško. Ši mokinė, birželį sėkmingai išlaikiu-
si stojamuosius egzaminus į fortepijono skyriaus 
8 klasę, toliau mokslus tęsia M.K.Čiurlionio naciona-
linėje meno mokykloje. Sveikiname mokytoją V.Ba-
ronienę, kurios kruopštus ir nuoseklus darbas davė 
tokius puikius rezultatus.

Tebesitęsia gražus metodinis bendradarbiavimas 
su teorinio skyriaus mokytoja A.Vitkauskiene. Pa-
skaitas-koncertus: „F.Šuberto gyvenimas ir kūryba“, 
skirtą kompozitoriaus 180-osioms gimimo metinėms, 
ir „J.Haidno gyvenimas ir kūryba“, skirtą kompozito-
riaus 200-osioms mirties metinėms paminėti, girdėjo 
ne tik mūsų mokyklos moksleiviai, bet ir Dzūkijos 
vidurinės mokyklos mokytojai ir mokiniai. Mokytoja 
puikiai vedė ir fortepijono skyriaus mokinių koncer-
tą „Muzikuokime drauge“ bei šiuolaikinės lietuviškos 
fortepijoninės muzikos vakarą, skirtą Lietuvos tūks-
tantmečiui.

Mokslo metai baigėsi gausiu konkursų ir festiva-
lių derliumi. O mes, mokytojai, guodžiamės Bernardo 
Šo mintimi: „Žmonės, mokantys linksmintis, netu-
ri pinigų, o žmonės, turintys pinigų, nemoka links-
mintis“.

Mokinės D.Matulevičiūtė, G. ir G.Depšytės, R.Asadauskaitė 
ir K.Bazevičiūtė su savo mokytojomis G.Baniukevičiene 
ir J.Nastulevičiene
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MŪSŲ MAŽIEJI PIANISTAI
Gražina LECKIENĖ,

Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė

Kelias į didžiąją muziką prasideda nuo išmoktų 
pirmųjų kūrinėlių. Džiaugiamės mokinukais, kurie 
nuoširdžiai dirbdami pasiekia gerų rezultatų. Mūsų 
mažieji pianistai jau spėjo pasižymėti įvairiuose kon-
kursuose: Gerda Sidorčiukaitė (mokyt. R.Kochanaus-
kaitė) – III respublikinio jaunųjų pianistų šiuolaikinės 
fortepijoninės muzikos konkurso „Šypsenėlė“ diplomo 
už geriausią lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą 
savininkė; Inesa Degutytė (mokyt. G.Leckienė) – VI 
Kauno apskrities jaunųjų pianistų konkurso „Muzikos 
garsai“ diplomantė bei respublikinio jaunųjų pianis-
tų konkurso „Garsų vaivorykštė 2009“ dalyvė; Ugnė 
Kriūnaitė (mokyt. R.Motiejūnienė) – tarptautinio fes-
tivalio-konkurso „Mažieji talentai-2007“ diplomantė 
bei „Garsų vaivorykštė 2009“ diplomantė.

O daugiausia nuopelnų turi Gabija Putrimaitė. 
Savo mokinės pasiekimais ir jos darbu ypač džiaugiasi 
jos mokytoja Janina Urbonavičienė. Sėkmingas buvo 
jau pirmas Gabijos pasirodymas. 2007 m. respubliki-
niame jaunųjų pianistų konkurse „Garsų vaivorykš-
tė“ ji apdovanota diplomu, jauniausio atlikėjo bei 

publikos simpatijų prizais. Tų pačių metų pabaigoje 
tarptautiniame festivalyje-konkurse „Mažieji talentai 
2007“ ji tapo laureate. Besimokydama antroje klasėje, 
V-ame Kauno apskrities jaunųjų pianistų konkurse 
„Muzikos garsai“ (2007) laureatė Gabija apdovanota 
V.Landsbergio pinigine premija, o II-ame tarptau-
tiniame konkurse „Olimpo musicale“ – diplomu. 
VI-ame Kauno apskrities jaunųjų pianistų konkurse 
„Muzikos garsai“ Gabija – vėl laureatė! „Garsų vaivo-
rykštėje 2009“ ji apdovanota laureatės diplomu, taip 
pat diplomu ir dovana už geriausią  lyrinės pjesės 
atlikimą. Prof. K.Grybauskas pasirinko Gabiją meis-
triškumo pamokoms „Klasikinės sonatos (sonatinos) 
interpretacijos ypatumai“, o jos mokytojai įteikta Lie-
tuvos fortepijono pedagogų asociacijos padėka. Sėk-
mingus praeitus mokslo metus Gabija baigė VI-ojo 
respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Vaikystė su 
muzika 2009“ II vietos diplomu.

Mes linkime Gabijai ir kitoms mažosioms mūsų 
pianistėms darbštumo ir sėkmės kituose konkur-
suose!

Konkurso „Garsų vaivorykštė“ laureatė Gabija Putrimaitė, diplo-
mantai Ugnė Kriūnaitė ir Julius Juodžiūnas su prof. K.Grybausku

Konkurso „Muzikos garsai“ laureatė Gabija Putrimaitė ir diplo-
mantė Inesa Degutytė su prof. H.Radvilaite

MUZIKAVIMAS DRAUGE NEŠA DŽIAUGSMĄ
Janina URBONAVIČIENĖ,

Garliavos meno mokyklos vyr. mokytoja

Prieš kelis metus mokykloje suskambo kamerinė 
muzika. Geriausi mūsų pianistai bandė naują patirtį – 
groti drauge su fleitininkais, birbynininkais, lamz-
delininkais, trimitininkais, klarnetininkais. Prasidėjo 
įtemptas darbas – keitėsi ansamblių dalyviai, įsijungė 
smuikininkai, vokalistai, akordeonininkai.

Sėkmingi pasirodymai mokykloje, koncertai kitose 
rajono ugdymo įstaigose... Abejingų jų pasirodymams 
nebuvo. Šilti sutikimai, karšti aplodismentai įkvėpė iš-

bandyti savo pasiruošimą ir konkursuose. Po sėkmin-
gų įvertinimų sulaukėme daugybės kvietimų koncer-
tuoti įvairiuose Kauno rajono savivaldybės, švietimo 
skyriaus organizuojamuose svarbiuose renginiuose. 

Praėję mokslo metai buvo ypač sėkmingi. Aly-
taus tarptautiniame konkurse I vietos laureatais tapo 
E.Morkūnas (birbynė) ir G.Vizgaitytė (fp.), J.Pakros-
nytė (fleita) ir J.Juodžiūnas (fp.); II vietos – M.Bar-
tuševičius (vokalas) ir G.Skirmantaitė (fp.),  R.Kai-
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III tarptautinio konkurso Marupėje I vietos lau-
reatai J.Pakrosnytė ir J.Juodžiūnas su mokytojomis 
B.Berkmoniene ir G.Leckiene

Konkurso laureatai su komisijos nariais

Trio narius Ingridą Žibaitę, Deimantę Jankauskaitę ir Raimondą Jasiukevičių 
apdovanojo Seimo narė Dalia Teišerskytė

riūkštytė (fleita) ir V.Brundzaitė (fp.). Kaip džiaugė-
mės apdovanojimų metu, kai puikų instrumentalistų 
grojimą, ansambliškumą gyrė komisijos pirmininkė 
Kristina Domarkienė! 

Tarptautiniame konkurse „Muzikinė akvarelė 
2008“ aukščiausius apdovanojimus pelnė J.Pakrosnytė 
ir J.Juodžiūnas. Sekėsi jiems ir laureatų koncerte.

Sėkminga buvo išvyka į Latviją – III tarptautinį 
kamerinių ansamblių konkursą Marupėje. Čia III vie-
tos diplomais apdovanoti Š.Tuminauskas (lamzdelis) 
ir D.Jankauskaitė, o I vietos diplomais - J.Pakrosnytė 
ir J.Juodžiūnas, E.Morkūnas ir G.Vizgaitytė. Malonu 
buvo stebėti, kaip šiltai publika sutiko juos baigia-
mąjame koncerte. 

Tarptautiniame konkurse „Muzikuojame dviese“ 
III vietos laureatais tapo M.Bartuševičius ir G.Skir-
mantaitė, J.Pakrosnytė ir J.Juodžiūnas, Š.Tuminauskas 
ir D.Jankauskaitė. Mus labai nudžiugino komisijos 

pirmininko R.Zubovo susižavėjimas ypač technišku 
Šarūno grojimu ir kvietimas dalyvauti jo rengiamame 
projekte. 

IV tarptautiniame konkurse „Muzikos tiltai“ 
II vietos diplomai atiteko R.Kairiūkštytei ir V.Brun-
dzaitei, V.Mikalkėnaitei (fleita) ir K.Bukšnytei (fp.), 
J.Pakrosnytei ir J.Juodžiūnui. 

Sėkmė lydėjo ir konkurse „Muzikos šalyje“, kur 
išskirtinius pagyrimo žodžius mūsų ansambliams 
išsakė komisijos pirmininkas prof. K.Grybauskas. 
V tarptautiniame konkurse „Sąskambiai“ pasirodė ir 
apdovanojimus pelnė ir jau patyrę, ir nauji ansambliai – 
J.Žalys (trimitas) ir D.Šimonis (fp.), U.Žitkevičiūtė 
(fleita) ir K.Bukšnytė,  V.Mikalkėnaitė ir R.Pupalytė 
(fp.). Kokius brangius žodžius išgirdome apdovano-
jimų metu: „Šaunuoliai Garliavos vaikai!“ 

Keli sėkmingai koncertuojantys ansambliai sulau-
kė A.Makūnienės labdaros-paramos fondo dėmesio – 
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finansinės paramos konkursinei veiklai. Nuoširdžiai 
dėkojame p. Aurelijai Makūnienei už nuolatinį dė-
mesį ir jaunųjų atlikėjų veiklos skatinimą. 

Šių ansamblių būryje laurus skina dar vienas pui-
kus trio - I.Žibaitė (smuikas), D.Jankauskaitė (for-
tepijonas) ir R.Jasiukevičius (akordeonas). V jubilie-
jiniame jaunųjų atlikėjų žiemos festivalyje-konkurse 
Trakuose jais žavėjosi komisijos pirmininkas V.Če-
pinskis; VIII akordeonininkų konkurse jie džiaugėsi 
laureatų vardais, tarptautiniame konkurse „Ascoltate 
2009“ – I vieta. Ir sėkmingas pasirodymas TV projek-
te „Talentų ringas“... Bet smagiausi apdovanojimai – 
karšti plojimai, susižavėjimo šūksniai kiekviename 
koncerte. 

O tada... išgarsėję savo puikiais pasirodymais Lie-
tuvoje ir arti Lietuvos ryžomės išbandyti savo gali-
mybes vokalistų, smuikininkų ir kamerinių ansam-
blių 19-tame „Citta di Barletta“ konkurse Italijoje. 
Čia atvyko atlikėjai iš 23 šalių. Atsakingas, kruopštus 
ir profesionalus darbas davė puikių rezultatų – visų 
pasirodymai įvertinti 90-98 balais. Sėkmė pranoko lū-
kesčius: I vietos diplomus ir medalius laimėjo: J.Pa-
krosnytė ir J.Juodžiūnas, V.Mikalkėnaitė ir R.Pupaly-
tė, E.Morkūnas ir G.Vizgaitytė. II vietos diplomus ir 
medalius: U.Žitkevičiūtė ir K.Bukšnytė, Ž.Šajauka ir 
Ž.Baltrūnas, R.Kairiūkštytė ir V.Brundzaitė, Š.Tumi-
nauskas ir D.Jankauskaitė. Laureatų mokytojai: Birutė 

Berkmonienė, Gražina Leckienė, Janina Urbonavičie-
nė, Gintaras Vilčiauskas, Violeta Mazeliauskienė, Gin-
taras Chockevičius, Violeta Traškevičienė. 

GRAND PRIX – PREMIO ASSOLUTO piniginį 
prizą, diplomus ir medalius iškovojo I.Žibaitė, D.Jan-
kauskaitė ir R.Jasiukevičius. Mokytojos Rita Tamošiū-
nienė, Gražina Leckienė, Violeta Traškevičienė. 

Laureatų apdovanojimo metu Italijos kultūros 
ir meno asociacijos pirmininkas, žymus italų atlikė-
jas Frančesko Monopoli padėkojo garliaviečiams už 
lietuvių nacionalinės muzikos, tautinių instrumentų 
sklaidą, Lietuvos kompozitorių kūrybos pristatymą, 
profesionaliai išreikštą atliekamų muzikos kūrinių 
stilių, artistiškumą, temperamentingą muzikavimą. 

Grand Prix laimėtojų gala koncerto metu mūsų 
laukė ypatingai malonus netikėtumas – asociacijos 
ir vertinimo komisijos vardu F.Monopoli paskelbė, 
kad Garliavos meno mokykla apdovanojama specia-
liu Geriausios muzikos mokyklos prizu – medaliu ir 
diplomu MERITO – už nuopelnus ir pasiekimus. Tai 
garbingas visos mokyklos bendruomenės – mokinių, 
mokytojų, mokyklos vadovės, administracijos darbo 
įvertinimas. 

Medalį ir diplomą „Merito“ dovanojame gerbia-
mai mokyklos vadovei Reginai Guobei, visada palai-
kančiai kiekvieną jaunąjį atlikėją, kuriam muzika – 
darbas, džiaugsmas, šventė! 

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA
Larisa MELNIKIENĖ,

Kėdainių muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vedėja

Muzika mus sužavi ir pavergia greičiau nei dailė, nes stipriau jungia žmogų su žmogumi. 
Prancūzų filosofas Žanas Žakas RUSO 

Norisi trumpam sustoti ir prisiminti netolimą praeitį.
Praėjusiais metais pirmam pusmečiui įsibėgėjus nekantriai laukėme labai mėgiamos išvykos į VIII-ą 

respublikinį jaunųjų pianistų festivalį-maratoną.
Šį kartą mūsų pianistai grojo Kauno įvairių tautų kultūrų centre ir Karininkų ramovėje.

Kauno įvairių tautų kultūrų centre Kauno įgulos karininkų ramovėje
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Antrą pusmetį vainikavo įsimintinas fortepijono klasės mokinių koncertas tėveliams ir visuomenei 
„Pavasario melodijos“, kuris vyko Daugiakultūriame centre. Svetingai sutikti Jonavos meno mokyklos pianistai 
taip pat muzikavo prie naujo fortepijono.

Nepaprastai įdomi ir įvairi muzika, besikeičiantys meniniai vaizdai bei nuotaikos sužavėjo gausiai 
susirinkusią publiką. Džiugu, kad renginys vyko jaukioje, kamerinėje aplinkoje.

Daug aplodismentų sulaukė Agnės Staniūtės 
atlik tas F.Šopeno Valsas„Pavasario melodijų“ koncerto dalyviai

Prieš 50 metų įkurta Kėdainių muzikos mokykla šiais metais paminės savo jubiliejų. Planuose koncertas-
draugystės vakaras su Kaišiadorių muzikos mokyklos moksleiviais.

Šiais mokslo metais į Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos neakivaizdinį skyrių įstojo dvi mo-
kinės – Viltė Kanaporytė ir Gabrielė Kevišaitė.

Mergaitės mielai mokosi sunkesnius kūrinius, turi noro ruoštis ir dalyvauti konkursuose, su vidiniu pa-
kilimu atlieka programinius kūrinius, nes scena teikia joms džiaugsmą. 

Jau ne viename koncerte, festivalyje sėkmingai pasirodžiusi mokytojos Olgos Lukšienės mokinė V.Kanapo-
rytė dalyvavo I tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse Jonavoje „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“ 
ir buvo apdovanota specialiu jauniausios atlikėjos prizu.

Lapkričio mėnesį Viltės laukia vėl nauja patirtis: Naujojoje Vilnioje vyksiantis Leono Povilaičio atmini-
mui skirtas konkursas.

Viltė buvo laiminga gavusi didelį 
minkštą meškiną

X- ajame džiazo muzikos festivalyje 
Kaune – Gabrielė Kevišaitė

IV tarpmokykliniame fortepijono ir įvairios sudėties 
instrumentų konkurse-festivalyje „Muzikos šalyje“ Gabrielė 
Kevišaitė ir Ieva Janarauskaitė susibūrė į kamerinį ansamblį
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VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KKC MENO MOKYKLA
Angelė RADZEVIČIENĖ, 

Vilkaviškio vyskupijos KKC meno mokyklos mokytoja metodininkė

Nors mokykla dar labai jauna (gyvuoja vos 17 me -
tų), bet tikrai turime kuo džiaugtis ir didžiuotis. Per 
savo gyvavimo laikotarpį išugdėme gausų respubliki-
nių ir tarptautinių konkursų laureatų būrį.

Sėkmingi mokyklai buvo ir praėjusieji mokslo 
metai. Antrokė Augustina Tumelytė (mokyt. metod. 
A.Radzevičienės kl.) III-ojo respublikinio jaunųjų 
pianistų techninės pjesės konkurse „Allegro“ laimė-
jo II-ąją vietą. Taip pat ši moksleivė tapo laureate 
ir Marijampolės apskrities jaunųjų pianistų konkurse 
„Konsonansas-Disonansas“. Šiame konkurse ji buvo 
nominuota ir už geriausią baroko epochos kūrinio 
atlikimą. Augustina ruošiasi respublikiniam jaunųjų 
pianistų konkursui, skirtam L.Povilaičiui atminti, IX-
ajam jaunųjų pianistų festivaliui-maratonui Kaune, 
II-ajam Senosios muzikos festivaliui Marijampolėje.

Mokytojos D.Varževičienės moksleivis Saulius Ka-
luževičius respublikiniame techninės pjesės konkurse 
„Allegro“ buvo apdovanotas už artistiškumą.

 Vienuoliktokas Marius Rėklaitis (vyr. mokyt. 
N.Liberis) jaunųjų pianistų festivalyje-maratone 

Kaune dalyvaus jau devintą kartą. III-ajame tarp-
tautiniame konkurse „Muzikuojame dviese“ (mišrių 
duetų kategorija) Marius su Ieva Pangonyte laimėjo 
III-iąją vietą, X-ajame tarptautiniame sakralinės mu-
zikos festivalyje „Džiūgaukim... Aleliuja“ (berniukų 
ir jaunuolių solistų konkurse) jis apdovanotas I-ojo 
laipsnio diplomu. „Maxima jaunųjų talentų“ konkur-
se moksleiviui, kaip veikliam visuomenininkui, pa-
skirta Maxima skatinamoji stipendija. 

2009 m. balandžio mėn. Marijampolėje vyku-
siame II-ajame respublikiniame Jono Žuko jaunųjų 
vargonininkų konkurse Sūduvos regionui atstovavo 
dešimtokė Justa Arlauskaitė (vyr. mokyt. R.Pliskus). 
Moksleivė sėkmingai konkuravo su vyresniais, dau-
giau patirties turinčiais vargonininkais iš Kauno, Vil-
niaus, Maskvos ir pelnė žiūrovų ir žiuri simpatijas, 
buvo apdovanota garbės raštu ir specialiuoju „Nau-
jojo vargonų forumo“ prizu bei neakivaizdinėmis vie-
nerių metų studijomis Nacionalinėje M.K.Čiurlionio 
menų mokykloje.

Respublikinėje dainų šventėje dalyvavo net trys 
mokyklos chorai: berniukų (vadovė mokyt. metod. 
V.Junevičienė), jaunučių ir mišrus (vadovė mokyt. 
metod. D.Žardeckienė). Artimiausiuose planuose – 
pasiruošimas „Dainų dainelės“ konkursui.

Augustina Tumelytė – konkurso „Konsonansas-Disonansas“ 
nugalėtoja – su savo mokytoja A.Radzevičiene ir Marijampolės 
muzikos mokyklos direktoriumi G.ŠirvinskuPrisiekęs maratonininkas Marius Rėklaitis

Pirmasis Augustinos Tumelytės diplomas. Augustina su komisijos 
pirmininku R.Zubovu
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Karolis Kliučnikas ir Edmundas Seilius „Žvaigž-
džių ir žvaigždučių“ šventėje Muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai po sėkmingo pasirodymo Gurjevske

VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLA
Lina REKEVIČIENĖ,

Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, fortepijono skyriaus vedėja 

2008–2009 mokslo metai mūsų mokyklos fortepi-
jono mokytojams buvo tikrai labai aktyvūs, kūrybingi 
ir pilni veiklos. Mokiniai daug koncertavo rajono mo-
kyklose, darželiuose-lopšeliuose, dalyvavo įvairiuose 
festivaliuose bei konkursuose. Jau spalio mėnesį forte-
pijono mokytojai su savo mokiniais kasmet dalyvauja 
projekte „Vaikų muzika“, savo atliekamais kūriniais 
džiugina Vilkaviškio pradinės mokyklos mokytojus, 
mokinius ir jų tėvelius.

2008 metų spalį Marijampolės muzikos mokyk-
loje įvyko Marijampolės apskrities muzikos mokyklų 
moksleivių instrumentininkų festivalis „Grojame šo-
kių muziką“. Tai jau ketvirtasis festivalis, į kurį su 
džiaugsmu važiuoja beveik visų mūsų mokyklos moko-
mųjų programų mokiniai. Skambėjo įvairių epochų 
muzika – nuo baroko iki šių laikų. Žavėjo mokiniai, 
kurie puikiai valdė įvairius muzikos instrumentus – 
violončelę, fleitą, saksofoną, birbynę, smuiką, akordeo-
ną, klarnetą, kankles ir, žinoma, fortepijoną.

Gražius padėkos žodžius svečiams tarė Marijam-
polės muzikos mokyklos direktorius Gytis Širvinskas, 
Marijampolės apskrities kultūros, sporto ir turizmo 
skyriaus vedėja Danguolė Micutienė, nacionalinės 
M.K.Čiurlionio menų mokyklos atstovai. Visi festi-
valio dalyviai buvo apdovanoti dovanomis, o jų mo-
kytojai – padėkos raštais.

Lapkričio 11 dieną Naujosios Vilnios muzikos 
mokykloje įvyko respublikinis jaunųjų pianistų kon-
kursas, skirtas kompozitoriui ir pedagogui Leonui Po-
vilaičiui atminti.

Leonas Povilaitis – iškili asmenybė, maestro, ge-
ras bičiulis. Romantikas, visus mokęs jausti, mylėti, 
atleisti... Netikėtai išėjęs, tačiau pasilikęs su mumis 

savo sukurtose melodijose.
Konkurse dalyvavo Agnė Naujokaitė ir Mig-

lė Maksimavičiūtė (mokyt. Lina Rekevičienė), Vai-
da Galinaitytė ir Goda Mačiulaitytė (mokyt. Lina Ka-
zakevičienė).

Konkurso rengėjai dėkojo visam gausiam dalyvių 
būriui. Dėkojo jauniesiems pianistams ir jų mokyto-
jams, atvykusiems iš įvairiausių Lietuvos kampelių už 
tai, kad maestro muzika – išgirsta, pamilta, išpuose-
lėta skambėjo Naujosios Vilnios muzikos mokyklos 
salėje. Konkursą stebėjo ir padėkos žodį taip pat tarė 
ir kompozitoriaus žmona.

Lapkričio 11 dieną Vilniaus rotušėje įvyko Mari-
jampolės apskrities meno ir muzikos mokyklų moks-
leivių ir iš šio krašto kilusių vyresniųjų muzikų kon-
certas-susitikimas. Jame dalyvavo mūsų mokyklos 
jaunieji pianistai – Fausta Jasevičiūtė (mokyt. Kris -
 tina Beržanskienė) ir Karolis Kliučnikas (mokyt. 
Kris tina Cibulskienė). Tai kasmetinė „Žvaigždžių ir 
žvaigždučių“ šventė, vykstanti jau daugelį metų.

Daug jaunųjų talentų šiandien tapo žinomais 
meno meistrais, suteikiančiais džiaugsmo muzikos 
mylėtojams, garsinančiais Lietuvos vardą visame pa-
saulyje. Suvalkijos kraštas nuo senų laikų puoselėja ir 
saugo tautos kultūrinį paveldą, daug prisidėjo ir prisi-
deda prie Lietuvos kultūros turtinimo. Čia mokslus 
ėjo Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Kazys Boruta, 
Salomėja Nėris... Ir dabartinė menininkų karta – Vio-
leta Urmanavičiūtė-Urmana, Rimvydas Žigaitis, Lai-
mutė Užkuraitienė, Edmundas Seilius ir daug kitų...

Lapkričio 20 dieną Jonavos meno mokykloje įvyko 
I-asis tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Mano 
vaikystės draugas – fortepijonas“. Konkurse dalyvavo 
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jaunieji pianistai iš įvairių Lietuvos meno ir muzikos 
mokyklų, taip pat dalyviai iš Lenkijos. Mūsų mokyk-
lai atstovavo Agnė Naujokaitė, Kristina Gumauskai-
tė, Miglė Maksimavičiūtė, Beata Vekeriotaitė (mokyt. 
L.Rekevičienė), Ignas Rutkauskas, Vaida Galinaitytė, 
Goda Mačiulaitytė (mokyt. L.Kazakevičienė), Kami-
lė Balčiūnaitė, Fausta Jasevičiūtė (mokyt. K.Beržans-
kienė), Dovilė Utaraitė, Karolis Kliučnikas (mokyt. 
K.Cibulskienė). Fausta ir Karolis iškovojo diplomus.

Gruodžio mėnesį į Kauną pakvietė tradicinis VIII 
res publikinis jaunųjų pianistų festivalis-maratonas, 
kuriame dalyvavo net 19 fortepijono skyriaus moki-
nių. Jiems teko garbė koncertuoti net trijose Kauno 
miesto salėse – nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės 
muziejuje, M.Žilinsko dailės galerijoje ir J.Naujalio 
muzikos gimnazijoje. Džiugu, kad šį festivalį-mara-
toną padėjo organizuoti ir dvi mūsų mokyklos mo-
kytojos – K.Beržanskienė (nacionalinio M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejaus koordinatorė) ir L.Rekevičienė 
(renginio pranešėja).

Paskutinė 2009 metų vasario diena buvo ypatinga 
mokyklos pianistams. Jie dalyvavo II-ajame tarptauti-
niame kamerinės muzikos konkurse, kuris vyko Rusi-
joje, Kaliningrado srities Gurjevsko mieste. Ketvirtos 
klasės mokiniai K.Kliučnikas (mokyt. K.Cibulskienė) 
ir F.Jasevičiūtė (mokyt. K.Beržanskienė) fortepijoni-
nių ansamblių jaunesniųjų grupės kategorijoje iškovo-
jo pirmąją vietą. Laureato vardą ir specialų prizą „Už 
nacionalinių tradicijų puoselėjimą“ akompanimento 
kategorijoje iškovojo 7 klasės mokinė Beata Vekerio-
taitė (mokyt. Lina Rekevičienė).

Konkurse dalyvavo pianistai iš visos Kaliningrado 
srities meno ir muzikos mokyklų, taip pat Baltarusijos 
ir Lietuvos. Konkurso komisija, kurioje dalyvavo ir 
mūsų mokyklos direktorius Artūras Pečkaitis, atkrei-
pė dėmesį, kad pianistų atlikėjų lygis ir muzikavimas 
kaskart vis kyla. Komisijos pirmininkė Rusijos Fede-
racijos nusipelniusi kultūros darbuotoja p. I.Krivic-
kaja ypač žavėjosi mūsų mokyklos mokiniu Karoliu, 

su nuostaba kalbėjo, kaip „puikiai ir išraiškingai dai-
nuoja instrumentas“ jo rankose.

Rusus sužavėjo kamerinio ansamblio dalyvės Be-
ata Vekeriotaitė ir kanklėmis grojanti 5 klasės mokinė 
Paulina Šalaševičiūtė (mokyt. Daiva Venienė). Visi su 
įdomumu apžiūrinėjo lietuvių liaudies instrumentą 
kankles ir Paulinos tautinį kostiumą.

Mūsų visuomenėje šeima yra priskiriama prie di-
džiųjų žmogaus vertybių. O jei šeimos nariai  drauge 
groja ar dainuoja, stiprėja jų dvasinis ryšys, meilė ir 
pagarba. Tai galėjo patirti visi, kurie kovo 27 dieną 
lankėsi Marijampolės pramogų centre „Luna“. Čia 
Marijampolės muzikos mokyklos bendruomenė su-
rengė šeimyninio muzikavimo festivalį. Į sceną kilo 
broliukai ir sesutės, vaikai ir tėvai iš visos Marijampo-
lės apskrities. Patys jauniausi vilkaviškiečių dalyviai – 
pirmaklasiai dvyniai Žyginta ir Žygimantas Jašinskai 
(mokyt. L.Kazakevičienė ir A.Pečkaitis) – pakalbinti 
prisipažino, kad  tai jų  pirmasis koncertas. Kristina 
Alkevičiūtė (mokyt. L.Kazakevičienė) pianinu akom-
panavo sesutei  Mildai (mokyt. D.Venienė), kuri kan-
kliavo lyrišką  pjesę.  Šiltas ir jaukus vakaras abejin-
gų nepaliko.  Šiais spartaus gyvenimo laikais, kai  vis 
mažiau dėmesio skiriama dvasinei ramybei, ypač žavi 
šeimos, surandančios  laiko bendrai meninei veiklai 
su savo artimaisiais.

Kovo 28 dieną mokyklos jaunieji pianistai daly-
vavo Kaune vykusiame III respublikiniame jaunųjų 
pianistų konkurse „Linksmieji pirštukai“. Sėkmingai 
konkurse pasirodė antrokės Gabija Sūdnikaitė (mo-
kyt. Loreta Paškauskienė) ir Laura Paulavičiūtė (mo-
kyt. Jūratė Brukienė). Tačiau ypatinga sėkmė lydėjo 
trečios klasės mokinę K.Gumauskaitę (mokyt. L.Re-
kevičienė) ir ketvirtoką K.Kliučniką (mokyt. K.Ci-
bulskienė). Šie mokiniai buvo apdovanoti laureatų 
diplomais.

Balandžio 3 dieną Lazdijų meno mokykloje 
mūsų pianistai dalyvavo III respublikiniame jaunųjų 
pianistų techninės pjesės konkurse „Allegro“.  Ko-

Po techninės pjesės konkurso „Allegro“: Goda Mačiulaitytė, Lina Rekevičienė, 
Lina Kazakevičienė,  Kristina Gumauskaitė, Kristina Cibulskienė, Karolis Kliučnikas

Albina Šikšniūtė veda meistriškumo pamo-
kas mūsų mokyklos pianistams
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misijos pirmininkas LMTA  lektorius Rokas Zubo-
vas pasidžiaugė nuoširdžiu mokinių koncertavimu, 
stebėjosi, kiek muzikalumo, išraiškingumo ir meilės 
gali sutalpinti iš pirmo žvilgsnio paprasta virtuozinė 
pjesė. Konkurse sėkmingai pasirodė trečiokės G.Ma-
čiulaitytė (mokyt. L.Kazakevičienė) ir K.Gumauskaitė 
(mokyt. L.Rekevičienė), o ketvirtos klasės mokinys 
K.Kliučnikas (mokyt. K.Cibulskienė) tapo antros vie-
tos laimėtoju.

Kažin ar rasime bent vieną mažąjį pianistą, kuris 
nebūtų grojęs iš fortepijono pradžiamokslių „Jaunasis 
pianistas“. Šiuos leidinius, o taip pat muzikos mokyk-
loms skirtus solfedžio, muzikos literatūros, pradinio 
ugdymo muzikos vadovėlius bei įvairią metodinę lite-
ratūrą yra parengusi Vida Krakauskaitė. Šios muzikos 
pedagogės, pašventusios savo gyvenimą švietėjiškai 
veiklai, 85-osioms gimimo metinėms ir buvo skirta 
pavasariška popietė Vilkaviškio muzikos mokykloje. 
Fortepijono ir liaudies instrumentų skyriaus moki-
niai grojo kūrinius iš dviejų „Jaunojo pianisto“ kny-
gų. V.Krakauskaitė į šiuos leidinius sudėjo liaudies 
dainas, lietuvių kompozitorių kūrinius, tad įvairiau-
siomis nuotaikomis ir tempais liejosi muzika, artima 
mūsų lietuvių sieloms.

2009 metų balandžio 17 d. Suvalkijos sostinėje 
vyko Marijampolės apskrities jaunųjų pianistų kon-
kursas „Konsonansas-Disonansas“, kurį organizavo 
Marijampolės muzikos mokykla. Konkurse dalyvavo 
10 Vilkaviškio muzikos mokyklos mokinių, kuriuos 
ruošė mokytojos K.Beržanskienė, J.Brukienė, L.Kaza-
kevičienė, L.Paškauskienė, L.Rekevičienė.

Garbinga komisija – Gytis Širvinskas (Marijam-
polės muzikos mokyklos direktorius), Nijolė Sinke-
vičiūtė (kompozitorė) ir Vilma Grigaitienė (Lazdijų 
meno mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė) – 
džiaugėsi puikiai jaunųjų pianistų atliekamais kūri-
niais.

Šiame konkurse sėkmė lydėjo antrokę V.Galinai-
tytę, kuri iškovojo laureatės vardą, ir pirmoką I.Rut-
kauską, tapusį diplomantu. Abu mokinius paruošė 
mokytoja L.Kazakevičienė.

Balandžio 25 Panevėžyje vyko didžiulis renginys – 
VI respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas-festivalis 
„Vaikystė su muzika“. Viena jo dalis – meistriškumo 

pamokos, kurias veda konkurso žiuri nariai. Šį kartą 
pamokose dalyvavo trys mūsų mokyklos fortepijono 
skyriaus mokinės – Kamilė Balčiūnaitė (3 kl.), Faus-
ta Jasevičiūtė (4 kl.) ir Deimantė Bagurskytė (4 kl.). Jų 
mokytoja – K.Beržanskienė. Kamilė pamokai paruošė 
J.S.Bacho Menuetą G-dur, Fausta – J.S.Bacho dvibalsę 
invenciją e-moll Nr. 7, Deimantė – M.Klementi Sona-
tiną D-dur, op. 36, Nr. 6. Pamokas vedė koncertuo-
janti pianistė LMTA ir nacionalinės M.K.Čiurlionio 
menų mokyklos pedagogė Albina Šikšniūtė. Mūsų 
mergaitės nenuvylė savo grojimu. Kamilei teko ma-
žiausiai pastabų, buvo atkreiptas dėmesys į ryškes-
nius dinaminius pasikeitimus. Fausta buvo pagirta, 
kad greitai ir tiksliai reaguoja į pianistės pastabas. 
Deimantei pedagogė patarė kaip kokybiškai pagroti 
technines kūrinio vietas.

Meistriškumo pamokų dalyviams buvo suteikta 
galimybė surengti koncertą. Mergaitės grojo Pane-
vėžio paveikslų galerijoje.

„Mes taip ilgai ir kantriai mokomės, repetuojame 
ištisus mėnesius, kad vos trejetą minučių galėtume 
gražiai pasirodyti scenoje“ – sakė mūsų mokyklos 
fortepijono skyriaus mokinys Karolis Kliučnikas ge-
riausių rajono mokinių pagerbimo šventėje. Renginį, 
į kurį kviečiami gabiausi ir darbščiausi moksleiviai, 
garsinantys rajono vardą respublikiniuose ar tarptau-
tiniuose konkursuose, olimpiadose, jau ketvirtą kartą 
organizavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Algir-
das Butkevičius.

Džiugu, kad ceremoniale dalyvavo ir du mūsų 
mokyklos jaunieji pianistai – K.Kliučnikas (mokyt. 
K.Cibulskienė) ir F.Jasevičiūtė (mokyt. K.Beržanskie-
nė), kurie antrajame tarptautiniame kamerinės muzi-
kos konkurse Kaliningrado srities Gurjevsko mieste 
fortepijoninių ansamblių jaunesniųjų grupės katego-
rijoje iškovojo pirmąją vietą.

Į sceną pakviesti mokytojai ir jų ugdytiniai buvo 
ne tik  apdovanoti padėkomis, bet ir pagrojo muzikos 
kūrinius, kuriuos parengę laimėjo prizines vietas.

Fortepijono skyriaus mokytojai ir šiais mokslo 
metais nusiteikę dirbti aktyviai, kūrybingai, nesustoti 
ties tuo, kas pasiekta, puoselėti ir atverti mokiniams 
muzikavimo džiaugsmą, padėti atskleisti dar neatras-
tas kūrybos galias.

LIETUVIŠKOS MUZIKINĖS MOZAIKOS AKIMIRKOS
Laima Ona STANAITIENĖ, 

Šakių meno mokyklos vyr. mokytoja

Bičiuliai, nebūkim vienodi.
Pabūti vienodais visada suspėsim,
Tikrai nepavėluosim.
Būkim kaip spalvinga mozaika,
Kurioje yra visko; gabalėlis džiaugsmo,
Smiltelė liūdesio, lakštelis šmaikštumo,
Krislelis ilgesio... žaismo... tylos... padūkimo... 

Taip fortepijoninių pjesių knygą „Mozaika“ pri-
stato kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė.

Pirmą kartą su kompozitore teko susitikti Mari-
jampolės apskrities jaunųjų pianistų konkurse „Kon-
sonansas–Disonansas“. Į konkursą kompozitorė buvo 
pakviesta vadovauti žiuri komisijai. Teko nustebti: pa-
sirodo, kompozitorė yra mūsų kraštietė, baigusi Ma-
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rijampolės muzikos mokyklą. Kompozitorės N.Sin-
kevičiūtės portretas kabo tarp žymiausių mokyklos 
šviesuolių.

2009 m. gegužės 22–23 d. Vilniaus „Ąžuoliuko“ 
muzikos mokykla Lietuvos kompozitorių sąjungoje 
organizavo XI-ąjį Leono Povilaičio respublikinį šiuo-
laikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalį-
konkursą. Čia žiuri komisijos narių tarpe buvo ir 
kompozitorė N.Sinkevičiūtė. 

Antrąją festivalio-konkurso dieną buvo organi-
zuotas muzikos mokytojų ir kompozitorių teorinis-
praktinis seminaras. Seminaras buvo turiningas, ste-
binantis ir labai naudingas.

Už jį labai norėčiau padėkoti jį rengusiems „Ąžuo-
liuko“ muzikos mokyklos pedagogams. Seminare 
buvo pasakota apie Leoną Povilaitį kaip nacionali-
nės kultūros puoselėtoją, pristatytas D.Prūsevičiaus 
pjesių ciklas – knyga „Nykštukas“, pravesta atvira 
pamoka, kurią vedė S.Okruško, o taip pat Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos lektorius ir pianistas 
Rokas Zubovas pristatė N.Sinkevičiūtės 2006 m. išleis-
tą fortepijoninių pjesių knygą „Mozaika“.

Knygos anotacijoje, kurią paruošė Sonata ir Rokas 
Zubovai rašoma: „Jūsų rankose „Mozaika“ – forte-
pijoninių kūrinėlių knyga išradingam mokytojui ir 
kūrybingam studentui. Išradingas mokytojas čia atras 
įvairių galimybių pristatyti mokiniui muzikinius kon-
ceptus; nuo garsaeilio ir muzikinės notacijos pagrindų 
iki harmoninės kalbos įvairenybių“.

Knygoje pateiktos dvidešimt keturios pjesės skir-
tos labai įvairaus amžiaus ir pajėgumo pianistams. 
Šiais kūriniais kompozitorė nesiekia apimti visų pia-
nistinio vystymosi pakopų, tačiau kiekvienas pianis-
tas, kokio brandumo jis bebūtų, čia atras patrauklių 
kūrinių, keliančių pačias įvairiausias pianistines už-

duotis. Ankstyviausiame mokymo etape gali puikiai 
pasitarnauti pjesių ciklas „Gama“. „Keturios lietuviš-
kos“ – tai autorės siūlymas „padainuoti fortepijonu“. 
Penkios charakterinės pjesės „Kreiva polka“, „Nuotai-
ka“, „Šokis“, „Sutartinė“, „Lopšinė“ puikiai paįvairins 
koncertinį repertuarą vėlesniame mokymosi etape.

Štai kodėl mokytojos marijampolietės konkursuo-
se stebina įdomiais kūrinėliais ne tik savo turiniu, 
bet ir jų pavadinimais „Kreiva polka“, „Sapnas su 
košmaru“, „Įtartinas tipas“. Šį rudenį su mokiniais 
kai kuriuos kūrinėlius iš „Mozaikos“ jau skambiname. 
Šiuose kūrinėliuose, kaip pastebėjo Rokas Zubovas, 
yra giliai paslėptas lietuviškumas, muzikinio teksto 
interpretacijoje mokiniai gali pajausti tam tikrus mu-
zikinius aspektus. Įdomios pjesės „Sol-Sol-Sol“, kur 
mokinė pastebėjo, kad galima sukurti atspindį vande-
nyje. Na, o su labai įdomiai Roko Zubovo pristatyta 
pjese „Re – žygiuoja į karą“ žadame su mokiniu Tomu 
dalyvauti tradiciniame IX respublikiniame pianistų 
festivalyje-maratone Kaune. Labai džiaugiamės, kad 
mes, atokaus miestelio mokytojos, galime koncertuoti 
prestižinėse Kauno miesto koncertų salėse ir net jas 
pasirinkti. Ypač patiko koncertuoti Mykolo Žilinsko 
paveikslų galerijoje. Jaukioje salėje muzika ypač prita-
po prie aplinkui kabančių paveikslų. Norime padėkoti 
festivalio-maratono rengėjams, kad suteikė galimybė 
koncertuoti, kad galime mokiniams diegti suvokimą 
apie instrumento skambesio galimybes, vystyti inter-
pretacinius gebėjimus.

Surinkau akimirkas iš praėjusių metų lietuviškos 
muzikinės mozaikos. Linkėčiau muzikos mokytojams 
ir jų mokiniams patirti daug džiugių ir kūrybingų 
akimirkų su „Mozaika“. Ieškokime, praraskime, neat-
radę patys kurkime tai, prie ko norėtųsi prisiglausti, 
kuo norėtųsi džiaugtis...

 

MŪSŲ TIKSLAS – NE TIK MOKYTIS, BET IR PAJUSTI 
KONCERTAVIMO DŽIAUGSMĄ

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

Vėl nauji mokslo metai. Vėl naujos, tik jau sudė-
tingesnės programos, nauji koncertiniai planai, naujų 
konkursų paieškos. Žvelgiame tolyn į priekį, norė-
dami per mokslo metus, kurie prabėga išties greitai, 
suspėti įgyvendinti daug planų – juk mokiniai, įsukti 
į koncertinių pasirodymų ratą, sustoti nebegali. O dar 
taip norisi šia malonia veikla sudominti pirmuosius 
žingsnius muzikos pasaulyje žengiančius pirmokėlius. 
Ir dar kokį nedrąsų, nespėjusį pažinti šio džiaugsmo, 
mokinuką.

Kiekvienais mokslo metais mūsų mokyklos fortepi-
jono klasėje vyksta daug koncertų. Ir šiuos mokslo me-
tus pradėjome koncertu mokyklos didžiojoje salėje – 
čia susirinkusiems pirmokams ir jų tėveliams grojo 

jaunesniųjų klasių mokiniai Elena Monkevičiūtė (mo-
kyt. S.Mažeikienė), Timas Pauliučenka (mokyt. V.Gri-
gaitienė) ir Mykolas Balčiūnas (mokyt. R.Blebaitė).

Nepraėjus nė mėnesiui išsiruošėme į Druskinin-
kus – aplankyti M.K.Čiurlionio muziejaus ir, žino-
ma, ten pakoncertuoti. Norinčių vykti, kaip visada, 
buvo daug – net 30 jaunųjų pianistų. Koncerto metu 
klausėmės nepaprastai įdomaus mokytojos R.Eigir-
dienės pasakojimo apie dailininko ir kompozitoriaus 
M.K.Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą. Po koncerto pa-
buvojome „Girios aido“ muziejuje, lankėmės Liškia-
vos bažnyčioje, kopėme į šalia esantį piliakalnį.

Lapkričio pabaigoje atėjo laikas išbandyti pirštu-
kų miklumą kasmetiniame K.Černi etiudų konkurse. 
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Varžėsi 3-4 ir 6-7 klasių pianistai. Jų buvo net 81! Ir 
daugiau negu pusė mokinių už puikiai atliktą etiudą 
pelnė laureatų diplomus.

Tą pačią dieną J.Naujalio muzikos gimnazijoje 
vyko Kauno apskrities muzikos ir meno mokyklų 
konkursas „Muzikos garsai“. Jame dalyvavo ir lau-
reatų vardus pelnė Timas Pauliučenka ir Viktorija 
Grigaitytė. Šiuos mokinius paruošė mokytoja V.Gri-
gaitienė.

Paskutinėmis lapkričio dienomis po įvairias Kau-
no miesto koncertų sales pasklidęs festivalis-mara-
tonas sukvietė jaunuosius pianistus iš įvairių šalies 
kampelių. Tarp 308 dalyvių dvejose koncertų salėse – 
Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje ir Prisi-
kėlimo bažnyčios koncertų salėje – grojo 32 mūsų 
mokyklos pianistai.

Pusmečio pabaigą vainikavo fortepijono klasės 
koncertas, skirtas mokyklos įkūrimo 60-sioms meti-

nėms. Į šį koncertą buvo pakviesti svečiai – buvusios 
ilgametės mokyklos fortepijono mokytojos. Šventinę 
programą paruošė 20 fortepijono klasės mokinių.

Gausiai I-ojo pusmečio koncertiniuose rengi-
niuose dalyvavo ansamblinio grojimo klasės moki-
niai. Mokykloje vykusiame kamerinės muzikos fes-
tivalyje-konkurse „Muzikos tiltai“ įvairios sudėties 
ansambliuose grojo 9 pianistai. Domantas Karalius 
(mokyt. S.Mažeikienė) pelnė aukščiausią apdovano-
jimą – Grand Prix. I-ąsias vietas skirtingose amžiaus 
grupėse pelnė Orestas Vagusevičius (mokyt. J.Žemai-
tytė), Gabrielė Lugaitė (mokyt. K.Baltušienė), Giedrė 
Degutytė (mokyt. G.Grigonienė). II-ąją vietą pelnė 
Birutė Starevičiūtė (mokyt. J.Žemaitytė). III-iąsias – 
Marija Valasevičiūtė (mokyt. G.Kuznecovienė), Živilė 
Kudirkaitė (mokyt. L.Kepežinskienė), Lukas Gedvilas 
(mokyt. R.Blebaitė). Diplomu apdovanota Monika 
Jurgelionytė (mokyt. L.Kepežinskienė).

Austėja Žumbakytė, Austėja Meškinytė 
ir Emilija Gradauskaitė – X-ojo džiazo 
festivalio laureatės

Kristinai Jeganian ir Dominykui Meištui 
praeitais mokslo metais puikiai sekėsi groti 
konkursuose

Mokytojos L.Kepežinskienė, R.Eigirdienė ir R.Blebaitė su mokiniais 
A.Čebatavičiūte, M.Lapinsku, L.Gedvilu, A.Ivoška, V.Dabušinskaite 
ir M.Staniulyte dalyvavo tarptautiniame konkurse San Sebastiane 

Mokytoja R.Rasimavičienė su mokiniais 
P.Kleizaite ir R.Pociūnu Ispanijoje

Tarptautiniame konkurse Val Tidonėje mokytojos S.Mažeikienės 
mokinių Agnės Jasilionytės ir Andriaus Alešiūno fortepijoninis 
duetas apdovanotas Grand Prix
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Kaune vykusiame tarptautiniame jaunųjų atlikėjų 
konkurse „Muzikuojame dviese“ dalyvavo 4 mokyklos 
kameriniai ansambliai. Jų sudėtyje grojo ir II-ąją vie-
tą pelnė Urtė Cinelytė (mokyt. R.Blebaitė), III-ąją – 
Greta Štiormer (mokyt. S.Mažeikienė). Diplomu apdo-
vanota Giedrė Degutytė (mokyt. G.Grigonienė). 

Alytuje vykusiame tarptautiniame jaunųjų atlikėjų 
kamerinės muzikos konkurse dalyvavo 5 mokyklos 
kameriniai ansambliai. Jų sudėtyje grojo ir II-ąją 
vietą pelnė Urtė Andriuškevičiūtė (mokyt. L.Kepe-
žinskienė), III-iąsias vietas – Greta Štiormer (mokyt. 
S.Mažeikienė), Lina Barkauskaitė (mokyt. L.Kepežins-
kienė), Urtė Cinelytė (mokyt. R.Blebaitė).

Utenoje vykusiame tarptautiniame fortepijoninių 
ansamblių festivalyje „Akimirkos“ 8-erių rankų for-
tepijoninis ansamblis Paulina Akelytė, Lina Barkaus-
kaitė, Živilė Kudirkaitė, Lukas Petraitis (mokyt. V.Či-
žienė, L.Petrauskienė, L.Kepežinskienė) apdovanotas 
Grand Prix, o Silvijos Petkevičiūtės ir Mindaugo Dvy-
laičio ansamblis (mokyt. L.Lekaitė) – diplomu.

Respublikiniame ansamblių konkurse, vykusiame 
„Vyturio“ vid. mokykloje, Gabrielė Dambrauskaitė 
(mokyt. R.Bimbaitė) grojo kamerinio ansamblio su-
dėtyje ir tapo laureate.

Italijoje, Triesto mieste vykusiame tarptautiniame 
kamerinės muzikos konkurse ansamblio sudėtyje gro-
jusi Goda Palskytė pelnė Grand Prix. 

II-ojo pusmečio mokinių koncertinė veikla buvo 
dar aktyvesnė. Mokiniai dalyvavo įvairiuose miesto 
bei šalies renginiuose, o gabiausieji vyko į tarptauti-
nius konkursus. 

Vasario mėnesį Paryžiuje, A.Skriabino vardo tarp-
tautiniame pianistų konkurse, Elena Monkevičiūtė 
užėmė III-iąja vietą (A kategorija), Ugnė Stulpinaitė 

pelnė II-ąją vietą (B kategorija). Mokines konkursui 
paruošė mokytoja S.Mažeikienė. Dominykas Meiš-
tas apdovanotas III-iąja vieta (B kategorija), Monika 
Griežytė pelnė diplomą (C kategorija). Šiuos moki-
nius paruošė mokytoja E.Matulionienė.

Beveik tuo pačiu metu mokykloje vyko IV-asis 
respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Garsų 
vaivorykštė“. Geriausiems konkurso dalyviams buvo 
įteikti laureatų diplomai ir atminimo dovanėlės. Tai 
Adrija Čaplikaitė (mokyt. E.Matulionienė), Rūta 
Apanavičius (mokyt. R.Bimbaitė), Justinas Budrys 
(mokyt. R.Pečeliūnienė), Timas Pauliučenka (mokyt. 
V.Grigaitienė), Emilija Gradauskaitė (mokyt. V.Čižie-
nė), Kristina Jeganian (mokyt. R.Pečeliūnienė), Laura 
Čeponytė (mokyt. L.Petrauskienė) ir Austėja Žum-
bakytė (mokyt. J.Snudaitienė). Diplomus pelnė Urtė 
Dovydaitytė (mokyt. V.Čižienė), Ignas Jakštas (mokyt. 
O.Baranauskienė), Sofija Kilpytė (mokyt. N.Dainely-
tė), Agnė Sirutavičiūtė (mokyt. R.Eigirdienė), Marija 
Kšivickaitė (mokyt. L.Kepežinskienė), Rokas Žičkis 
(mokyt. R.Pečeliūnienė), Urtė Morozovaitė (mokyt. 
L.Kepežinskienė). Jauniausiojo dalyvio diplomą pelnė 
Norita Bacevičiūtė (mokyt. R.Rimkienė). 

Kovo mėnesį grupė mokinių su savo mokytojais 
iškeliavo į tolimą Ispaniją dalyvauti tarptautiniame 
pianistų konkurse „Ciudad De San Sebastian – Donos-
tia Hiria“. Visi grįžo kupini malonių įspūdžių, su 
sėkmingai iškovotais apdovanojimais. Lukas Gedvi-
las (mokyt. R.Blebaitė) ir Paulina Kleizaitė (mokyt. 
R.Rasimavičienė) pelnė I-ąsias vietas (II kategorija). 
Kotryna Kriaučiūnaitė, Ignas Šoliūnas (mokyt. S.Ma-
žeikienė), Redas Pociūnas (mokyt. R.Rasimavičienė) 
pelnė II-ąsias vietas (I kategorija), Agnė Jasilionytė, 
Greta Štiormer, Andrius Alešiūnas (mokyt. S.Mažei-

Mokytojos E.Sadauskaitė-Gerulienė, N.Dainelytė, 
J.Snudaitienė ir mokinės V.Zabielaitė, K.Rimkutė, 
S.Kilpytė ir A.Žumbakytė tarptautiniame Marco 
Fortini konkurse

O.Vagusevičiui, A.Briliūtei ir R.Bitinaitei 
puikiai sekėsi tarptautiniame konkurse 
„Valsesia – musica juniores“

Lukas Gedvilas tarptautiniame 
konkurse „Sforzando“ grojo dviejose 
kategorijose
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Elenos Dambrauskaitės, Mindaugo Labučio ir Marijos Midvikytės 
ansamblis jau 4 konkursuose laimėjo I vietas

kienė) ir Marius Lapinskas (mokyt. R.Eigirdienė) 
pelnė II-ąsias vietas (II kategorija). Arminas Ivoška 
(mokyt. R.Blebaitė) pelnė III-iąją vietą (I kategorija). 
Andrėja Čebatavičiūtė su Milda Staniulyte (mokyt. 
R.Eigirdienė ir L.Kepežinskienė) ir Agnė Jasilionytė 
su Andriumi Alešiūnu (mokyt. S.Mažeikienė) fortepi-
joninių ansamblių kategorijoje pelnė diplomus.

Kovo 14 d. Kauno filharmonijoje tradiciškai vyko 
visų miesto muzikos mokyklų mokinių koncertas 
„Pavasarinis žaismas“, skirtas Laikinosios sostinės 
90-mečiui. Miesto pianistams atstovauti patikėta 
mūsų mokyklos 9 kl. mokinei Urtei Cinelytei (mokyt. 
R.Blebaitė), atlikusiai F.Šopeno Fantaziją-ekspromtą.

Kasmet pavasarį pasitinkame nuotaikinga džiazo 
muzika. Dalyvauti mokykloje vykstančiame X–jame 
džiazo muzikos festivalyje ruošėsi didelis būrys mo-
kyklos muzikantų. Laureatais tapo šie pianistai: Emi-
lija Gradauskaitė, Austėja Meškinytė, Austėja Žumba-
kytė, (fortepijoninis trio, paruošė mokyt. V.Čižienė, 
J.Žemaitytė, J.Snudaitienė), Mantas Žukauskas (mokyt. 
R.Bimbaitė). Silvija Petkevičiūtė (mokyt. L.Lekaitė), 
Greta Žukauskaitė (mokyt. S.Mažeikienė), Aleksandra 
Rinkevič (mokyt. Z.Sivakova) ir Monika Klimantavi-
čiūtė (mokyt. R.Eigirdienė) grojo įvairių ansamblių 
sudėtyje ir taip pat pelnė laureatų vardus.

Balandžio mėnesį Panevėžyje IV-ame respubliki-
niame jaunųjų atlikėjų konkurse „Vaikystė su muzika“ 
dalyvavo ir diplomą pelnė Agnė Černiauskaitė (mo-
kyt. R.Pečeliūnienė). Elektrėnuose vykusiame IX-ame 
respublikiniame fortepijoninių ansamblių festivaly-
je-konkurse „Skambinu su draugu“ dalyvavo penki 
mokyklos ansambliai. Keturi iš jų tapo laureatais, trys 
ansambliai dar buvo apdovanoti specialiais diplomais: 
Dominykas Meištas ir Kristina Jeganian (ansamblį 
paruošė mokyt. E.Matulionienė, R.Pečeliūnienė) ap-
dovanoti diplomu už geriausiai atliktą klasikinį kū-

rinį, Agnė Jasilionytė ir Andrius Alešiūnas (mokyt. 
S.Mažeikienė) – diplomu už originaliausią kūrinių 
traktuotę, Andrėja Čebatavičiūtė ir Milda Staniulytė 
(mokyt. R.Eigirdienė, L.Kepežinskienė) – diplomu už 
geriausiai atliktą romantizmo kūrinį. Ieva Jonaitytė ir 
Ieva Katinaitė (mokyt. T.Zubauskaitė) pelnė laureatų 
diplomus. 

Lenkijoje Olecko XII-ame tarptautiniame jaunų-
jų muzikantų konkurse Greta Žukauskaitė (mokyt. 
S.Mažeikienė) kamerinių ansamblių kategorijoje gro-
jo su saksofonininkų duetu ir pelnė I-ąją vietą.

Paskutinį mokslo metų mėnesį Panevėžyje IV-ame 
respublikiniame fortepijoninių ansamblių konkurse 
Dominykas Meištas su Kristina Jeganian tapo III vie-
tos laureatais (mokyt. E.Matulionienė ir R.Pečeliūnie-
nė). O tarptautiniame festivalyje-konkurse „Mažieji 
talentai“ Utenoje mokytojos R.Pečeliūnienės mokinys 
Rokas Žičkis tapo laureatu, mokytojos Editos Matu-
lionienės mokinė Adrija Čaplikaitė pelnė diplomą.

Pasibaigus mokslo metams ne visi mokiniai sku-
bėjo atostogauti. Birželio mėnesį grupė pianistų buvo 
pasiryžusi toliau tobulinti savo įgūdžius ir keliauti 
į tarptautinius konkursus. Mokytojos R.Blebaitės 
mokinys Lukas Gedvilas sėkmingai pasirodė Berly-
no (Vokietija) tarptautiniame konkurse „Sforzando“ 
ir pelnė I-ąją vietą kamerinių ansamblių kategorijoje, 
III-iąją vietą – solo kategorijoje.

Aplankyti ir keli tarptautiniai konkursai Italijoje: 
Pietro Argento vardo konkurse mokytojos E.Matu-
lionienės mokinės Adrija Čaplikaitė pelnė Absoliuto 
premiją, Goda Narauskaitė – III-ąją vietą, Gintarė Va-
laitytė – diplomą. Mokytojos R.Rasimavičienės mo-
kiniai Vygantas Leliuga pelnė diplomą su pagyrimu, 
Vaidas Leliuga – diplomą. Tarptautiniame konkurse 
„Valsesia – musica juniores“ mokytojos T.Zubauskai-
tės mokinė Rugilė Bitinaitė pelnė I-ąją vietą, o moky-
tojos R.Bimbaitės mokinė Alvija Briliūtė ir mokytojos 
J.Žemaitytės mokinys Orestas Vagusevičius – II-ąsias 
vietas. Tarptautiniame konkurse Val Tidonėje Agnės 
Jasilionytės ir Andriaus Alešiūno fortepijoninis duetas 
apdovanotas Grand Prix. Jį paruošė mokytoja S.Mažei-
kienė. Tarptautiniame pianistų Marco Fortini vardo 
konkurse Bolonijos mieste mokytojos N.Dainelytės 
mokinė Sofija Kilpytė pelnė I-ąją vietą, Kamilė Rim-
kutė – diplomą. Mokytojos E.Sadauskaitės-Gerulienės 
mokinė Viltė Zabielaitė ir mokytojos J.Snudaitienės 
mokinė Austėja Žumbakytė pelnė III-iąsias vietas. 
Tarptautiniame konkurse „Premio Citta di Padova“ 
mokytojos K.Baltušienės mokinė Gabrielė Lugaitė 
grojo fortepijoniniame sekstete, kuris pelnė III-iąją 
vietą kamerinių ansamblių kategorijoje.

Malonu prisiminti smagias akimirkas, kurias paty-
rė mokiniai ir jų mokytojai koncertuodami, keliauda-
mi į festivalius bei konkursus. O ypač kai juos aplan-
kydavo sėkmė puikiai pasirodžius scenoje ir iško vojus 
aukštus apdovanojimus. 

Palinkėkime visiems koncertinės sėkmės ir toli-
mesnėje veikloje!
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MARIJAMPOLĖS MUZIKOS MOKYKLA
Giedrė STANIONIENĖ,

Marijampolės muzikos mokyklos mokytoja metodininkė 

2009 metai Lietuvai buvo išskirtiniai – gal todėl ir 
Marijampolės muzikos mokyklos jauniesiems pianis-
tams bei jų mokytojams tai buvo ypač aktyvus ir kūry-
bingas laikotarpis. Fortepijoninė muzika skambėjo ne 
tik jau tradiciniais tapusiuose renginiuose „Linksmieji 
pirštukai“, lietuviškos muzikos popietėje, kalėdiniuose 
koncertuose, bet ir visoje puokštėje renginių, skirtų 
Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui. Į koncer-
tą „Gražiausia muzika ir spalvos tau, Tėvyne“ ma-
žieji muzikantai susirinko nešini piešiniais, kuriuose 
pavaiz davo savo atliekamus kūrinius. Puikia nuotaika 
išsiskyrė fortepijoninių ansamblių koncertas, didžiu-
lio susidomėjimo sulaukė Marijampolės apskrities 
šeimyninio muzikavimo festivalis.

Mokyklai garbingai atstovavo moksleiviai, daly-
vavę respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose 
ir festivaliuose. Daugelis jų tapo laureatais ir dip-
lomantais. Nauja patirtis jauniesiems pianistams  – 
gro jimas instrumentiniuose ansambliuose. Praeitais 
mokslo metais mokykloje gimė nemažai instrumen-
tinių duetų, kurie ne tik koncertavo Marijampolės 
visuomenei, bet  ir dalyvavo tarptautiniame konkurse 
„Muzikuojame dviese“ (Kaunas) bei  VI-ajame kame-
rinės muzikos konkurse Alytuje.

Tačiau pats svarbiausias įvykis Marijampolės mu-
zikos mokyklos pianistams – pirmasis Marijampolės 
apskrities fortepijoninės muzikos konkursas „KON-
SONANSAS–DISONANSAS“. Nauju konkursu Lie-
tuvoje nelabai ką nustebinsi, tačiau, mano manymu, 
renginių, skatinančių vaiko saviraišką, nebūna per 
daug. Idėja surengti pianistų konkursą kilo dar ir 
todėl, kad mūsų regione analogiško renginio nėra.

Konkurso pavadinimas visiškai atspindi progra-
minius reikalavimus – mokiniai skambino baroko ir 
XX–XXI a. kūrinius. Dalyvius, kurių buvo 37, sugru-
pavome ne pagal amžių, o pagal mokymosi muzikos 
mokykloje metus. Taip galėjo dalyvauti ir vyresnio 
amžiaus mokiniai, kurie mokytis pradėjo vėliau. 

Šventinę nuotaiką dar labiau sustiprino kompo-
zitorės Nijolės Sinkevičiūtės dalyvavimas žiuri komi-
sijoje – kadaise pati baigusi Marijampolės muzikos 
mokyklą, ji maloniai sutiko atvykti pasiklausyti ir 
įvertinti jaunųjų pianistų. 

Šis konkursas tikrai tapo išskirtine švente mūsų 
mokykloje, todėl tikiuosi, kad, nepaisant šalį krečian-
čios krizės, mes po dvejų metų pakviesime jaunuosius 
pianistus vėl mus aplankyti ir pasiklausyti puikiai at-
liekamos muzikos.                                                 

Konkurso „Konsonansas-Disonansas“ laureatė 
Milda Pultinevičiūtė (mokyt. G.Stanionienė)

Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso, skirto L.Povilaičiui atminti, 
laureatai ir diplomantai Ž.Stanionytė (mokyt. R.Kyburienė), K.Grinevičius, 
G.Juodzevičiūtė ir J.Gegužis (mokyt. S.Maurutienė) su pianistu R.Zubovu
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METODINIAI STRAIPSNIAI

KLAVYRINĖ  XVII AMŽIAUS LIETUVOS MUZIKA
Pagal J.Trilupaitienės leidinį „Klavyrinė XVII amžiaus Lietuvos muzika“
parengė Šakių meno mokyklos vyr. mokytoja Bronė BAJORIŪNAITĖ

Karališkasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
arealas buvo imlus meno naujovėms: konfesinėje 
muzikoje jų sklaidą skatino tarptautiniai ryšiai, šalies 
viduje vykusi konkurencija tarp skirtingų konfesijų, 
stiprėjančios mecenatystės tradicijos, šviečiamoji bei 
kultūrinė Vilniaus jėzuitų universiteto veikla ir kontr-
reformacijos sustiprėjęs dėmesys katalikiškam bažny-
tiniam menui. XVII a. Lietuva parėmė bendraeuropi-
nės muzikinės kultūros naujoves, tačiau turėjo savų 
ypatumų, kurių ištakos glūdėjo giliai praeityje. Silpni 
miestai ir miestiečių luomas ribojo pasaulinės mu-
zikos įvairovę. Tai buvo viena priežasčių Lietuvoje 
nesteigti natų spaustuvės; muzikinių žanrų dėl to būta 
mažai; be to jie šalyje sklido vangiai. Nespausdinta 
instrumentinės muzikos, o dauguma giesmynų, ku-
rių buvo gausiausia, natų neturėjo. Lietuvoje muzikai 
tuo metu greičiausiai prilygo amatininkų luomui ir 
neturėjo tokių teisių, kuriomis daugiausiai naudojosi 
Vakarų Europos, ypač Italijos, muzikai.

Naujovės pradėjo sklisti, o instrumentinė muzika 
ypač ėmė plėtotis sustiprėjus Lenkijos ir Lietuvos val-
dovų ryšiams su Italija. Kaip tik tada, pirmoje XVI a. 
pusėje, pakviesti Bonos Sforcos, į katalikiškąjį dvarą 
atvyko nemažai italų menininkų. XVII a. Lietuvos 
muzikiniame gyvenime ryškėjo dvi barokinės meno 
plotmės: Abiejų Tautų Respublikos valdovų Vazų ba-
rokas ir jėzuitų barokas, kurio daugelis esminių bruo-
žų buvo tiesiog perimti iš Italijos.

Vaziškasis barokas išsiskyrė profesionalumu, nau-
jų žanrų sklaida, kūrybiškumu. Nors Vazų muzikai di-
džiausią dalį laiko praleido Lenkijos žemėse, kapelos 
išvykos su karališkuoju dvaru į Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės sostinę buvo ženklūs muzikinio gy-
venimo įvykiai Gedimino mieste.

Savitą baroko sampratą formavo Vilniaus jėzuitų 
akademija, kuri išplėtė ne tik mokslo, bet ir kultūri-
nio gyvenimo ryšius su renesanso bei baroko tėvyne 
Italija. Jėzuitai, stiprindami ir skleisdami katalikybę 
bei lotyniškos kultūros sampratą, tuo pačiu stiprino 
Lietuvos ir Vakarų Europos intelektinius, mokslinius 
ir meninius ryšius. Tokiai jėzuitų bei kitų katalikiškų 
ordinų meninei kultūrai LDK buvo būdingas ano-
nimiškumas. Tiek bažnytinėje muzikoje, tik dailėje 
nebuvo siekiama išskirti, pažymėti kūrinio autorių. 
Nenurodant autorių kopijuoti šventieji paveikslai, pli-
to kopijų kopijos. Būdavo labai dažnai tiražuojami 
italų meistrų darbai.

Šios abi – Vazų ir jėzuitų – institucijos nebuvo 
atsiskyrusios viena nuo kitos. Jas dažnai globojo tie 
patys mecenatai.

Tarp negausaus išlikusių XVII a. Lietuvos muziki-
nės raštijos paminklų – „Sapiegų albumas“ ir „Kražių 
vargonininko sąsiuvinis“. Šie klavyrinės muzikos šalti-
niai patys įdomiausi. Jie ne tik teikia naujų istorinių 
žinių apie muzikinę praeities kultūrą, bet drauge yra 
ir vieninteliai tokio pobūdžio rankraščiai, išsamiausiai 
padedantys atkurti klavyrinės muzikos situaciją. Tai 
vokalinių kūrinių intavolatūros bei originalios ins-
trumentinės pjesės vargonams ir kitiems klavišiniams 
instrumentams; kūriniai, parengti Lietuvoje dirbu-
sių muzikų ir atlikti ne tik bažnyčiose, bet ir didikų 
rūmuose.

SAPIEGŲ ALBUMAS
Saugojimo vieta: Lietuvos mokslų akademijos bib-

lioteka. Kalbos: lenkų, lotynų. Įrišimas: oda su paauk-
suotais įspaudais. Albumas pavadintas taip todėl, kad 
jame tarp lapų, kuriuose įrašyti muzikiniai kūriniai, 
buvo įrišti 25 pirmosios XVII a. pusės prancūzų dai-
lininko Jeane’o Massager’o vario raižiniai, sudarantys 
vientisą ciklą, vaizduojantį šv. Pranciškaus Asyžiečio 
gyvenimo kelią. Tai, kad šis rankraštis LDK didikų 
giminei buvo ypatingas ir turėjo savo kaip meno kū-
rinio rinkinio prestižą, liudija jo apdarai. Nenustatyta, 
pas kurį Sapiegų giminės narį buvo sudarytas natų 
rankraštis. Jį galėjo dovanoti ir iškilus giminės didi-
kas. Nėra duomenų ir apie jo muzikos kūrinių auto-
rius. Rankraščio struktūra artima panašaus pobūdžio 
rinkiniams, sudarytiems Vakarų Europoje. Pradžioje 
įrištos mišių dalys stengiantis jų neišsklaidyti. Po jų 
užrašyti kiti kūriniai, kurių dažnas be pavadinimo ir 
kurių žanrinę priklausomybę ne visada galima nu-
statyti. Dalis kūrinių – įdomios ir raiškios instrumen-
tinės miniatiūros, turinčios baroko muzikos bruožų, 
jaučiama G.Freskobaldi mokykla.

KRAŽIŲ VARGONININKO SĄSIUVINIS
Saugojimo vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka. Kalbos: lenkų, lotynų. Įrišimas: 
oda.

Iš bendro konteksto galima nustatyti, kad šis ran-
kraštis yra sietinas su jėzuitų kolegija ir bažnyčia, o 
vėliau kaip ypatingos muzikinės reikšmės kultūros 
paminklas pateko į greta esančią kunigų seminariją. 
Rankraštyje jau prie kai kurių kūrinių yra pažymėti 
kompozitoriai. Tai cistersų ordino vienuolis (cister-
sai – benediktinų ordino šaka – išsiskyrė ypatingu 
dėmesiu muzikai), vargonininkas ir kompozitorius 
Adomas iš Vengrovo, Vincenco Bertolusi (Murano 
netoli Venecijos). Čia yra daug vargonininkui reika-
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lingų muzikos teorijos ir improvizacijos menui svar-
bios medžiagos. Pavyzdžiais iliustruojami intervalų 
išrišimai (resoliuta). Daug įvairiai sudarytų kaden-
cijų, kurios tarsi formulės buvo pritaikomos įvairių 
kūrinių atlikimui. Itin gausu vargonavimo technikai 
skirtų pratimų. Netgi kalbama apie aplikatūrą.

Kaip labai ankstyvą Lietuvą pasiekusį muzikinės 
kalbos elementą reikia išskirti muzikos teorijos žinias 
apie skaitmeninį (žymėtą) bosą bei basso continuo. 
Sudarytoje lentelėje pateikiamos akordų sandarai, 
jų realizacijai reikalingos žinios, intervalų išdėstymo 
akorduose schema. Lentelė ir kita medžiaga liudija, 
kad ši nauja baroko laikų kompozicinė technika Lie-
tuvą pasiekė labai anksti.

ATLIKIMO MENO BRUOŽAI
XVII a. įsigalėjusi baroko estetika, kitokia muzi-

kinė kalba, naujų instrumentinių žanrų bei pačių ins-
trumentų raida skatino atlikėjo meno tradicijų kaitą, 
kitaip imta vertinti natų tekstą. Instrumentalistams 
atsivėrė naujos interpretacinės galimybės. Kūrinių 
muzikinis audinys tapo pagrindu, kuriuo remdamasis, 
pagal savo galimybes ir supratimą atlikėjas konstruo-
davo detales, kūrinį papildydavo įvairiais dekoraty-
viniais elementais. Pasklido daugybė interpretacinių 
naujovių, kurios didele dalimi priklausė nuo atlikė-
jo, jo pasirengimo. Dažnas vadovavosi nerašytomis 
atlikėjo meno tradicijomis ir taisyklėmis. Klavyrinė 
muzika Vakarų Europoje vystėsi itin greitai iki su-
dėtingų muzikinių formų. Klavyras tuo metu reiškė 
kelių tipų instrumentus: vargonus, čembalo (klavesi-
ną), klavikordą. Buvo paplitę kelių rūšių kilnojamieji 
vargonai: portatyvai, regalai ir pozityvai; pastarieji kai 
kada turėjo pedalinę klaviatūrą. Klavyriniai instru-
mentai išsiskyrė plačiu diapazonu. Jais buvo galima 
atlikti tokius daugiabalsius kūrinius, kuriuos anksčiau 
atlikdavo instrumentiniai arba vokaliniai ansambliai. 
Tai skatino ieškoti naujų užrašymo būdų, atsirado no-
tacijos įvairovė.

Iš pradžių daug instrumentinių kūrinių buvo 
spausdinama partitūriniu principu, t.y. kiekvieno 
balso partija rašyta į atskirą penklinę. Toks užrašy-
mas darėsi panašus į choro partijų užrašymą – visose 
penklinėse natų vertikalės sutapdavo. Italijoje vietoj 
įprastų keturių penklinių kūriniai rašyti į dvi natų li-
nijų grupes, kuriose linijų skaičius įvairuodavo. Esant 
vienoje natų grupėje daug linijų, t. y. nuo šešių iki 
dvylikos ir pan., toje grupėje (aštuonlinėje, devinlinėje 
ir t. t.) buvo naudojami du raktai: F, kuris dažniau-
siai buvo pastovus, ir C – gana dažnai kilnojamas 
iš vienos eilutės į kitą, kad būtų išvengta pridėtinių 
linijų.

Kražių ir Sapiegų rankraščiuose, kurie buvo rašyti 
itališka klavyrine sistema, buvo naudojamos dvi eilės, 
arba grupės, natų linijų. Antroje, apatinėje natų eilėje 
linijų skaičius taip pat nebuvo pastovus ir dažnai ge-
rokai viršijo penklinę. Vargonininkai dažnai nepaisė 
grafinio natų užrašymo tikslumo, perteikiančio me-

lodinį balsovados linijų piešinį. Pagal savo supratimą 
jie kaitaliojo natų kotelių kryptį, todėl kito melodi-
nių linijų seka: jos atsirasdavo ir dingdavo, keitėsi 
jų skaičius ir pan. Atsirado balsų kryžiavimas, todėl 
perrašytame kūrinyje sunku atsekti polifoninio dau-
giabalsumo logiką.

Daugėjant natų linijų atlikėjai nebepaisė paskirs-
tymo tarp eilučių, iš kurių groti dešine ar kaire ranka. 
To meto pedagogai patardavo vargonininkams derinti 
rankų pasidalijimą nevengiant dešine ranka groti apa-
tinės linijų grupėse užrašytų natų. Vadinasi, pereinant 
kuriai nors rankai į kitą natų linijų grupę, taip pat 
nereikėjo keisti rankų.

Ilgainiui vystėsi ir savita klavyrinė faktūra su jai 
būdingais bruožais: įvairiais pasažais, puošmenomis, 
koloravimas bei nauja polifoninė muzikinių temų 
plėtotė. Specifinė klavyrinės muzikos faktūra nuo 
vargoninės atsiskyrė gana vėlai – kai atsirado naujas 
pianoforte (ankstyvasis fortepijonas) instrumentas. 
Originalias instrumentines pjeses beveik visada įvar-
dydavo vis tuo pačiu pavadinimu – Ricercare. Vėliau 
tokios pjesės imtos vadinti kur kas įvairiau: canzone, 
capriccio, fantasia, preambulum, toccata, nors tai irgi 
ne visada atitiko žanrinę pjesių specifiką.

Renesanse atlikėjas grodavo lygiai, vengė pokyčių 
net kadenciniuose kūrinių epizoduose (pvz., ritenuto), 
interpretacinio atlikėjų individualumo dar nebuvo 
siekiama, o baroko menininkai šiuo atveju buvo kur 
kas drąsesni.



61PIANISTAS 2009 m. gruodis

lento, presto. Įdomu, kad Lietuvoje pirmą kartą mu-
zikinių terminų žodynėlis buvo išspausdintas bažny-
tinei vokalinei muzikai skirtame traktate – grigališko-
jo choralo pradžiamokslyje, kurį paruošė bernardinų 
vienuolis Antonas Arnufas Woronecas.

Pjesėse vis dažniau taikytas punktyrinis ritmas, 
kuris dar neturėjo aritmetiškai fiksuotos reikšmės. 
Nata su tašku maksimaliai prailgindavo jos vertę, o 
po jos einanti nata būdavo labai trumpa. Pvz. aš-
tuntinė su tašku ir šešioliktinė buvo atliekama kaip 
aštuntinė su dviem taškais ir trisdešimt antrinė, arba 
aštuntinė su tašku, trisdešimt antrinė pauzė ir tokio 
pat ilgio nata.

Daugelis kūrėjų pamėgdžiojo ne tik gamtą, bet dar 
daugiau – didžiuosius rašytojus bei menininkus.

Baigdama linkiu, kad Kražių ir Sapiegų rankraščių 
publikacija papildytų žinias apie klavyrinę XVII a. 
Vakarų Europos ir LDK lotyniškosios kultūros paribio 
muziką, jos raidą bei kultūrų sankirtą ir senojo žemy-
no muzikinės kultūros paveikslą praturtintų naujomis 
spalvomis. Kviečiu pasklaidyti šiuos du nuostabius 
rinkinius ir pagroti jų pjeses, geriau susipažinti su 
šio laikotarpio savo šalies muzika.

                                                      

Bene pirmieji naujų muzikos raiškos būdų ieš-
kojo Italijos menininkai. G.Freskobaldi apie naujas 
interpretacijos galimybes rašė savo kūrybos rinkinių 
pratarmėse.

Jis rašė: „Kūrinio pradžią reikia groti lėtai, kad 
toliau jis skambėtų gyviau ir grakščiau. Kūrinių dalių 
pabaigose atlikėjai turi šiek tiek sulėtinti judėjimą ir 
tik tada pereiti į naują dalį. Kai kuriuose disonan-
suose pravartu užlaikyti ir arpedžiuoti, tada kūrinys 
atrodys išradingiau sukurtas ir puikesnis“.

Atsirado ornamentikos įvairovė: passagii (pasažai), 
accenti (natos ritminės vertės susmulkinimas), pora-
tamenti (ornamentika pradedama tercija žemiau nei 
užrašyta nata), esclamatone (garso ataka ir įtampos 
atleidimas pritaikant dinamikos atspalvius), groppo 
(trilė), trillo (greitas tremolo). Taip pat buvo naudo-
jama ir kita ornamentika.

Renesanso epochoje kūrinio tempą sąlyginai ro-
dydavo natų ilgio vertės: stambiais ilgio vienetais už-
rašyti kūriniai buvo atliekami lėtai, smulkiais – atitin-
kamai greičiau. Nuo XVII a. įsigali tempų, nesaisto-
mų su natų ilgio vienetais, įvairovė, atsiranda tempus 
apibūdinantys terminai: allegro, adagio, grave, largo, 

MUZIKINIO UGDYMO PROBLEMOS TURKIJOJE
Talentingas azerbaidžaniečių pianistas Samiras Mirzojevas (Samir 

Mirzoev) jau nemažai metų dirba Turkijoje, Antalijos miesto konserva-
torijoje. S.Mirzojevas yra tarptautinių ir respublikinių konkursų laurea-
tas, Baku muzikos akademijos docentas nuo 2007 m. Taip pat jis yra 
vienas šiuolaikinės muzikos centro SoNoR kūrėjų.

Gastroliavo įvairiose pasaulio šalyse, įrašė nemažai kūrinių Berly-
no, Maskvos, Antalijos, Sofijos, Stambulo radijuje ir TV. Pagal oficialų 
kvietimą 2 metus dirbo solistu Valstybiniame simfoniniame Antalijos 
orkestre. 2000 m. šiame mieste atidarius Valstybinę konservatoriją prie 
Viduržemio jūros universiteto, rektorato prašymu Mirzojevas įkūrė for-
tepijono katedrą, kuriai ir vadovavo 2002–2007 m.

Savo pirmuosius žingsnius Turkijoje Samiras prisimena su jam bū-
dingu žaismingu humoru: „Skirtingai nei D’Artanjanas, tėvo laiško aš 
neturėjau, užtat pusė lagamino buvo kimšte prikimšta natų, kurios, kaip 
pasirodė sekančią dieną, buvo visiškai nereikalingos. Iš tikrųjų Antalijos 
simfoninio orkestro kvietimu aš važiavau į laisvą pianisto vietą“. 

Pastaraisiais metais Samiras su savo mokiniais „atrado“ tarptauti-
nius konkursus, vykstančius Baltijos šalyse. Šiame „Pianisto“ numeryje 
paprašėme Samiro pasidalinti savo pastebėjimais apie Turkijos muziki-
nio ugdymo sistemą. Samiras Mirzojevas

XIX a. Osmanų imperijoje fortepijono muzika 
nebuvo itin populiari. Nors 1847 m. birželio 18 d. 
padišacho Abdulmedžito rūmuose koncertavo net to 
meto garsenybė F.Listas, apskritai tai buvo tolimas, 
brangus ir liaudžiai svetimas menas. Tik aukštuome-
nės atstovai galėjo leisti sau tokią prabangą  – mokytis 
groti fortepijonu.

Po 1-ojo pasaulinio karo naujai susikūrusios 
Turkijos Respublikos vadovybė suprato, kad jų šalis 
Azijos ir Europos sandūroje negali atsiriboti nuo pa-

saulinių vertybių, taip pat ir nuo klasikinės muzikos. 
Pagal respublikos įkūrėjo M.K.Atatiurko direktyvą 
buvo atidaryta ,,Musiki muallim mektebi“ (muzikos 
mokytojų mokykla). Vėliau jos pagrindu 1934 m. 
buvo įkurta pirmoji konservatorija. Specialiai tam iš 
Europos buvo pakviestas garsus kompozitorius Paulis 
Hindemitas. 

1936 m. konservatorija pradėjo savo veiklą. Buvo 
3 skyriai: ,,laisvosios muzikos“ (konservatorija), teatro 
ir muzikinės pedagogikos. Vėliau, 1948 m. sausio 6 d., 
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taip pat Turkijos vyriausybės pakviesta, garsioji cho-
reografė ir pedagogė Ninet de Valua (dabar beveik 
legendinė asmenybė) įkūrė pirmąją baleto studiją, 
kuri taip pat įėjo į konservatorijos sudėtį. Taip kū-
rėsi pirmoji Turkijos Respublikos konservatorija, kuri 
skyrėsi nuo mums įprastos ,,tarybinės mokyklos“ (o 
anksčiau ,,rusiškos mokyklos“) tuo, kad, be muzikinio 
skyriaus, apėmė dar ir teatro bei baleto mokyklas. 

Nuo tų laikų Turkija pasiekė daug laimėjimų mu-
zikos mene. Būdamas pianistas, negaliu nepažymėti 
pasaulinio garso atlikėjos Idil Biret (1941). Jos Šopeno 
kūrinių interpretacijos nepalieka abejingų. Didžiulia-
me pianistės repertuare – visų (!) Šopeno, Bramso bei 
Rachmaninovo fortepijoninių kūrinių įrašai. Atsidarė 
daugybė konservatorijų, muzikos mokyklų, privačių 
kursų, meno licėjų, muzikinės pedagogikos fakultetų. 
Nors visos šios įstaigos siekia tarnauti Polihimnijai 
ir Euterpei, tarp jų yra kokybinių ir tikslinių skirtu-
mų. Pabandysiu apžvelgti jų charakteringus bruožus 
ir ypatybes.

Muzikos mokyklos
Sovietinės sistemos (ar išlaikiusių šį tipą postso-

vietiniais laikais) vaikų muzikos mokyklų Turkijoje 
nėra. Pradinis muzikinis išsilavinimas įgyjamas pri-
vačiuose muzikinio ugdymo centruose arba konserva-
torijose. Privatūs muzikinio (arba meninio) ugdymo 
centrai yra beveik kiekviename mieste: čia suteikia-
mi pradiniai muzikiniai įgūdžiai megėjų (amateur) 
pako poje. Tokie centrai orientuoti į masinį lankytoją, 
siekiantį išmokti ,,pagroti savo malonumui“. Be mu-
zikinių, čia vyksta raiškios kalbos (retorikos, dekla-
mavimo), dailės, šokių ir baleto užsiėmimai. Neseniai 
muzikinio (meninio) ugdymo centrai perėjo Švietimo 
ministerijos žinion, ir baigusieji keturmetę ugdymo 
programą (mufredat) gauna baigimo pažymėjimą. 
Norintieji gali toliau tęsti mokslus pagal laisvai pa-
sirinktą mokymo programą.

Konservatorijos
Profesinio lygmens pradinis muzikinis išsilavini-

mas Turkijoje suteikiamas valstybinėse konservato-
rijose, esančiose prie universitetų. Jų nėra daug ir, 
kaip taisyklė, jie yra didmiesčiuose. Mokslas konser-
vatorijoje susideda iš kelių etapų: pradinė mokykla – 
8 klasės, mokiniai mokosi bendrojo lavinimo mokyk-
lose, mokytis muzikos jie ateina po pamokų. Po 8 mo-
kymosi metų išduodamas baigimo sertifikatas. Norin-
čių toliau tęsti studijas laukia stojamasis egzaminas 
į licėjų prie konservatorijos. Mokymasis licėjuje trun-
ka 4 metus pagal griežtą ,,mufredat’ą – mokymosi 
planą. Konservatorijų planai labai skiriasi tarpusavy-
je repertuaro sudėtingumu, todėl mokiniai, pašalinti 
už programos neįveikimą, gali pereiti į kitą licėjų 
su lengvesniu ,,mufredat’u“. Tokiu būdu egzistuoja 
,,silpnesnės“ ir ,,stipresnės“ konservatorijos. Įstoję 
į licėjų, mokiniai palieka savo mokyklas ir mokosi 

visų dalykų jau universiteto bazėje. Humanitariniai ir 
tikslieji mokslai dėstomi čia pat, bet labiau palengvin-
tai. Licėjuje jaunieji muzikantai groja mokykliniuose 
orkestruose, ansambliuose, o po 4 metų jų laukia eg-
zaminas į universitetinių studijų pakopą – ,,lisans“.

 Stojančių į kitus, ne muzikinius fakultetus (pvz., 
teisės ar kt.) laukia ,,testas“ (egzaminas, testuojantis 
humanitarinių ir tiksliųjų mokslų žinias), o į kon-
servatorijos universitetinę pakopą ,,lisans“ tokių for-
malumų nėra, tad muzikos licėjaus baigimas kone 
prilygsta nuosprendžiui. Dauguma tęsia (jei išlaiko 
egzaminus) savo kelią muzikoje. Nes pasiryžti stoti 
į kurį nors kitą fakultetą – reiškia, neišvengiamai lai-
kyti ,,testus“, o faktiškai simboliški kitų – humanita-
rinių, tiksliųjų – mokslų reikalavimai licėjuose beveik 
nepalieka tam jokių šansų. Tenka mažiausiai metus 
lankyti privačius kursus, kad pasiruoštum testams.

Dar viena įdomi detalė – norint užimti laisvą vietą 
valstybiniuose simfoniniuose orkestruose konservato-
rijos diplomas nebūtinas, reikia tik išlaikyti konkursą. 
Kartais licėjaus absolventai gauna vietą orkestre, ir 
tik po to stoja mokytis toliau. ,,Lisans’o“ diplomas 
nesuteikia teisės dėstyti, reikia dar baigti ,,pedago-
ginę formaciją“ (mokymą) arba stoti toliau mokytis 
,,master“ (magistratūros) studijų pakopoje. Tokiu 
būdu ,,lisans“ skatina akademinę karjerą.

Skirtumas nuo ,,sovietinio“ tipo mokyklų ir tas, 
kad Turkijos konservatorijose yra dar ir baleto sky-
riai, kur mokslas vyksta nuo vaikystės.

Meno licėjai
Turkijos meno licėjuose paprastai veikia du sky-

riai – muzikos ir dailės. Šie licėjai taip pat gali būti 
valstybiniai ir privatūs ir apima ketverių metų mo-
kymo programą. Šios įstaigos iš esmės orientuojasi 
į universitetų pedagoginius bei meno fakultetus. Ki-
taip tariant, meno licėjuose mokosi būsimi muzikos ar 
dailės bendro lavinimo mokyklų, kolegijų mokytojai. 
Skirtumas nuo konservatorijų tas, kad meno licėjai 
turi vieningą ,,mufredat’ą“, nustatytą šalies Švietimo 
ministerijos, bet čia pastebimas toks reiškinys kaip 
,,skirtinga traktuotė“. Nuo ,,traktavimo“ priklauso ir 
galutinis rezultatas – mokinių paruošimas stojamie-
siems egzaminams į universitetus. Pavyzdžiui, vienų 
meno licėjų mokiniai atlieka Šopeno etiudus kon-
kursuose, o kituose licėjuose net nežino apie arpe-
džio egzis tavimą. Be abejo, čia didelę reikšmę turi 
mokyklos statusas (privatus ar valstybinis sektorius), 
geografinė padėtis (centras ar periferija), personalo 
aktyvumas ir pasaulėžiūra (orientacija į Vakarus ar 
Rytus), dėstytojų profesionalumas ir galų gale – ma-
terialine bazė. Šalyje, kur fortepijono įsigijimas (ligi 
šiol) laikomas prabanga, klasikinė muzika lieka pri-
vilegijuotos klasės užsiėmimu.

Meno licėjų moksleiviais gali tapti vaikai, baigę 
8 klases, išlaikę klausos, ritmo, kitų muzikinių forma-
lumų egzaminą. Mokėti groti neprivaloma, nors tai 



63PIANISTAS 2009 m. gruodis

ir nemaišo. Todėl bet kuris konservatorijos autsai-
deris, nepatekęs į ,,savo“ licėjų, be jokio vargo įstoja 
į meno licėjų ir ten tampa absoliučiu favoritu. Bet 
šiose mokyklose mokoma groti 2 instrumentais: for-
tepijonu ir dar kuriuo nors orkestriniu (arba liaudies) 
instrumentu. Itin populiarūs instrumentai licėjuose – 
fleita, smuikas, gitara.

Metų metais tarp konservatorijų ir meno licėjų 
tęsiasi nebyli priešprieša: iš vienos pusės, neprofe-
sionalumo, iš kitos – snobizmo netoleravimas. Meno 
licėjų mokiniai ir mokytojai laiko ,,konservatorius“ 
puspročiais, pasmerkusius save nuolatinei darbo pa-
ieškai (muzikos mokytojas Turkijoje visada ras darbo 
vietą, o vakansijos profesionaliuose orkestruose atsi-
randa retai, ir konkursai ten nemaži), o konservato-
rijos mokiniai laiko meno licėjus ,,atliekų duobėmis“, 
nes daugelis ,,nevykėlių“ iš konservatorijos ten randa 
sau vietą. Nors kartais ir čia pasitaiko išimčių: per 
11 gyvenimo metų Turkijoje šešis kartus teko matyti 
meno licėjaus absolventą įstojant į konservatorijos 
,,lisans“ (akademiją). Trys iš jų vėliau tapo profe-
sionaliais muzikantais. Bet išimtis ir lieka išimtimi. 
Reikia pripažinti, kad muzikinio lavinimo sistema 
menų licėjuose (išskyrus kelis privačius ir centri-
nius) labai prasta. Baigę universitetą ir padirbėję ke-
lis metus ,,pagal specialybę“ naujai iškepti muzikos 
mokytojai išlaiko kvalifikacinį egzaminą ir tampa tų 
pačių licėjų pedagogais. Todėl mokinių paruošimo 
lygis meno licėjuose nuolat krenta. Muzikinis ugdy-
mas konservatorijose taip pat nėra tobulas. Tai lemia 
ne tik ,,prasibrovę“ į dėstytojus mokslo laipsniais ti-
tuluoti kadrai, kurie, patys neturėdami koncertinės 
patirties, „moko“ scenos atlikėjo meno, bet ir dažna 

vadovybės, vienaip ar kitaip neįtinkančios universi-
teto rektoratui, kaita. Rektoriaus rinkimų kas ket-
veri metai sistema turi savų minusų: nauji rektoriai 
keičia fakultetų vadovus, o kartu ir konservatorijų 
direktorius (Turkijoje konservatorijų rektorių nėra). 
Naujas direktorius skuba pertvarkyti mokymo pro-
gramą pagal tą ,,mokyklą“ (,,ekol“), kurią pripažįsta 
pats. Tokiu būdu konservatorijose galima sutikti bet 
ką – ,,vokietį“ (dar nuo Paulio Hindemito), ,,ameri-
kietį“, ,,rusą“ ir t.t. Kai kurios konservatorijos, daugelį 
metų praktikavusios ,,rusų mokyklą“, staiga pereidavo 
prie ,,prancūziškos“ ar net ,,belgiškos“ (?!). Rezulta-
te – pažangumo smukimas ir bendros orientacijos 
teorinėse disciplinose praradimas. Ko verti vien jau 
Lavinjako solfedžio pratimai! Toks blaškymasis nuo 
vienos prie kitos muzikinės ,,stovyklos“ tolimoje per-
spektyvoje neigiamai veikia galutinį rezultatą – jauni 
specialistai nebesuranda ,,tvirto pagrindo“ savo teo-
rinėse žiniose, interpretacijos stiliuose, o galiausiai ir 
dėstymo metoduose.

Griuvus Berlyno sienai daug kvalifikuotų kadrų iš 
buvusios Sovietų Sąjungos pasklido po visą pasaulį, 
taip pat ir Turkiją. Šie specialistai atsivežė savo mu-
zikinę pasaulėžiūrą, savo patirtį, savo žinias. Per 50 
me tų dar nesubrendusi, ,,jauna“ Turkijos muzikinio 
lavinimo sistema patyrė stiprų senosios ,,rusų mo-
kyklos“ presingą. Manau, kad tai viena (iš daugelio) 
priežasčių, sukėlusių „kraujotakos“ sutrikimus Turki-
jos konservatorijų veiklos sistemoje. Kas bus toliau 
ir kuo baigsis šis ,,papročių sąmyšis“, – parodys tik 
didysis arbitras Laikas.

Iš rusų kalbos vertė Kauno 1-osios muzikos mokyklos 
vyr. mokytoja Zinaida SIVAKOVA

FORTEPIJONINĖ AZERBAIDŽANO KULTŪRA: 
KAI KURIE KŪRIMOSI IR VYSTYMOSI ASPEKTAI

Nigiar ABASKULIJEVA,
menotyros mokslų kandidatė, Baku U.Gadžibeili muzikos akademijos metodikos 

ir spec. pedagoginio rengimo katedros docentė

Azerbaidžano fortepijoninės kultūros pradžia gali-
ma laikyti XIX a. pabaigą, kai pažangiosios Azerbai-
džano inteligentijos sluoksniuose kilo susidomėjimas 
klasikine muzika,  pradėti organizuoti namų koncer-
tai. Jie vyko vis dažniau ir sistemingiau, jų repertuaras 
vis plėtėsi ir turtėjo. Susidomėjimas nuolat augo, nors 
tuo metu Azerbaidžane nebuvo muzikinio ugdymo ir 
švietimo sistemos.

Meninio ugdymo ir koncertinio atlikimo pra-
dininke fortepijono srityje Azerbaidžane laikytina 
Maskvos konservatorijos absolventė (prof. P.J.Šlio-
cerio klasė) Antonina Jermolajeva. Ji mokėsi viename 
kurse su garsiaisiais S.Rachmaninovu ir A.Skriabinu. 
A.Jermolajeva tapo pirmos profesionalios muzikos 

mokymo įstaigos Azerbaidžane – privačios muzikos 
mokyklos Baku (1895 m.) – įkūrėja.  

Čia buvo sutelktos visos geriausios miesto peda-
gogų jėgos. Mokykloje vyko fortepijono, smuiko, vio-
lončelės, dainavimo pamokos. Be to, buvo rengiami 
mokinių bei pedagogų koncertai, buvo įkurtas pirma-
sis Baku styginių kvartetas, vyko kamerinių vakarų 
ciklai. Siekdama plėsti pradėtą veiklą, A.Jermolajeva 
aktyviai rūpinosi Imperatoriškosios rusų muzikos 
bendrijos Baku padalinio su muzikinio ugdymo kla-
sėmis steigimu. 1901 m. rugsėjo 9 d. ji įgyvendino 
savo tikslą. Švietėjiška A.Jermolajevos ir jos bendra-
žygių veikla, įžymių muzikantų – tokių kaip S.Rach-
maninovas, E.Zaueris, F.Šaliapinas – gastrolės padėjo 
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susiformuoti europinės muzikos kultūros suvokimui 
ir muzikinių žinių plėtrai nacionalinės intelegentijos 
rate. 1916 m. RMB muzikinės klasės buvo performuo-
tos į aukštesniąją muzikos mokyklą (direktorius – 
pianistas J.Ryžinskis), kur būsimieji muzikantai įgy-
davo solidų profesionalų paruošimą. 

Tolimesnis profesionalios fortepijoninės kultū-
ros Azerbaidžane vystymasis buvo veikiamas įvairių 
orga nizacinių sprendimų ir valstybinio lygio veiksmų. 
1920 m. Aukštesnioji muzikos mokykla performuo-
ta į Liaudies konservatoriją (direktorius – pianistas 
A.Nikolajevas), kuri gyvavo iki 1921 m. vasario mėn. 
1921 m. rugpjūčio 26 d. atidaroma Azerbaidžano 
valstybinė konservatorija (1994 m. pervadinta Baku 
muzikos akademija). Nuo 1922 m. padeda veikti 
,,Tiurkų muzikos mokykla“, vėliau įėjusi į konserva-
torijos sudėtį. Reikia pažymėti, kad tuo metu Azer-
baidžano muzikantų tarpe vyko aštri polemika: kokiu 
keliu turi vystytis Azerbaidžano profesionali muzika? 
Vieni manė, kad evoliucija turi vykti liaudies muga-
minės improvizacijos (t.y. meninė tradicija be natų 
fiksavimo) kryptimi, ignoruojant europietiškos har-
monijos dėsnius, dermes, formas. Kiti matė azerbai-
džanietiškos muzikos ateitį nacionalinių tradicijų ir 
europietiško mąstymo jungtyje. Šių pažangių pažiūrų 
laikėsi profesionalios muzikinės kultūros ir švietimo 
Azerbaidžane pradininkas U.Gadžibekovas. 

Pirmuoju Valstybinės konservatorijos rektoriumi 
1921–23 m. buvo prof. M.Presmanas, N.Zverevo ir 
V.Safonovo mokinys. Vienas iš fortepijono pedagogi-
kos pradininkų respublikoje buvo prof. G.Šarojevas, 
ilgą laiką vadovavęs konservatorijos spec. fortepijono 
katedrai, buvęs mokymo dalies prorektoriumi.

Apibūdinant 3-iojo dešimtmečio laikotarpį galima 
pasakyti, kad fortepijoninės pedagogikos bei atliki-
mo meno srityje tai buvo patirties ir jegų kaupimo 
metas. Tik 4-ajame dešimtmetyje fortepijoninę kul-
tūrą praturtino ženklūs pasiekimai, atsirado pirmieji 
nacionaliniai  pianistų - pedagogų ir atlikėjų kad-
rai. Čia būtina paminėti puikų pedagogą ir pianistą, 
Azerbaidžano liaudies artistą prof. M.Brenerį. Pats 
baigęs garsaus prof. L.Nikolajevo klasę, išugdė gausų 
būrį mokinių, kurių ugdytiniai sudaro Baku muzikos 
akademijos fortepijono fakulteto branduolį.

Didelį vaidmenį respublikos fortepijoninėje pe-
dagogikoje suvaidino gabių vaikų grupės įsteigimas 
Konservatorijos fortepijono katedroje 1934 m. Šio da-
rinio pagrindu vėliau susikūrė specialioji dešimtmetė 
muzikos mokykla. Ilgą laiką mokyklai vadovavo jos 
įkūrėja prof. K.Safar-Alijeva, dirbo garsūs pedagogai 
R.Sirovič, L.Jegorova, A.Kalantar, C.Gruško ir kiti.

1939 m. Konservatorijos rektoriumi tapo U.Ga-
džibekovas, įžymus kompozitorius, švietėjas, visuo-
menės veikėjas. Jo muzikinė ir kūrybinė veikla api-
ma beveik visą pirmąją XX a. pusę. U.Gadžibekovo 
istorinės misijos svarbiausia ypatybė buvo ta, kad jis 

stengėsi sugriauti ,,sieną“ tarp Vakarų ir Rytų muzi-
kinių kultūrų. Praturtindamas nacionalines išraiškos 
priemones europinių kompozitorių meno principais, 
profesorius išplėtė tautinės muzikos vystymosi per-
spektyvas. Vienas iš pasiektų rezultatų buvo trans-
kripcijų (muzikinio liaudies meno ir kompozitorių 
perdirbimų) atsiradimas.

Tolesnis fortepijoninės kultūros vystymasis pasižy-
mėjo naujais ryškiais  laimėjimais. Pagrindinis iš jų – 
pianisto Farhado Badalbeili pergalė prestižiniame tarp-
tautiniame Viano da Moto vardo konkurse Portugali-
joje 1968 m. Pasak Kara Karajevo, „Farhado Badalbeili 
pergalė atsakingame konkurse Lisabonoje tapo tikra 
švente visai Azerbaidžano kultūrai“. Dabar garsus pia-
nistas vadovauja Baku muzikos akademijai.

Šiuo metu Azerbaidžano respublikoje yra brandi 
fortepijono mokykla, turinti  pažangias tradicijas ir sta-
bilų muzikos mokymo įstaigų tinklą profesionalių kadrų 
ruošimui. Azerbaidžaniečių pianistų koncertinė veikla 
žinoma visame pasaulyje ir šie pasiekimai rodo aukštą 
azerbaidžainiečių fortepijoninės pedagogikos lygį.

Bendras pianistinės kultūros vystymasis respub-
likoje sąlygojo nacionalinės fortepijoninės muzikos 
atsiradimą. Pirminis šaltinis buvo folkloras, vėliau at-
sirado originalūs kompozitorių kūriniai fortepijonui. 
Vienas pirmųjų kompozitorių, kūrusių fortepijonui, 
buvo A.Zeinally (,,Vaikiška siuita“). Naujas svarbus 
fortepijoninės muzikos vystymosi etapas buvo U.Ga-
džibekovo pasekėjų ir mokinių K.Karajevo, F.Ami-
rovo, Dž.Gadžijevo kūryba. Dabar fortepijonui kuria 
A.Melikovas, Ch.Mirza-zade, M.Mirzojevas, F.Alizade, 
F.Karajevas, M.Kulijevas, S.Ibragimova, A.Dadaševas, 
E.Dadaševa, R.Hasanova, A.Azizovas ir daug kitų 
kompozitorių. Azerbaidžano fortepijoninė muzika 
tapo drąsių eksperimentų, naujų sprendimų, euro-
pietiškos ir pasaulio muzikos tradicijų įsisavinimo 
objektu.

Azerbadžaniečių kompozitorių fortepijoninė kū-
ryba atspindi visą pasaulio muzikinio meno XX a. 
stilistinių tendencijų įvairovę. Trumpiau negu per 
šimtmetį buvo sukurta savita fortepijoninė literatū-
ra, išaugo atlikėjiška kultūra, ką liudija ir plati kon-
certinė azerbaidžaniečių pianistų veikla šalyje ir už 
jos ribų. Tobulėja švietimo sistema, sukurtas platus 
pedagoginis repertuaras, padedantis jaunų atlikėjų 
ruošimui. Vis glaudesnis tampa ryšis tarp mokslinės – 
metodinės ir atlikėjiškos veiklos, kas sąlygoja meninį 
ir techninį augimą. Todėl didėja kompozitorių susido-
mėjimas fortepijonine muzika. Šie du faktoriai stimu-
liuojančiai veikia vienas kitą, daugiariopai įtakoja jų 
susiliejimą viename kūrybiniame procese, kas atveria 
viliojančias perspektyvas Azerbaidžano fortepijoninės 
kultūros ateičiai. 

Iš rusų kalbos vertė Kauno 1-osios muzikos mokyklos 
vyr. mokytoja Zinaida SIVAKOVA



65PIANISTAS 2009 m. gruodis

KOMPOZITORIØ GYVENIMAS IR KÛRYBA

KUO SIRGO FREDERIKAS ŠOPENAS
Sigitas DUMČIUS,

J.Gruodžio konservatorijos absolventas, VU Medicinos fakulteto docentas

Genijaus gyvenimas visuomet kelia ypatingą su-
sidomėjimą. Kūrybą lemia ne tik pats genealumo 
fenomenas, bet ir konkrečios aplinkybės: laikmetis, 
kuriame jis gyvena, žmonės, kurie jį supa, simpatijos 
ir antipatijos, net ir pinigai, kuriais jis disponuoja, 
bei daugybė kitų veiksnių, iš kurių vienas iš pačių 
svarbiausių, be jokios abejonės, yra  fizinė savijauta 
ir sveikata. 

Artėjant Frederiko Šopeno gimimo 200 metų jubi-
liejui (2010), didėja susidomėjimas įvairiais jo gyveni-
mo aspektais ir visą gyvenimą kankinusia liga. 

Šopeno užimamos vietos muzikos istorijoje unika-
lumą apsprendžia labai specifinis jo kūrybinis paliki-
mas. Nors jo kūryba, lyginant su daugeliu žymiausių 
kompozitorių, žanriniu požiūriu yra gana siauro pro-
filio (visi kūriniai, su labai mažomis išimtimis, yra su-
kurti tik vienam instrumentui, o palikimas nėra labai 
gausus – viso tik 65 opusai), tačiau beveik absoliučiai 
visų kūrinių meninė vertė yra nepaprastai aukšta, jie 
yra išskirtinai individualūs, orginalūs ir todėl lengvai 
atpažįstami. Tai vienas iš genijų, kurie turėjo daugybę 
mėgdžiotojų, tačiau nė vieno pasekėjo.

Dar paauglystėje, būdamas toli ir neįtakojamas pa-
grindinių Europos muzikinių srovių, jis sukūrė naują 
ir unikalų muzikinį stilių – iš vienos pusės, labai savi-
tą ir asmenišką, iš kitos – stulbinančiai universalų.

Visą gyvenimą nuodijusi sunki mirtina liga neabe-
jotinai uždėjo antspaudą Šopeno artistinei pianisto ir 
kompozitoriaus veiklai. Nepaliaujama, tiesiog kasdie-
nė kova su negale ir instinktyvus suvokimas, kad šios 
kovos laimėti neįmanoma, yra nesunkiai įžvelgiama 
kai kuriuose kūriniuose, pribloškiančiuose savo niū-
ria nuotaika, besiribojančia su desperatiškumu. Šių 
opusų (įdomu, kad kai kurie iš jų buvo sukurti dar 
pačioje jaunystėje, pvz. noktiurnas e-moll op.72 Nr.1, 
1827), skausminga emocinė įtampa išeina toli už to 
meto muzikinės „normos“ ribų.

Ilgą laiką Šopeno liga buvo įvairių spekuliacijų 
objektas. Tai nekelia nusistebėjimo, nes ji to meto 
gydytojus glumino labai dideliu simptomų diapazonu, 
niekaip netelpančiu į tradicinį anuomet labai papli-
tusios ligos – „džiovos“ (tuberkuliozės), diagnozuotos 
Šopenui, –  klinikinį vaizdą.

Šiame straipsnyje pasistengsiu apžvelgti pagrindi-
nius žinomus faktus apie Šopeno ligą, kurie leidžia 
įtarti, kad jis sirgo ir mirė ne dėl tuberkuliozės, kaip 
buvo ilgai manoma, bet, greičiausiai, dėl tuo metu dar 
nežinomos genetinės ligos – cistinės fibrozės (CF). 

Ši hipotezė nėra nauja: kai kurie lenkų genetikai 
(Joanna Gozdziki, Micha Witt ir kt.) ir cistinės fibro-

zės specialistai (Wojciech Cichy ir kt.), o taip pat ir 
kitų šalių medikai šį spėjimą yra išsakę ir mokslinėje, 
ir populiarioje spaudoje. 

Galutinį atsakymą į šį klausimą galima rasti tik 
atlikus genetinius tyrimus, bet tai būtų susiję su kom-
pozitoriaus palaikais, kas, suprantama, kelia daug 
kontroversijų.

Dalyvaujant tarptautinėse pulmonologų konfe-
rencijose, kurių užbaigimo tradiciniuose koncertuose 
ir man ne kartą yra tekę groti Šopeną, su kolegomis 
iš Lenkijos ir kitų šalių esame dažnai diskutavę šiuo 
labai įdomiu (ir jautriu!) tiek medikams, tiek muzi-
kams klausimu.

Kiek man žinoma, ši tema nėra nagrinėta nei medi-
cininėje, nei muzikologinėje mūsų spaudoje, todėl ma-
nau, kad tai galėtų sudominti Lietuvos skaitytoją.

Pirmą kartą cistinė fibrozė buvo aprašyta paly-
ginti neseniai – 1936 metais, t.y. praėjus apytikriai 
100 metų nuo Šopeno gyvento laikotarpio. Ji Euro-
poje pasitaiko apytikriai vienam iš 2500 naujagimių. 
Cistinė fibrozė yra įgimta liga, o tai reiškia, kad šis 
susirgimas yra paveldėjamas, o ne kaip nors įgyja-
mas ar užkrečiamas. Tėvai šiuo atžvilgiu paprastai yra 
visiš kai sveiki žmonės. Ši liga nustatoma, kai vaikas 
paveldėja du genus – po vieną iš tėvo ir motinos 
(t.y. serga homozigotai). Asmenys, turintys tik vieną 
geno kopiją, vadinami „nešiotojais“ (heterozigotais) ir 
yra visiškai sveiki žmonės. Vaikas, sergantis šia liga, 
gims tik tuomet, jei abu tėvai turės ligos geną, kitaip 
tariant, abu tėvai bus nešiotojai. 

Toje pačioje šeimoje vieni vaikai gali būti visiškai 
sveiki (iš tėvų nepaveldės mutuotų genų ar paveldės 
tik vieną), kiti – sirgti šia mirtina liga (jei paveldės 
mutacijas iš abiejų tėvų).

Ligos esmė – labai klampių, primenančių klijus, 
gleivių kaupimasis organizme. Tirštas sekretas užkem-
ša smulkius kvėpavimo takus – bronchioles (vystosi 
kvėpavimo nepakankamumas), kasos ir kepenų lata-
kus (iš čia – virškinimo problemos), o taip pat kaupiasi 
ir kituose organuose, pažeisdamas jų funkciją.

Cistinei fibrozei būdingi įvairių sistemų sutriki-
mai, tačiau anksčiausiai išryškėja kvėpavimo ir virš-
kinimo simptomai – tokius ligonius vargina kosulys, 
skrepliavimas, dusulys, o taip pat vidurių pūtimas ir 
pilvo skausmai, riebesnio maisto netoleravimas, ne-
pastovūs viduriai ar viduriavimas. Šie ligoniai daž-
nai skundžiasi galvos skausmais – dėl sinusitų, nosies 
„užgulimu“ – dėl polipų, neretai jie (ypač vyrai) yra 
nevaisingi. Taigi, tai multiorganinis susirgimas, api-
mantis ne vien plaučius (kaip tuberkuliozės atveju), 
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Šopeno portretas. M.Wodzynska, 1836

bet ir daugelį kitų organų. Liga, kaip taisyklė, išryškėja 
ankstyvame amžiuje ir nepaliaujamai, kas kartą vis 
paūmėdama, progresuoja visą gyvenimą.

Šopenų šeima iš pat pradžių turėjo daug rūpesčių 
dėl Frederiko sveikatos – jo ligos požymiai pasireiškė 
nuo kūdikystės [1-4].  Nors jau labai anksti buvo 
pastebėta, kad šeimoje auga nepaprastas muzikinis 
talentas, Frederikas niekados nebuvo stumiamas eiti 
„vunderkindo“ keliu: tai buvo gležnas, „trapus“ vai-
kas, kuriam jau ankstyvame amžiuje išryškėjo virš-
kinimo problemos – jautrumas riebesniam maistui, 
dažni viduriavimai ir su tuo susijęs svorio kritimas 
[1-6], – taigi,  aiškiai būdingi CF požymiai.

Beje, dėl problemų, susijusių su žarnynu bei stip-
riais pilvo skausmais, Šopenas naudojo šunvyšnių al-
kaloidus beveik visą gyvenimą [1,3,5].

Vaikystėje išryškėjo ir kvėpavimo sistemos pa-
žeidimo požymiai – kosulys, skrepliavimas, skausmai 
krūtinėje ir kt. [1-4]

Nuo ankstyvos vaikystės Frederikas buvo liguis-
tos išvaizdos, greitai pavargdavo, nespėdavo su ben-
draamžiais. Gydytojams patarus daugiau judėti, po 
pasivaikščiojimų parke jis grįždavo „mirtinai pavargęs 
ir sunkiai beatgaunąs kvapą“ [1,2,8,9].

Vienas iš jo gydytojų (Heller) aprašo Šopeną vai-
kystėje kaip „trapų, menkutį, išpūsta krūtine, įdubu-
siais skruostais; buvo sakoma, kad jis mirs anksti, 
kaip ir daugumas genijų iki jo“ [1,2,5,6]. Heller’io 
aprašymas labai primena cistine fibroze sergančio 
vaiko vaizdą.

Dėl trapios sveikatos Šopenas keletą vasarų praleido 
kaime. Būdamas 16 metų (1826) Frederikas sirgo labai 
sunkiai: buvo baiminamasi dėl galimos jo mirties – 
liga tęsėsi apie pusę metų, o vyraujantys simptomai 
buvo: sunkus varginantis kosulys, kankinantis galvos 
skausmas (sinusitas? – tipiškas CF požymis), maisto 
netoleravimas ir svorio kritimas [1,3,8,9]. Jaunesnioji, 
Šopeno numylėta sesuo Emilia, sirgusi panašiai ir tuo 
pat metu, mirė.

Devyniolikmetį Šopeną gastrolių Vienoje metu vėl 
užgriuvo rimtos plaučių problemos: kankino sunkus 
ir dažnas kosulys, atsikosėjimai krauju, karščiavimas 
ir abipusis nosies „užgulimas“ [2,4,5,12]. Pastarasis 
simptomas (nosies polipai? – vėlgi CF požymis) kar-
tu su galvos skausmais, ypač kaktos srityje, Šopeną 
labai vargino ir vėliau – praktiškai visą jo gyvenimą 
[8,9]. 

1835 metais Dresdene susitikimo su Marija Vo-
dzinska (Maria Wodzinska) metu Šopenas kentėjo 
nuo sunkaus gerklų ir bronchų uždegimo [9].  

Galima įtarti ir vėlyvą lytinį brendimą (požymis 
būdingas CF) – 22 metų Frederikas laiške desperatiš-
kai skundėsi: „Ūsų – jokių, turiu tik vieną žandeną – 
kita tiesiog neišaugo“ [4,8,9,12]. 

Apie Šopeno nevaisingumą (taip pat vieną iš cis-
tinės fibrozės požymių) verčia galvoti ir tas faktas, 
kad jis neturėjo vaikų, nors jo gyvenime moterų ne-
trūko. Ypač ilgas ir pastovus ryšys siejo jį su George 

Sand, iš pirmosios santuokos jau turėjusia 2 vaikus 
[3,4,8-12]. 

Yra išlikę objektyvūs duomenys apie Šopeno fizi-
nius duomenis jam išduotame pase kelionei į Britani-
ją 1837 metais: „Šviesių plaukų, akys pilkai mėlynos, 
ūgis 170 cm, svoris 43 kg“ [1, 7-9]. Taigi, tai labai 
menkų fizinių duomenų (didžiulis svorio deficitas!) 
jaunas vyras (amžius – 27 metai), atrodytų, turėjęs 
būti pačiame jėgų žydėjime. Toks didelis svorio defi-
citas yra vienas iš pačių būdingiausių CF požymių.

Įdomus ir tas faktas, kad beveik visuose portre-
tuose ir vienintelėje  nuotraukoje Šopenas slepia savo 
pirštus. Taipogi žinoma, kad draugijoje jis dažniausiai 
mūvėjęs pirštines [7, 11-13]. Tuo metu tai galėjo būti 
laikoma ypatingu stilingumu, būdingu Šopenui,  pa-
sižyminčios aprangos detale, tačiau nenorom peršasi 
klausimas – kam pianistui slėpti rankas, tikrąjį savo 
pasididžiavimą? Ar ne todėl, kad jis gėdijosi savo ne-
gražių „būgno lazdelių“ pirštų (medicinoje naudoja-
mas terminas apibūdinti labai sustorėjusiems pirštų 
galams), būdingų būtent cistinei fibrozei?

Išlikę pomirtiniai Šopeno rankų atspaudai nepa-
tvirtina šios hipotezės, tačiau jų vaizdas kelia tam 
tikrą nepasitikėjimą ir abejonę: ilgi, labai gracingų 
formų pirštai labiau tiktų aukštam, fiziškai gerai iš-
sivysčiusiam vyrui, o ne visą gyvenimą sunkiai sirgu-
siam, nedidelio ūgio paliegusiam žmogui.

Plautinio nepakankamumo simptomatika (vargi-
nantis kosulys, skrepliavimas, kraujavimas iš plaučių, 
negalėjimas kvėpuoti per nosį), lydima virškinimo 
sutrikimų – pilvo skausmų ir viduriavimo (pasak 
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George Sand [10,11], „ypač 
po riebios kiaulienos“), t.y. 
klasikiniai cistinės fibrozės 
požymiai, pastoviai progresa-
vo ir (ypatingai paūmėjimų 
metu) darė Šopeną vis labiau 
priklausomą nuo aplinkinių. 
Kartais po pasirodymo jis 
nebeturėdavo jėgų net nulipti 
nuo scenos ir būdavo nuneša-
mas [1-8,11].

Daugelyje savo laiškų į 
namus, ypač kelionių metu, 
Šopenas skundėsi virškini-
mo problemomis ir rašė, kad 
norint išvengti kankinančio 
viduriavimo (kasos nepakan-
kamumas? – klasikinis cisti-
nės fibrozės požymis) „tenka 
labai prisižiūrėti maistą, o tai 
ne visada lengva padaryti“ 
[4,12]. Kaip jau minėta, virš-

kinimo problemos išryškėjo jau ankstyvame amžiu-
je. Apie tai žinojo Šopeno draugai, tai atsispindi ir 
gausioje jo korespondencijoje. Virškinimo sutrikimas 
yra būdingas cistinei fibrozei, tuo tarpu sergantiems 
tuberkulioze jis visiškai netipiškas.

„...Aš iškosėsiu sa vo sielą“.... „Rytais kelias va-
landas trunka, kol pa galiau baigiu kosėti ir išvalau 
plaučius nuo visų tų gleivių“, – skausmingai rašė jis 
savo laiške namiškiams [4,7-12]. Tai labai būdingi cis-
tinės fibrozės požymiai. Tokie sunkūs rytinio kosulio 
priepuoliai su kraujo pėdsakais skrepliuose Šopeną 
ypač vargino paskutiniaisiais 4 gyvenimo metais, kai 
jis neretai priimdavo mokinius gulėdamas, o laiptais 
į viršų būdavo užnešamas tarno [5-8,13,14]. Kanki-
nančio kosulio priepuolių negalėdavo įveikti net ir 
didelės opiumo dozės [1,12].

Šopeną gydė daug gydytojų, tačiau dėl diagnozės 
bendros nuomonės nebuvo. Nepaisydamas sunkios 
būklės, viename laiške draugui Šopenas ironiškai rašė: 
„...dabar turiu tris gydytojus: vienas sako, kad greit 
mirsiu, kitas – kad jau mirštu, trečias – kad jau be-
veik miręs“ [4,12].

Visi kompozitorių gydę garsiausi to meto Pary-
žiaus gydytojai (Gaubert, Cauviere, Kapet ir kt.) 
abejojo, ar jų pacientas visą gyvenimą kankinosi dėl 
tuberkuliozės, nors tuo metu ši diagnozė, esant lėtinei 
plaučių simptomatikai, buvo įprasta – tiesiog buvo 
laikomasi sutarimo, kad Šopenas serga labai atipine 
tuberkuliozės forma [9,15,16].

Paskutinis Šopeną gydęs gydytojas buvo J.Cru-
veilhier, vienas žymiausių to meto tuberkuliozės ir 
patologijos specialistų. Jis atliko ir Šopeno autopsiją 
bei išėmė širdį, kuri, vykdant kompozitoriaus valią, 
sesers Liudvikos buvo parvežta į Varšuvą [9].

Šopeno mirties sertifikate mirties priežastimi įra-
šyta tuberkuliozė, nors yra žinoma, kad dr. Cruveilhier 
vėliau ne kartą teigė, jog iš tiesų Šopeno mirtį sąlygojo 
„kažkokia iki šiol nežinoma liga“ [9, 14-17].

Kokie argumentai verčia abejoti tuberkuliozės 
diagnoze ir galvoti apie tą „kažkokią“, tuo metu dar 
nežinomą ligą?

1. Nuo pat kūdikystės iš karto išryškėjo ne vien 
kvėpavimo, bet ir kitų sistemų pažeidimo požymiai 
(anksčiausiai – virškinimo sutrikimai ir vangus fizinis 
vystymasis, kiek vėliau – prisidėjusi plautinė simp-
tomatika), kurie pastoviai progresavo. Multiorganinis 
pakenkimas visiškai atitinka cistinės fibrozės, o ne 
tuberkuliozės klinikinį vaizdą.

2. Šeimos istorija: dvi iš trijų seserų turėjo pana-
šius simptomus, pasireiškusius nuo vaikystės. Taigi, 
trims šeimos nariams (Šopenui ir dviem seserims) 
buvo būdingas panašus klinikinis vaizdas, kuris ma-
nifestavo ankstyvame amžiuje. 

Šis faktas pagrįstai byloja apie galimą genetinę 
ligos priežastį. 

3. Dar daugiau: abu tėvai buvo ilgaamžiai – moti-
na mirė 77, tėvas 73 metų. Iš trijų seserų viena (Iza-
belė) neturėjo sveikatos problemų ir taip pat gyveno 
ilgai – virš 70 metų. 

Jei galvotume apie tuberkuliozę, mažai tikėtina, 
kad trys vienos šeimos nariai (iš jų abu tėvai) pagal 
19 amžiaus standartus gyventų labai ilgai, o trys – nuo 
pat kūdikystės būtų akivaizdžiai ligoti. Tokia situacija 
daug labiau būdinga genetiškai predisponuotai, o ne 
užkrečiamai ligai.

Ar Šopeno lemtinga liga turėjo įtakos jo kūrybai? 
Tai, aišku, diskutuotinas klausimas, nors Listas teigė, 
kad Šopenas „savo kūryba išreiškė savo gyvenimo tra-
gizmą“ [13]. Suprantama, šis teiginys netaikomas visai 
kūrybai, tačiau tam tikrą jos dalį liečia neabejotinai.

Kai kurie kūriniai pritrenkia akivaizdžiu savo 
mirtinos ligos suvokimu, pavyzdžiui, preliudai – ypač 
e-moll, a-moll ir b-moll op.28 – ar Sonatos b-moll 
op.57 paskutinė dalis (1844), apie kurią Šumanas yra 
pasakęs, jog tai „iš viso jau nebe muzika“. Kai kurie iš 
šių kūrinių (minėti preliudai) buvo sukurti tuo metu, 
kai kompozitorius jau aiškiai pajuto sergąs mirtina 
liga (Maljorkoje 1838 metais).

Nuo 1840 metų, kai Šopenas vis labiau ir labiau 
desperatiškai kovojo su savo liga, galima pastebėti ne-
abejotinus jo kūrybinio stiliaus pasikeitimus: melodi-
nė linija darosi vis fragmentiškesnė, kūrinių formos 
tampa labiau improvizacinės [19]. 

Vienas iš šio teiginio pavyzdžių galėtų būti Po-
lonezas-fantazija As-dur op.61 (1846), kur Šopenas 
jungia du žanrus [20], ar nuostabi Mazurka f-moll 
op.68 Nr.4 –  vienas iš paskutinių kūrinių (1848 ar 
1849) su savo išskirtinai fragmentuota melodija ir su-
dėtinga chromatizuota harmonija.

Šopeno karikatūra, 1844
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Viena labiausiai pastebimų Šopeno kūrybos ir jo 
ligos sąsajų galima laikyti ir jo – vieno žymiausių to 
meto pianistų – ypatingą grojimo stilių. Šopenas nie-
kados negrojo galingai, naudodamas fizinę jėgą, kaip, 
pavyzdžiui, tai darė jaunasis F.Listas. Fizinės jėgos 
trūkumą su kaupu kompensuodavo nepaprastas Šo-
peno jautrumas, subtilus niuansavimas ir laisvas, bet 
skoningas ir pagrįstas rubato. Toks grojimas, amži-
ninkų liudijimu, darė stulbinantį įspūdį, buvo nepa-
mirštamas ir nepakartojamas [13, 18].

Po 1840 metų, kai Šopeno sveikatos būklė ėmė vis 
sparčiau blogėti, jo grojimo stiliaus dinaminė skalė 
darėsi dar siauresnė – buvo pastebėta, kad jis nebe-
įstengia laikytis net savo paties dinaminių nuorodų: 
kur buvo parašyta fortissimo, jis grojo piano [8,18].

Parašyti šį straipsnį paskatino spaudoje („L. Ry-
tas“, 2008-07-29) pasirodžiusi žinia apie tai, kad Len-
kijos valdžia atsisakė išduoti Frederiko Šopeno širdies 
audinio pavyzdį DNR tyrimui atlikti. Po konsulta-
cijų su ekspertais pareigūnai nusprendė, kad naujos 
diagnozės perspektyva nepateisina tyrimo: tai neįneš-
tų esmingo indėlio į Šopeno kūrybos ir asmenybės 
vertinimą. 

Gal ir taip. Tuo labiau, kad nėra garantijų, jog 
genetinis tyrimas galėtų visiškai tiksliai ir galutinai 
atsakyti į visus klausimus. 

Visgi manau, kad iš mums žinomų faktų galima 
suvokti Šopeną kankinusios ligos esmę, kad galėtume 
geriau suprasti jo kūrybą ir įžvelgtume, kaip fizinė 
kančia (pasak Delakrua, „pastovus jo mirimas“) bei 
visą gyvenimą vykusi kova su negale sublimavosi 
į aukščiausią meną, taip jaudinantį ir praturtinan-
tį mūsų ir daugelio kartų Šopeno muzikos gerbėjų 
sielas praėjus jau beveik 200 metų nuo šio genijaus 
pralaimėjimo savo lemčiai.

Mirus Šopenui, Šumanas parašė turbūt patį trum-
piausią, bet, ko gero, nuostabiausią nekrologą: „Per 
pasaulį prasklendė muzikos dvasia“.

Kažkaip nejučia ir vėl suskamba preliudas e-moll 
op. 28 Nr. 4, parašytas paūmėjus ligai 1839 metais 
Maljorkoje…

Jis, beje, pritaikytas vargonams, skambėjo ir per 
Šopeno laidotuves.

Daugeliui žmonių, kenčiančių dėl šios fatališkos 
paveldimos ligos, Šopenas gali būti įtikinamas pa-
vyzdys, kad ne viską gyvenime lemia kūno silpnumas 
ir kad jie nėra likimo pasmerkti išnykti be pėdsako, 
o anaiptol – gali palikti palikimą, kuris nuostabiai 
veiktų, praturtintų ir įkvėptų visą žmoniją.
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SERGEJUS RACHMANINOVAS (1873–1943)
Janina VAINIKONYTĖ

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja ekspertė

,,Kur slypi toji jėga Rachmaninovo muzikoje? Kodėl 
ji taip jaudina milijonus žmonių?

Rachmaninovo kūriniuose atsispindi paprasti, bet 
kilnūs ir galingi žmogaus jausmai: meilė,  džiaugsmas, 
liūdesys ir pasitikėjimas. Jo muzika atvira kiekvienam 
žmogui. Ji teikia klausytojui pilnatvę. Rachmaninovas – 
rusų  muzikos pasididžiavimas, kuris visada gy vuos pa-
saulio meno istorijoje.“ (G.Sviridovas)

Tikriausiai neatsiras nė vieno muziko, kuriam ne-
būtų žinoma Rachmaninovo pavardė. Visi žino, kad 
tai vienas garsiausių pianistų ir kompozitorių visame 
pasaulyje.

Apie Rachmaninovo tikrąją kilmę ir tautybę nė-
ra visiškai tikslių žinių. Remiantis istoriniais duome-
nimis apie dvarininkus Rachmaninovus (Kijevas, 1896 
m.), jie kilę iš Moldavijos. Rachmaninovo prosenelis 
buvo vienas iš stambių Moldavijos dvarininkų, kurie 
apie 1490–1495 metus dar buvo pavaldūs totoriams. 
Jo tikroji pavardė buvo Rachman, bet jau tais laikais 
ji buvo pakeista į Rachmanin ir greit pasidarė Rach-
maninov – kad būtų rusiška ir nekiltų nacionalinių 
problemų. Šie faktai rodo, kad didžiojo kompozito-
riaus kilmė nebuvo grynai rusiška. Ypač aiškiai tai 
atsispindi jo muzikoje, kur daugelyje kūrinių skamba 
rytietiški motyvai.
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širdyje matė, kaip tirpsta jos tėvų sukauptas turtas, 
bet nieko pakeisti negalėjo. Kompozitoriaus tėvas 
praūžė visą savo ir žmonos palikimą. Todėl galima 
įsivaizduoti jauno devynerių metų Sergejaus pirmąją 
traumą, kai jų visas dvaras staiga buvo parduotas iš 
varžytinių, ir jiems teko išvykti į Peterburgą. Nors 
abu tėvai svajojo Sergejų tapsiant karininku, tas skur-
das savaime pakeitė Rachmaninovo ateitį. Ir kažin ar 
šiandien mes turėtume tiek puikios nepakartojamos 
fortepijoninės muzikos, jei tada Rachmaninovas būtų 
įstojęs į karininkų mokyklą...  

Peterburge Rachmaninovas nelabai norėjo moky-
tis muzikos, nes fortepijono pamokos buvo neįdomios 
ir nuobodžios. Dažnai jas praleidinėdamas, jis švais-
tydavo laiką gatvėje su klasės ir kiemo draugais. Juo 
niekas nesirūpino. Gyvenimas bendrabutyje nedavė 
nieko gero.

Po trejų metų Rachmaninovas persikėlė į Mask-
vą. Ten jis buvo priimtas į Maskvos konservatoriją. 
Įstoti padėjo vyresnis pusbrolis Zilotis, kuris tuo metu 
jau buvo suaugęs ir pakankamai įžymus, kadangi 
nors trumpai, bet buvo mokęsis net pas patį F.Listą. 
Tačiau paauglystės laikotarpis buvo sunkus Rach-
maninovo gyvenimo periodas. Jis mėgo tinginiauti 
ir bastytis gatvėse. Ir jei 
ne jo naujasis mokytojas 
N.Zverevas, kuris paste-
bėjo berniuko ypatingus 
gabumus, Rachmaninovas 
būtų pašalintas iš konser-
vatorijos už tinginystę ir 
simuliavimą. Zverevas 
buvo labai turtingas dva-
rininkas. Savo turtus jis 
paskyrė jauniems meni-
ninkams, kurie neturėjo 
sąlygų mokytis. Kasmet 
jis be jokių savanaudiškų 
užmojų apgyvendindavo 
pas save po 3–4 mokinius. Zverevas neėmė iš jų jo-
kio mokesčio už mokslą, rengė, maitino. Sąlyga buvo 
tik viena: trejus metus jiems nebuvo leidžiama atos-
togauti, važiuoti namo ir panašiai. Per tuos 3 metus 
jie turėjo suprasti, kad pianistui atostogų nėra. 

Gal tai ir nulėmė Rachmaninovo virsmą: Zverevo 
pastangomis iš jo išaugo darbštus pianistas ir kom-
pozitorius.

Malonu šiandien rašyti apie tokį žmogų, kuris 
visus savo finansus skyrė menui. Zverevo mokyk-
lai buvo būdinga disciplina ir ypatingas griežtumas. 
Jis įpratino berniukus prie nuolatinio pianisto reži-
mo: kasdien buvo privaloma groti nuo šeštos valan-
dos ryto. Tam nebuvo daroma jokių nuolaidų – 
nepaisant tamsos, ligos ar šalčio. Visa tai buvo įskie-
pyta Rachmaninovui visam gyvenimui kaip pastovaus 
darbo taisyklė. Deja, būdamas labai ūmus ir nesuval-
domas, Rachmaninovas smarkiai susipyko su Zvere-

Būsimojo kom-
pozitoriaus vai-
kystė, jaunystė ir 
mokslo metai pra-
ėjo Rusijoje. Rach-
maninovas mokėsi 
pas Čaikovskį ir 
Arenskį kompozi-
cijos, o jo mokslo 
draugai buvo Skria-
binas, Metneris . 
Šios pavardės liu-
dija didžiulį meno 
kūrybinį pakilimą 
X X a .  p radž ios 
Rusijoje. Kaip ne-
retai nutinka, to-
kie genijai buvo 
nuolat kritikuoja-
mi – apie S.Rach-

maninovą muzikiniame laikraštyje ,,Naša gaze-
ta“ (,,Mūsų laikraštis“) ne kartą buvo rašoma, 
kad jo muzika nieko naujo neduoda ir neati-
tinka laikmečio moderniškos krypties (...). O to 
meto muzikos kritikas Kiui rašė, kad jei pragare būtų 
konservatorija, Rachmaninovas ten būtų pirmas mo-
kinys... Tuo tarpu Čaikovskis, vertindamas Rachmani-
novo diplominį darbą, jį apibrėžė dideliu apskritimu: 
dešimtimi penketų su pliusais. ,,Tik genijus genijų 
supranta.“ (R.Šumanas)

Sergejus Rachmaninovas, paskutinis rusų kompo-
zitorius – romantikas, gimė 1873 m. balandžio 1-ą 
dieną Rusijoje, netoli Novgorodo. Jo visa giminė gar-
sėjo muzikiniais gabumais. Senelis Arkadijus puikiai 
grojo fortepijonu ir net parašė apie 150 kūrinių. Rach-
maninovų moterys, kaip tuomet buvo madinga dvari-
ninkų visuomenėje, irgi muzikavo ir išsiskyrė ypatin-
gu muzikalumu. Tik kompozitoriaus tėvas Vasilijus, 
nors irgi grojo viską, kas tik pasitaikė, nieko nedirbo 
rimtai ir buvo tikras nevykėlis. Jis mėgavosi palaidu 
gyvenimu, švaistydamas paveldėtą turtą. Vedė irgi tik 
iš išskaičiavimo. Rachmaninovo motina su skausmu 

S.Rachmaninovo tėvai

S.Rachmaninovo senelė iš motinos 
pusės

Sergejus 1880 m. pradžioje



70 PIANISTAS 2009 m. gruodis

vu, pasakęs jam kažką ne iš piktos valios (Rachmani-
novas pasižymėjo aštriu ir negailestingu humoru), ko 
Zverevas jam niekad neatleido. Visa Rachmaninovų 
giminė prašė dovanoti, bet nieko nepasiekė. Iki Zve-
revo mirties jų santykiai nebeatsinaujino.

Įgijęs uolaus darbštuolio įgūdžių, šešiolikos metų 
Rachmaninovas pagal A.Puškino poemą sukūrė operą 
,,Aleko“. Būdamas toks jaunas ir dar tik pradedantis 
kompozitorius, tą operą jis parašė per ... 17 dienų. 
Kūrinys buvo visiškai išbaigtas, suredaguotas ir par-
uoštas pastatymui. Toliau vienas po kito buvo sukurti 
geriausi fortepijoniniai kūriniai: 1892 m. ,,Pjesės-fan-
tazijos“ op.3, iš kurių ir šiandien dažnai girdime at-
liekant ,,Elegiją“, ,,Polišinelį“, ,,Melodiją“. Kiek vėliau 
buvo sukurti garsieji fortepijoniniai koncertai, dau-
gybė preliudų, etiudų-paveikslų, sonata ir dar daug 
kitų genialių fortepijoninių kūrinių.

1893 mirė P.Čaikovskis. Jo mirtis sukrėtė Rachma-
ninovą. Jie daug bendravo, Čaikovskio konsultacijas 
jis labai brangino. Vos penkiasdešimties sulaukusio 
menininko mirtis visiems buvo sunki netektis. Rach-
maninovas ilgai gedėjo didžiojo kompozitoriaus.

Beveik visus savo šedevrus Rachmaninovas su-
kūrė būdamas jaunas. Vėliau jis vis daugiau koncer-
tavo. Dar būdamas studentas jis sutraukdavo klausy-

tojų minias. Įdomu pažymėti, 
kad Rachmaninovas du kartus 
koncertavo Vilniuje – 1896  ir  
1902 m. Vienos iš koncertinių 
kelionių metu jis grojo ir Kau-
ne, carinės Rusijos gubernijos 
mieste.

1914 m. prasidėjęs I-asis pa-
saulinis karas nutraukė Rach-
maninovo koncertus. Jam teko 
gyventi iš kūrybos ir pedago-
gikos. Kūryba nesukrovė jam 
turtų, kadangi didžioji dalis kū-
rinių buvo nesuprasti. O peda-
goginio darbo Rachmaninovas 
nemėgo, nes neturėjo dėstytojo 

gyslelės. Jam buvo sunku suvokti, kaip gali mokiniui 
nepavykti iš karto atlikti tai, kas atrodė savaime su-
prantama. Todėl mokytojo profesijos greitai teko atsi-
sakyti. O artėjanti revoliucija dvarininkui ir inteligen-
tui nieko gero nežadėjo. Nors SSRS Rachmaninovas 
tiesiogiai persekiojamas nebuvo, bet buvo nemėgia-
mas ir neminimas. Beje, S.Prokofjevas, modernizmo 
krypties kompozitorius, visaip palaikė Rachmaninovą, 
nors Rachmaninovas nekentė modernizmo. Buvo aiš-
ku, kad Sovietų Sąjungoje jis neturi ateities.

Rachmaninovui labai nesinorėjo apleisti tėvynės. 
Tačiau įtakingas valstybės veikėjas A.Lunačarskis pa-
tarė kuriam laikui pasitraukti į Vakarus, kol truks 
neramūs laikai. Kadangi iš SSRS išvažiuoti nebuvo 
lengva, jis asmeniškai padėjo Rachmaninovui su šei-
ma išvykti į Vakarų Europą, iš kur jie vėliau persikėlė 
į Ameriką.

(Bus daugiau)
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Gyvenimo taisyklės ir patarimai 
jauniems muzikantams

Pabaiga. Pradžia Nr. 8

Nuo mažens pratinkis groti kūrinius su senoviniais 
raktais. Kitaip daugelis praeities lobių tau bus nepri-
einami.

***
Anksti pradėk domėtis atskirų instrumentų skambė-

jimu ir charakteriu; stenkis gerai įsidėmėti jų tembrą.

***
Niekuomet nepraleisk progos pasiklausyti geros ope-

ros.

***
Didžiai vertink tai, kas sena, bet atvira širdim pri-

imk ir nauja. Nebūk iš anksto nusistatęs prieš tau ne-
žinomus vardus.

***
Nespręsk apie kūrinį pagal pirmą įspūdį: tai, kas tau 

išsyk patinka, ne visada būna geriausia. Meistrų kūrybą 
reikia studijuoti. Daug kas tau paaiškės tik tada, kai 
sulauksi brandos.

***
Samprotaudamas apie muzikos kūrinius, mokėk at-

skirti, ar jie meniški, ar tarnauja tik mėgėjų pramogai; 
pirmuosius gink, o dėl antrų nerūstauk!

***
 „Melodija“ – tai diletantų kovos šūkis. Ir tikrai, 

muzika be melodijos – ne muzika. Tačiau suprask, ką 
jie turi omeny: jie pripažįsta tik lengvai įsimenamą, 
patrauklaus ritmo melodiją. Bet juk esama ir daugy-
bė kitokių. Kurį Bacho, Mocarto, Bethoveno muzikos 
puslapį beatverstum, tave užplūs tūkstančiai įvairiau-
sių melodinių variantų; apgailėtinas vienodumas, ypač 
būdingas italų naujųjų operų melodijoms, tikimės, tau 
greitai nusibos.

***
Jeigu tau sekasi fortepijonu improvizuoti trumpas 

melodijas, tai labai puiku, tačiau jeigu jos tavo galvoje 
ima skambėti pačios, be instrumento, džiaukis dar la-
biau – vadinasi bunda tavo vidinis muzikalumas. Pirš-
tai turi daryti tai, ko nori galva, o ne atvirkščiai.

***
Pradėdamas kurti, pirmiausia viską pergalvok. Tik 

visiškai baigęs kūrinį, pamėgink jį pagroti instrumentu. 
Jei tavo muzika nuoširdi, jeigu tu ją kūrei įsijautęs –  ji 
taip pat veiks ir kitus.

***

Jeigu esi apdovanotas lakia fantazija, tai vienatvės 
valandą sėdėsi kaip prikaustytas prie instrumento ir 
stengsiesi harmonija išreikšti savo vidinį aš; ir kuo ne-
aiškesnė tuo metu tau bus harmonijos viešpatija, tuo 
paslaptingiau jausies įtrauktas tarytum į užburtą ratą. 
Tai pačios laimingiausios jaunystės valandos. Tačiau 
venk pernelyg dažnai atsiduoti talento potraukiui – tai 
verčia gaišti laiką ir eikvoti jėgas tariamo meno kūri-
mui. Mokėjimas valdyti formą ir aiškiai įkūnyti suma-
nymą ateis tik kartu su natų ženklais. Todėl daugiau 
laiko skirk užrašymui negu improvizacijai.

***
Kuo anksčiau stenkis susipažinti su dirigavimu. 

Kuo dažniau stebėk gerus dirigentus; kartu su jais 
bandyk diriguoti ir pats. Tau daug kas paaiškės.

***
Įdėmiai stebėk gyvenimą, susipažink ir su kitais 

menais bei mokslais.

***
Moralės dėsniai tokie patys kaip ir meno.

***
Stropumu ir atkaklumu visuomet pasieksi didesnių 

aukštumų.

***
Iš svaro metalo, kainuojančio skatikus, galima pa-

daryti tūkstančius labai branginamų laikrodžių spy-
ruoklių. Likimo tau duotą „svarą“ naudok kuo sąži-
ningiau.

***
Be entuziazmo mene nesukuriama nieko vertinga.

***
Menas skirtas ne tam, kad įsigytum turtus. Stenkis 

tapti tikru menininku, o visa kita ateis savaime.        

***
Kai išsiaiškinsi formą, paaiškės ir turinys.

***
Galbūt tik genijus iki galo supranta genijų.

***
Kažkas yra pasakęs, kad tikras muzikas turi sugebė-

ti įsivaizduoti pirmą kartą girdimo orkestrinio kūrinio 
partitūrą. Tai aukščiausia, apie ką galima svajoti.

***
Mokymasis niekada nesibaigia.

MUZIKINIAI AFORIZMAI
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