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Drau ge ap tar tos ber niu kų cho ri nio dai na vi mo pro ble mos

Muzikinis ugdymas

Šiauliųberniukųirjaunuoliųchoras„Dagilėlis“irchorovadovasR.Adomaitis

Pasak buvusio garsaus rusų kompozitoriaus,
chormeisterio,dirigento,Rusijosvaikų ir jaunuolių
chorų federacijos prezidento, sukūrusio unikalią,
kaip rašoma enciklopedijoje,masiškomuzikos ir
chorinio dainavimomokymo sistemą,Georgijaus
Struvės, „Berniukų choras – tai labai sudėtingas,
specifiniskūrybinisorganizmas. Ir tai reikalauja iš
chorovadovoypatingųpastangųorganizuojant,mo
kantirauklėjantkolektyvą.“Kadchoriniodainavimo
veikloje neišvengiamasunkumų, parodė ir pernai
Šv.KotrynosbažnyčiojebeiVilniausmokytojųna
muosevykęs respublikinisseminaraspraktikumas
„Berniukųchoriniodainavimoproblemos“.Jisbuvo
skirtasprof.HermanoPerelšteino90osiomsgimimo
metinėmspaminėti.

KaippasakojoVilniaus„Ąžuoliuko“muzikosmo
kyklosdirektorėAušraŠikšnelienė,įšįrespublikinį
seminarąpraktikumąsukviestivisitie,kuriemsrūpi
netikberniukųchoriniodainavimoproblemos,bet
irpedagoginėsklaida:„Sukvietėmemokytojus,dir
bančiussuberniukųchorais,kadgalėtumesuteikti
informacijąapieryškiausiųLietuvos,LatvijosirEs
tijos berniukų chorų darbo pricipus beimetodiką,
pasidalyti patirtimi, glaudinti bendradarbiavimą su
Baltijosvalstybiųberniukųchoriniaiskolektyvais.Suteikėme
papildomų žiniųmokytojams, lavinantiemsberniukųbalsus,
numatėmeLietuvosberniukų chorų sąjūdžiogaires,apibrė
žėmenaujofestivalioakcijos„Lietuvosberniukaipriešsmurtą
irnarkomaniją“strategiją.“
Vilniaus „Ąžuoliuko“muzikosmokyklosmokytojametodi

ninkėRitaNenėnaitėprisiminė,kad„Ąžuoliuko“choroirmuzi
kosmokyklosįkūrėjasprof.H.Perelšteinasbuvonepaprasta
asmenybė, todėl neatsitiktinai seminaraspraktikumas buvo
skirtasjo90mečiuipaminėti.H.Perelšteinopedagoginiaige
bėjimaijautapolegenda.Betsvarbiausiajosavybėbuvodidelė
meilėsavomokiniams–jisdomėjosijųinteresais,šeimomis. 
H.Perelšteinui„Ąžuoliukas“buvotapęsgyvenimobūdu.Choras
buvonuolatkviečiamaskoncertuotitometoSovietųSąjungos
iružsieniomiestuose,ojovadovas–dalyvautiseminaruose
irdalytisdarbosuchorupatirtimi.„Ąžuoliuko“irH.Perelšteino
paskatintiLietuvojebuvoįkurtidarketuriberniukųchorai.Visus
juosbeijųvadovussiejodraugystėirsavitarpiopagalba.
SeminarodalyviaiturėjoprogądalyvautiVilniaus„Ąžuoliuko“

muzikosmokyklosmokytojosmetodininkėsEditosNarmontie
nėsvedamojeatvirojepamokoje„Darbassujaunučiųchoru.
Pirmiejižingsniaikoncertiniamechore“.Buvogalimastebėti
Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ koncertinės
grupėsmokytojo ekspertoRemigijausAdomaičio atvirą pa
moką„Emocionalumougdymasberniukųdainavime“.Latvijos
J.Vitoliomuzikosakademijosprofesorius,RygosJ.Medinio
muzikosmokyklosberniukųirjaunuoliųchorovadovasRoma
nasVanagas(RomansVanags)pasidalijoapiedidžiuliochorų
renginio„8thWorldchoirgames2014Riga“planus,oEstijos
chorųdirigentųsąjungosprezidentas,Talinooperosteatro„Es
tonia“berniukųchorovadovasdoc.HirvoSurvapapasakojo
apieOperosteatro„Estonia“berniukųchoroveikląirtarptautinį
2015m.berniukųchorųfestivalįEstijoje.
R.VanagasirH.Survaišsamiaiapibūdinoberniukųchorų

situacijąsavošalyse,komentuodamiklausytojamsdemonst
ravovaizdoirgarsomedžiagą.
Kaunoberniukųirjaunuoliųchoro„Varpelis“vadovas,mo

kytojas ekspertasKsaverasPlančiūnas seminare gvildeno
berniukųchoriniodainavimoaktualijas.OKlaipėdosJeronimo
Kačinskomuzikosmokyklosberniukųirjaunuoliųchoro„Ginta
rėlis“vadovėmokytojametodininkėŽydrėSinkevičiūtėskaitė
pranešimą„Pradžiairnūdiena“.

Irsvečiai,irLietuvosberniukųchorųvadovaipasidalijosavo
profesinėmisįžvalgomis,atsakėįseminarovadovo,Vilniaus
„Ažuoliuko“muzikosmokyklos berniukų ir jaunuolių choro
„Ąžuoliukas“menovadovoVytautoMiškiniobeiseminaroda
lyviųklausimus.
PasakR.Nenėnaitės,džiugu,kadberniukųirjaunuoliųchoro

„Ąžuoliukas“menovadovasprof.V.Miškinissėkmingaipuose
lėjadraugystėsbeikūrybiniusryšiusnetiksuLietuvosberniukų
chorais,betirsuužsienio,ypačsuLatvijosirEstijos,chorais
beijųvadovaisR.VanaguirH.Surva.TrisBaltijossesessieja
istoriniaipanašumaiirdidelėmeilėliaudiesdainaibeichorinei
muzikai.Trisšiasvalstybessiejanuolatrengiamos,įUNESCO
paveldąįtrauktos,Dainųšventės.Žodžiai„draugystė“ir„meilė“
seminare,matyt,minėtinešiaipsau.Jie–svarbūsdirbantsu
vaikųchorais.ŠimintisnuskambėjoirŠiauliųberniukųchoro
„Dagilėlio“vadovoRemigijausAdomaičiobei„Ąžuoliuko“ketvir
tokųchoromokytojosEditosNarmontienėslūpose.Seminare
buvoužsimintairapieproblemas,betchorųvadovaiyradideli
optimistai,jiežino,kadsvarbiausiassiekiamastikslas–„vyrai
turidainuoti“,sakėR.Nenėnaitė.
Chorvedė,mokytojametodininkėEglėČigriejūtėStrolienė

prisiminė:„Seminarebuvoiškeltoskeliospagrindinėsproble
mos, darančios įtakąprastėjančiai berniukų chorų būklei ar
sudėtingesneivokalineisituacijai:ankstyvabalsųmutacija,ryški
stokaspecialistų,galinčiųirnorinčiųdirbtisuberniukais,ypač
provincijoje,finansinėšvietimoirkultūrosįstaigųpadėtis,su
menkėjusivaikųmotyvacijadainuotichore.Lektoriaiišužsienio
dalijosipatirtimi,kaipjiepatys(ardarydamiįtakąsavokrašto
vyriausybėms)bandogerintisusidariusiąpadėtį.Paankstėjusi
balsųmutacijaverčiakurkasjaunesniusdainininkuspriimtiį
koncertiniuschorus,lanksčiaureaguotiįbalsų„slinktįžemyn“.
Sunkiauyrasuchorvedžiais,kuriemspaskatintidirbtisuberniu
kųchoraisreikalingairgerafinansinėmotyvacija(pvz.,Latvijoje
ateinančiaismetaisbusbandomatokiemsspecialistamstaikyti
didesnįapmokėjimokoeficientą).Motyvuotipačiusberniukus
dainuotitenyranekąlengviau,todėlEstijojebandomakurti
berniukųvokaliniuskonkursus(kartusutelevizija),Latvijoje– 
tokius koncertinius projektus, kuriuose su vaikais dainuotų
žymūspopmuzikosatlikėjai,okaskelerimetaivyktųišimtinai
berniukųchorųšventės.Lietuvojeturimedaugmetųvykstančią
akciją„Lietuvosberniukaipriešsmurtąirnarkomaniją“.Taida
vėimpulsąnetikdraugeburtisnuosenožinomiemsirpuikias
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dainavimo tradicijas puoselėjantiems chorams, bet ir kurtis
naujiemskolektyvams,populiarinti dainavimą tarpberniukų.
Darvienaįdomimotyvavimotendencija–rengtisportovaržybas
tarpberniukųchorų,susietidainųirsportošventes.“
PasakLietuvosmuzikosirteatroakademijosChorokated

rosprofesoriaus,Lietuvoschorųsąjungosprezidento,Vilniaus
„Ąžuoliuko“muzikosmokyklosmokytojoekspertoV.Miškinio,
šiskvalifikacijostobulinimorenginysturėjotiksląsuteiktipa
pildomųmetodiniųžiniųmokytojams,dirbantiemssuberniukų
chorais.„AkceleracijosprocesasakivaizdžiaipakeitėEuropos
berniukų chorų gyvenimo ritmą irmenines galimybes.Ber
niukų chorai susiduria su paankstėjusiumutacijos procesu,
sunkinančiu repertuaro formavimą.Perpastarąjį dešimtmetį
Lietuvoje įsteigti jaunučiųberniukųchorainesivysto į jaunių
chorus,dainuojančiųjaunuolių–postmutantųdainavimopro
blematiesiogiaisusijusisumokytojųkvalifikacijostrūkumais
šiamedarbobare.Mėginomeapžvelgtišiosąjūdžioperspek
tyvasirmetodiniųžiniųspragas.Kaimynailatviaiirestaigana
sėkmingaisprendžiašiąproblemą.“
„Esuįsitikinusi,kadpedagoginėspatirtiessklaida,mokytojų

aktyvusdalykinisbendradarbiavimasyrabūtinasėkmingoug
dymoturiniotobulinimoprielaida,–teigė„Ažuoliuko“muzikos
mokyklos direktorėA.Šikšnelienė. –Šiandieniniai pokyčiai
kultūrojeneprognozuojami,todėlvisomispriemonėmisturime

atsakingai tęstichoriniodainavimotradicijas,neskiek įdėsi
memažomsasmenybėms,kiekskirsimejėgųirlėšųmokytojų
tobulinimuisi, tokiąir turėsimeateitieskartą.O70mokytojų,
kurieradolaikoirnoroatvyktiįseminarąišvisosšalies,gebės
praturtintichororepertuarą,atnaujinsdalykinįturinį.“
E.ČigriejūtėsStrolienėsakimis,seminarasbuvonaudingas

irįdomussavostruktūra–labaijaukiatviraE.Narmontienės
pamoka su „Ąžuoliuko“ ketvirtokų choru, iliustratyvi atvira 
R.Adomaičiorepeticijasu„Dagilėlio“koncertiniuchoru,kon
certinispasveikinimas–„Ąžuoliuko“vyrųchoroirkoncertinio
chorodainos,diriguojantmenovadovuiV.Miškiniui,akompa
nuojantLoretaiKuliešiuvienei,–puikusfilmas„Baltijosgintarė
liai“,komentuojantV.Miškiniui,vertingiirinformatyvūslektorių
pranešimai.V.Miškinisnetikreziumavokiekvienolektoriaus
pasisakymąbeivisąseminarą,betirsuteikėoficialiamrenginiui
draugiškąiršiltąatmosferą.






Nors pagrindinė seminaro tema – aktualiausia berniukų 
chorųvadovams,betjamedalyvavodaugchorvedžiųirvoka 
lospecialistų,dirbančiųsumergaičiųirvaikųchoraisįvairiose
mokyklosebeistudijose,–kiekvienasradosaukąnors rei 
kalingoirįdomaus.Nuoširdus,kantrusirsistemingasdarbas 
organizuojanttokiusirpanašiusrenginiusVilniaus„Ąžuoliuko“ 
muzikosmokyklojevykstanuolat.
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