
2018 m. spalio 24 dieną įvyko ilgai laukta Metodinė dirigavimo diena „Dirigavimo 

tradicijos ir dėstymo metodika Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje“, kurią, padedant 

mokyklos administracijai, organizavo kupinos kūrybinių idėjų vyresnioji mokytoja Ramunė 

Rimkienė ir mokytoja Natalija Ranceva. Galime pasidžiaugti, kad be prasmingų ir naudingų 

pranešimų, kuriuos skaitė mokyklos mokytojai, renginys praėjo labai jaukiai ir įdomiai. 

1979 metais Hermano Perelšteino pastangomis buvo įkurta Vilniaus „Ąžuoliuko“ 

muzikos mokykla. Silpnas teorinis pasiruošimas, nesugebėjimas greitai ir kokybiškai įsisąvinti 

muzikinio teksto tapo akivaizdžiu stabdžiu tolimesnėje choro veikloje. Tai tik viena iš priežasčių, 

lėmusių vadovo apsisprendimą įkurti muzikos mokyklą, kad „Ąžuoliuko“ choro berniukai galėtų 

įgyti pilnavertį muzikinį išsilavinimą. 

Artėjant choro 60-mečiui ir Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 40-mečiui, 

atsirado ypatingas poreikis peržvelgti, kokia linkme žengiame ugdydami mokinių kūrybiškumą ir 

muzikalumą. Tam, kad formuotųsi natūralus noras įgyti teorinių žinių, dirigavimo paslapčių ir 

muzikos pažinimas taptų kūrybingu, jautriu, profesionaliu, būtina viena sąlyga - mokinių mokymosi 

motyvacija. Apie mokymosi motyvaciją yra daug kalbama, nes būtent nuo jos priklauso, ar mokinys 

pasuks muziko keliu ar ne. Būtent mokytojo asmenybė formuoja mokinio požiūrį į muziką, bei 

padeda suprasti gyvenimo prasmę ir tampa vedliu ir pačiu didžiausiu autoritetu, einant 

profesionalaus muziko keliu. 

Hermanas Perelšteinas „Ąžuoliuko“choro įpėdiniui ir geriausiam savo mokiniui 

Vytautui Miškiniui buvo Mokytojų Mokytojas. „Kad sugebėtum dirbti su vaikais ir tapti jiems 

autoritetu, privalai būti universalus: išmanyti psichologiją, pedagogiką, manualinę techniką ir turėti 

muzikos teorijos žinių“.  

Pasaulinio lygio kompozitorius ir dirigentas, LMTA profesorius, mūsų mokyklos 

mokytojas ekspertas, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas Vytautas Miškinis 

sutiko dalyvauti Metodinėje dirigavimo dienoje ir pasidalinti savo neįkainojama patirtimi bei 

ilgamečiu darbu su jaunaisiais dirigentais.  

Maestro vedė praktinę - parodomąją pamoką „Manualinė dirigavimo technika: 

pradinis mokymo etapas Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje“, kurioje nepabūgo dalyvauti 

mokytojos Natalijos Rancevos septintos klasės mokiniai Tumas Čepliejus ir Adomas Juostas. Su 

vyresniosios mokytojos Ramunės Rimkienės aštuntos klasės mokiniu Jonu Lapuku profesorius 

dirbo privalomąjį dirigavimo kūrinį -  L.Vilkončiaus „ Ai, rūksta, rūksta“.  

Koncertmeisterė ekspertė Loreta Kuliešiuvienė šiame renginyje atliko svarbų 

vaidmenį - profesionaliai talkino Maestro ir mokinio darbui. Esame dėkingos šiai mokytojai 

metodininkei, kuri nepasididžiavo ir sutiko bendradarbiauti. 

Profesorius taip šiltai, kūrybingai ir įspūdingai vedė meistriškumo pamoką, kad net 

klausytojai noriai tapo šio nuostabaus renginio dalyviais. Labai tikimės, kad šios įvairiapusiškos ir 

įdomios asmenybės - Vytauto Miškinio meistriškumo pamokomis stebėsimės ir žavėsimės dar ne 

kartą. Todėl, drįstame sakyti - iki kitų susitikimų, Maestro!  

 

 

                                                                                          vyresnioji mokytoja Ramunė Rimkienė  

                                                                                          mokytoja Natalija Ranceva 

                                                                                          Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla 

  

 

 

 

 

 

 



Mokytojos Natalijos Rancevos pranešimas „Manualinės dirigavimo technikos 

pagalbiniai pratimai, kaip metodinė priemonė pradiniame mokymo etape“ supažindino auditoriją, 

kaip kruopščiai prelegentė ruošiasi dirigavimo pamokoms ir stengiasi surasti tinkamus dirigavimo 

mokymo metodus, kuriuos aptarė pranešime. Ji nagrinėjo legendinio rusų batutos meistro 

Nikolajaus Malko (1883–1961), 25-erius metus vadovavusio Danijos nacionaliniam simfoniniam 

orkestrui (1930–1955), dirigavimo metodiką. Kopenhagoje nuo 1965 metų kas trejus metus 

vykstantis prestižinis dirigentų konkursas   pavadintas Nikolajaus Malko vardu laikomas bene 

didžiausiomis ir svarbiausiomis simfoninės muzikos dirigentų varžybomis visame pasaulyje.  

N. Malko ir A. Gauko mokinys I. Musin, žymus rusų simfoninio orkestro dirigavimo 

teoretikas ir pedagogas, parašęs knygą „Dirigavimo technika“, kuri išversta ir į anglų kalbą, taip pat 

buvo minimas prelegentės pranešime. I. Musin sukūrė visapusišką teorinę sistemą, reikalaujančią 

minimalių verbalinių nurodymų, kuri leistų studentui bendrauti su orkestru rankomis. Niekas 

anksčiau nesudarė tokios išsamios ir aiškios gestų vykdymo sistemos. Paties I. Musino ankstyva 

studento patirtis paskatino jį ištirti rankų technikos sudėtingumą.  

Dar vienas rusų dirigavimo tradicijų tęsėjas paminėtas pranešime, tai choro dirigentas 

A. Michailov, pas kurį tuometiniame Leningrade chorinį dirigavimą studijavo ne vienas lietuvis, 

tarp jų ir buvęs ąžuoliukas – P. Gylys. 

Rodos, puikiai žinome, kad solfedžio žinios ir įgūdžiai – vieni svarbiausių 

muzikiniame ugdyme. Vyresnioji mokytoja Ramunė Rimkienė savo pranešime „Dirigavimo ir 

solfedžio disciplinų sąsajos muzikinio ugdymo procese“ išsamiai plėtojo dirigavimo ir solfedžio 

sąsajas, paremdama savo viziją daugeliu įdomių citatų ir faktų. 

Mokytoja metodininkė Audronė Aleksandravičiūtė „Pamąstymuose dirigavimo tema“ 

papasakojo savo dirigavimo kelią, kuriame lemiamą reikšmę turėjo nuolatiniai ieškojimai ir 

išskirtinės asmenybės. Be abejojimo, galiu pasakyti, kad man teko laimė sutikti ryškiausią Lietuvos 

asmenybę visomis prasmėmis – intelektu, erudicija, žmogiškumu - H. Perelšteiną. Akompanavimas, 

dirigavimas jo klasėje, darbo su studentais, choristais stebėjimas ir analizavimas, pokalbiai apie 

meną, muziką – visa tai teikė nepaprastą pažinimo džiaugsmą....  

Šią vasarą Mezzo kanale netikėtai pamačiau senas nespalvotas L. Bernsteino 

televizijos laidas apie muziką. Deja, savo laiku jų matyti neteko. Ir vėl prisiminiau rusų kalba 

Maskvoje išleistą, televizijos laidų pagrindu sudarytą L. Bernsteino knygą „Omnibus“ („Visiems“, 

rusiškame vertime „Muzika visiems“). Ji buvo skaitoma ir aptarta H. Perelšteino klasėje:  

„Beveik kiekvienas muzikantas gali tapti dirigentu ir net neblogu dirigentu, bet retam 

muzikui lemta tapti didžiu dirigentu“,  

„Bet dirigentas visai neturi tik versti orkestrą groti, jis turi priversti orkestrą norėti 

groti“. Išvardinęs daugybę idealaus dirigento savybių, L. Bernsteinas pabrėžia, kad „galbūt 

svarbiausias iš daugybės reikalavimų dirigentui – gerbti kompozitorių ir niekada nestatyti savęs tarp 

muzikos ir auditorijos“. 1955 metų televizijos laidoje „Dirigavimo menas“ L. Bernsteinas su lengvu 

humoru pasakoja apie dirigavimo techniką ir partitūrą.... 

Kai 1979 metais H. Perelšteinas buvo priverstas palikti Lietuvą, toje beviltiškoje man 

situacijoje suspindo vilties spindulėlis. Lietuvoje gastroliavo tuo metu visai jauna, bet jau laimėjusi  

tarptautinį konkursą, prancūzų dirigentė Claire Gibault (Kler Žibo). Jos dirigavimas paliko 

neišdildomą įspūdį. Dabar jau galima sužinoti, kad ji subūrė Paryžiaus Mozarto orkestrą (PMO), 

kuriam ir vadovauja, be to ji yra Europos parlamento narė ir vadovauja Kultūros komitetui.... 

Šalia žymiausių pasaulio dirigentų, galime pasidžiaugti ir Mirgos Gražinytės-Tylos 

pasiekimais. Man imponuoja jos asmenybė, muzikalumas, įtaigumas. Citata iš vieno Mirgos  

Gražinytės-Tylos interviu, kuris man labai siejasi su L. Bernsteino mintimis:  

„Dirigavimas man reiškia, kad turi žinoti viską, bet kartu leisti veikti kitiems. Tai, ko 

gero, panašu į tėvystę. Kai žinai, kokie tavo vaikai, kokie jų poreikiai, bet kartu jais pasitiki ir leidi 

priimti sprendimus eiti savo keliu. Toks ir yra dirigento uždavinys.“ 

  



Metodinę dirigavimo dieną užbaigė LMTA profesorius, mokytojas ekspertas, Vilniaus 

berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas Vytautas Miškinis. Jo pranešimas, aišku, 

buvo susietas su „Ąžuoliuku“ - „Manualinė dirigavimo technika: pradinis mokymo etapas Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje“. Tai buvo praktiniai užsiėmimai, kuriuose profesorius dirbo su 

jaunaisiais mokytojos Natalijos Rancevos mokiniais, septintokais Tumu Čepliejumi ir Adomu 

Juostu bei vyresniosios mokytojos Ramunės Rimkienės aštuntoku Jonu Lapuku, koncertmeisterė 

Loreta Kuliešiuvienė. Visada įdomu stebėti realų darbą, ypač H. Perelšteino mokinio, ilgametę 

dirigavimo patirtį turinčio Vytauto Miškinio. Pamoka ne su studentais, o su moksleiviais, kurioje 

daug patarimų, žinių, visokiausių pavyzdžių tiesiog prabėgo. Belieka tikėtis, kad tokio lygio 

užsiėmimai turės tęsinį... 

 

  Mokytoja metodininkė Audronė Aleksandravičiūtė 

 


