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SONDECKIUKAI SONDECKIUKAI 
ÐIAULIØ SAULIAUS SONDECKIO 
MENØ GIMNAZIJOS LAIKRAÐTIS

Mokytojø dienos proga 

mûsø gimnazijos mokiniai 

surengë ne tik puikø koncertà, 

jie taip pat nupieðë draugiðkus 

mokytojø portretus.

Prisiminkime Ðiauliø dienas... 
Juk mes patys graþiausi...
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Saulius Sondeckis, visø gerbiamas Maestro, spalio 11 dienà ðventë savo 
gimtadiená. Ðia proga spausdiname Sergejaus Jevtuðenko, þinomo rusø 

kompozitoriaus, prisiminimus apie dirigentà.

P Ðiame þmoguje  viskas buvo ypatinga – 
atidus þvilgsnis, nuoðirdi ðypsena, kerin-
tis þavesys. Supratau, ðis þmogus pakeis 
mano gyvenimà.  

P Mano kartos muzikantams Sondeckis 
buvo autentiðkø interpretacijos idëjø 
etalonas, þanro grynumo, nepriekaið-
tingo skonio matas.

P Sondeckis man tapo antruoju tëvu. 
Jis mane mokë, kaip reikia gyventi – 
gerbti kitø nuomonæ, nesipuikuoti 
prieð kitus. Tai retas talentas. Kiek-
vienas þmogiðkas ryðys jam yra di-
dþiausia vertybë, jo mokëjimas 
bendrauti yra ypatingas. Pagarba 
kitiems ir savigarba  - ðtai taip að 
apibûdinèiau jo vidiná kodeksà. 
Bûdamas ðalia jo að supratau, kad 
þmonës, kurie vadovaujasi nuostata, 
jog grubi vulgari jëga bei pinigas 
yra visko matas ir ðià nuostatà visaip 
demonstruoja, ið tikro nepasitiki 
patys savimi, yra apsësti baimës ir 
nepilnavertiðkumo komplekso.

P Dirbti su Sondeckiu nebuvo paprasta. 
Jis labai reiklus sau ir kitiems. Stebint, 
kaip jis atsidavæs dirba, man kartais 
atrodë, kad viskà darau ne taip. Taèiau 
Sondeckio veikla harmoningai atitinka 
jo þmogiðkàsias savybes. 

P Tai, kà su orkestru padaro Sondeckis 
yra iðties nuostabu. Jis sugeba ákvëpti 
orkestrui muzikavimo dþiaugsmà, ska-
tina norà siekti vis naujø meniniø aukð-
tumø, padràsina, neleidþia apsileisti. 
Jis padeda áveikti baimæ, pratina nesis-
lëpti vienas uþ kito. Manau, visa tai ir 
yra kertiniai atlikëjo profesionalo bruo-
þai, kuriuos jis puoselëja ir ugdo.

P Sondeckis – unikalus pedagogas. Sa-
vo mokiniams jis suteikia vidinës laisvës 
jausmà, juos atpalaiduoja. Jo darbe në-
ra tironijos, diktato, yra nepaprasta átai-
ga. Negali juo nesekti, nerandi  jokio 
argumento abejoti jo teisumu, jo me-
nine tiesa. Supranti ir jauti visa savo 
esybe – tai, kà jis daro, jis daro dël me-
no ir dël tavæs. Jis tarytum tau sako: 
„nebûsiu visada greta, todël kol dar 
yra laiko, kol dar esu su tavimi, iðnau-
dok progà, negaiðk, skubëk, vëliau ne-
bus, kas tave pamokys, kas tau padës“.  
Jis visada buvo kantrus, matë mano 
pastangas ir nuoðirdø norà dirbti kuo 
geriau, todël atleisdavo klaidas. Visada 
buvo korektiðkas, dëmesingas, draugiðkas. 

P Manau, kad svarbiausia jame ne peda-
goginis, bet psichologinis faktorius. Ker-
tinis jo darbo su orkestru akmuo – pa-
garba žmogui. Sondeckis visada prade-
da tuo, kad dëmesingai iðklauso muzi-
kantà, leidþia jam iðsisakyti, parodyti, 
kà jis geba ir gali. Tai pirmoji taisyklë. 
Antroji – iðklausæs savo globotinius, 
Sondeckis niekada juos ,,neužpila“ kri-
tikos lavina. Ne, jis randa, kaip juos pa-
girti ir padràsinti. Ir tik po tokios ,,uver-
tiûros“  jis imasi energingø veiksmø – 
ðalina trûkumus, aiðkina, taiso. 
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P  Sondeckis yra psichologas virtuozas. 
Muzikantai - juk jie kaip vaikai. Paglostei 
galvutæ, pagyrei, ir jie tau viskà padarys...  
Sondeckis atsistoja prieð orkestrà, pajuo-
kauja, padràsina jaunuosius muzikantus 
ir ima vaidinti savo spektaklá – atidþiai 
iðklauso tai, kà orkestras yra parengæs, 
pagiria juos, o po to ðvelniai, atsargiai 
kaþkà pasiûlo, kaþkà pataiso, kaþkà pa-
taria, palaipsniui kelia vis rimtesnius 
reikalavimus, skverbiasi vis gilyn, ir þiû-
rëk – orkestras ima geriau skambëti. 

P  Muzikantams lengva dirbti su Sondeckiu. 
Jis þino, ko nori, ir þino, kaip tai pasiekti. 
Kita vertus, jis visada pasirengæs iðklausyti 
dalykiðkà patarimà ar gerà pasiûlymà, 
priima tai visiðkai teisingai ir adekvaèiai. 
Jis neturi þvaigþdþiø ligos, blogàja pras-
me suprantamø ambicijø. Vienintelë am-
bicija, kuri já ,,grauþia“,  –  niekada nenu-
sileisti iki ,,chaltûros“. Net tuomet, kai 
neuþtenka repeticijø, trûksta laiko, jis 
siekia maksimalaus rezultato. Melas 
muzikoje jam nepriimtinas. Siekti me-
ninës tiesos – tai pati didþiausia ambi-
cija jo gyvenime.

PJis yra nepaprastai jautrus akom-
paniatorius. Solistas jam visada – 
karalius. 

P Atsakomybë uþ tai, kà darai scenoje,
 tarnystë tradicijai, sakyèiau, ir yra Son-
deckio kûrybos pati ðerdis. Didþiausià 
pagarbà jam kelia autoritetai, jis nieka-
da nenubraukia tai, kas padaryta kitø. 
Nemokða, niekinantis tradicijà, pasak  
jo, yra niekas, neturi jokios perspekty-
vos, nesvarbu, kà apie já beraðytø, kaip 
já beaukðtintø. Nemokšiškumas jam yra 
lygus išdavystei.

P  Ðtai toks yra Saulius Sondeckis. Jis 
iðpaþásta principus ir nuostatas, kuriø 
mums ðiandien taip trûksta. Jo poþiû-
ris á gyvenimà ir kûrybà, tai, kà ir kaip 
jis daro, man yra tikras aristokratiðku-
mas. Bûtent tokie þmonës nulemia 
mûsø gyvenimo kokybæ. 

    Ištraukos iš Leonido Melniko straipsnio, 2009m.

Nuotraukose – dirigentas Saulius Sondeckis su mûsø gimnazijos mokiniais 
rugsëjo pirmàjà.



2014 m.  Šiauliai

Literatûrinis puslapis
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       Mintys ið mûsø gimnazijos mokiniø raðiniø...

R Šiais laikais žmogui labai trûksta uþuojautos ir gailesèio.

R Šiuolaikinis jaunimas ne visada turi siekiø savo gyvenime, o problemø turi þymiai 

     daugiau.

R Televizija daþnai formuoja blogas vertybes ir blogà þmogø.

R Mes turime stengtis matyti save ir kitus.

R Þmogus turi dirbti ne vien dël pinigø.

R Kerštaujantis žmogus yra labai blogas. Jis nemoka blaiviai màstyti. 

R Nuo melo visada reikia išsisukti.

R Blogiausia, kai þmogus veltui eikvoja savo laikà.

R Mes mokomës vis daugiau ir daugiau. 

R Negalima pykti, jei mokinys kartais suklysta. Jo klaidà reikëtø ávertinti ir patarti.

R Rašytojai rašë knygas, kad mes jas perskaitytume ir ásimintume.

Panevëþio Juozo  Miltinio teatras organizuoja 
KONKURSÀ. 

   

D ë m e s i o !

Mokanèius kurti kvieèiame dalyvauti. Konkursui teikiamos 

vienaveiksmës ar daugiaveiksmës pjesës, scenarijai, intermedijos 

ir kitø dramos þanrø kûriniai. Siûloma tematika: istoriniø personaþø 

interpretacijos, moksleiviø ir jaunimo dabartis, santykiai mokykloje, 

ðeimoje, visuomenëje, asmeninë patirtis (meilë, draugystë, iðvykos, 

nuotykiai, sportas, kraðtotyra ir t.t.). 

Dël nuostatø kreipkitës á lietuviø kalbos mokytojus.

Siøskite straipsnelius ar nuotraukas apie save ir draugus, apie renginius, 
ávykius, iðvykas, klasës gyvenimà ir pan. 

Rankraðèius galite perduoti leidëjoms arba siøsti: 
el. p. vitalija.sileriene@gmail.com

                   Laikraðèio leidëjos: Saulë Mieþytë 12 kl., 
                                                     Kristina Ubavièiûtë 11 kl., 
                                                     Medeinë Mickevièiûtë 12 kl., 
                                                     Greta Stenianskytë 10 kl. 

Vadovë: Vitalija Ðilerienë, lietuviø kalbos mokytoja
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