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Prieð Antràjá pasauliná karà Vilniuje veikë kelios
muzikos mokymo ástaigos. Svarbiausios ið jø 
M. Karùowicziaus konservatorija ir Þydø muzikos institutas  pasiþymëjo labai geru specialiøjø dalykø
(ypaè fortepijono ir dainavimo) mokymu, prilygusiu
pripaþintoms Europos mokykloms. Lietuvai atgavus
Vilniø, muzikos mokyklos buvo pertvarkytos á kursus: Þydø muzikos instituto pagrindu buvo ásteigti
Samuelio Berðtelmano ir Jokûbo Zakomo muzikos
kursai, M. Karùowicziaus konservatorijos bazëje veiklà pradëjo Stanisùawo Szpinaùskio muzikos kursai,
kursø forma buvo pratæsta pianistës Janinos Wojewódskos privaèios muzikos mokyklos veikla1. Ðvietimo liaudies komisaro Antano Venclovos ásakymu
1940 m. spalio 1 d. Vilniuje ásteigus valstybinæ muzikos mokyklà2, 3 netrukus (spalio 8 d.) minëti kursai
buvo uþdaryti4 ir ásiliejo á naujàjà ástaigà, sudarydami jos pagrindà. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Jonas Bendorius. Lapkrièio 9 d. ávyko mokyklos atidarymas5.
Mokyklos vadovybei iðkart teko susidurti su nemenkais sunkumais: steigiant mokyklà nebuvo atsiþvelgta á tai, kad M. Karùowicziaus konservatorija ir
Þydø muzikos institutas studijas planavo pagal aukðtosios muzikos mokyklos programà, nors buvo þinoma, kad valstybinë mokykla bus organizuota tø mokyklø pagrindu6. Pradëjus darbà tapo akivaizdu, kad
buvusiø Vilniaus mokyklø auklëtiniø profesinis pasirengimas labai pranoko vidurinës muzikos mokyklos
reikalavimus, be to, nemaþai jø galëjo iðlaikyti viso
konservatorijos kurso egzaminus. Paaiðkëjus, kad numatytuose rëmuose mokyklai bus ankðta (muzikos
mokyklos veiklà grindë Viduriniø muzikos mokyklø
statutas7 ir Viduriniø muzikos mokyklø mokslo planas8), direkcijai teko spræsti aukðtøjø konservatori-

jos kursø ásteigimo klausimà. Atsiþvelgiant á susiklosèiusià padëtá, 1940 m. lapkrièio 27 d. Lietuvos
TSR Ðvietimo liaudies komisaro ásakymu Vilniaus
muzikos mokykloje buvo leista mokytis 68 metus
(vietoj 5) ir mokymo planus papildyti naujais privalomais teoriniais dalykais9. Taigi vidurinës mokyklos
struktûroje buvo integruoti þemesnieji ir aukðtesnieji kursai. Þemesnieji kursai prilygo muzikos mokyklai, o aukðtesnieji  aukðtesniems konservatorijos kursams. Mokyklos modelis, aukðtas meninis lygis (fortepijono, dainavimo ir smuiko skyriuose pranokæs
Kauno konservatorijos lygá)10 ir tai, kad mokykla veikë Lietuvos sostinëje, sudarë sàlygas rûpintis jos pertvarka. Pirmieji mokslo metai tapo parengiamuoju
etapu.
Turëdamas pakankamas darbo sàlygas, mokyklos
kolektyvas nemaþai nuveikë: ðalia studijø buvo surengta per 70 ávairiø koncertø11. Todël Meno reikalø valdybos ásakymu baigiantis mokslo metams buvo
surengti egzaminai pasiruoðusiems pereiti á aukðtesniuosius konservatorijos kursus. Egzaminai ávyko dalyvaujant SSRS vyriausiosios meno reikalø valdybos
atstovui kompozitoriui I. Iljinui12. Auktoji muzikos
mokykla Vilniuje turëjo pradëti veiklà nuo 1941 m.
rudens, bet prasidëjo karas.
Naciø okupacijos metais mokykla iðgyveno nelengvà laikotarpá: sudëtingesnës tapo darbo sàlygos,
buvo sumaþintas finansavimas, dël represijø labai sumaþëjo mokykos kolektyvas. Turëdama beveik visus
reikalingus muzikos instrumentus, nemenkà bibliotekà, pajëgiø pedagogø, mokykla sugebëjo iðlaikyti
gerà lygá ir, vadovybës pastangomis, 1942 m. rugsëjo
17 d. Ðvietimo Generalinis tarëjas P. Germantas leido mokyklai vadovautis Kauno konservatorijos mokymo planais ir programa visuose skyriuose ir kla-
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sëse, tuo sudarydamas sàlygas antros aukðtosios muzikos mokyklos veiklai Lietuvoje13. Liko tik áteisinti
faktiðkà Vilniaus konservatorijà. Taèiau 1943 m. pavasario ávykiai parodë, kad planus ágyvendinti teks
vëliau: kovo 17 dienà okupacinë valdþia uþdarë Kauno konservatorijà, buvo nutraukta kitø Lietuvos aukðtøjø mokyklø veikla. Toks galëjo bûti ir Vilniaus konservatorijos likimas, bet lanksti direkcijos politika padëjo iðsaugoti mokyklà, todël ir karo sàlygomis Lietuvoje buvo rengiami gero lygio muzikai.
Apþvelgiant Vilniaus muzikos mokyklos veiklà,
dera iðsamiau aptarti mokyklos vidinës struktûros,
mokymo organizavimo, mokiniø kontingento, pedagogø personalo ir kitus svarbesnius klausimus.
Perëmusi likviduotø muzikos kursø inventoriø ir
didþiàjà dalá gerai iðlavintø mokiniø bei aukðtos kvalifikacijos pedagogus, mokykla perëmë ir didelá meniná pedagoginá palikimà, kurio negalima buvo
ásprausti á Viduriniø muzikos mokyklø statuto reglamentuotø penkiø kursø rëmus. Reikëjo sudaryti sàlygas tiems mokiniams tobulëti, todël, kaip jau minëta, mokykloje buvo ásteigti papildomi kursai ir ávesti nauji privalomieji dalykai: specialioji harmonija,
spec. kontrapunktas, spec. fuga, improvizacija, estetika, muzikos mokslø seminaras. Gerokai pakoreguoti
mokymo planai nedaug skyrësi nuo konservatorijos
mokymo planø, o specialiøjø dalykø mokymo programos atitiko aukðtosios mokyklos reikalavimus.
Taip susiklosèius aplinkybëms, buvo suformuota analogo neturëjusi mokyklos struktûra, uþprogramuojant
joje konservatorijos veiklos galimybæ. Toks mokyklos modelis funkcionavo iki pat 1944 m. reformos.
Per 19401944 m. m. mokykloje veikë fortepijono, vargonø, dirigavimo, dainavimo, styginiø ir puèiamøjø instrumentø bei bendrøjø dalykø skyriai.
Fortepijono, smuiko ir violonèelës studijø medþiaga
buvo daloma á 8 kursus, vargonø  7, dainavimo,
puèiamøjø instrumentø ir kontraboso  á 6 kursus.
Paprastai kurso programa bûdavo ásisavinama per
vienerius metus, taèiau paskutiniesiems kursams daþnai prireikdavo dvejø metø. Mokyklai pradëjus dirbti
pagal Kauno konservatorijos programà, patys gabiausieji fortepijono, smuiko ir vargonø klasiø absolventai dar dvejus metus galëjo studijuoti virtuoziniame
(specializacijos) skyriuje14. Tæsdama Kauno konservatorijos tradicijà, mokykla ugdë ávairiapusiðkai iðsilavinusius, plataus akiraèio muzikus, pavyzdþiui, dainininkai mokësi plastikos, vaidybos technikos, vokalinio ansamblio, fortepijono, ruoðë operø partijas,
studijavo specialybës mokymo metodikà, taip pat muzikologijos dalykus, solfedþio, simfoninæ instrumentuotæ, estetikà, italø kalbà, kartu su puèiamøjø instrumentø specialybës mokiniais lankë anatomijos ir
higienos paskaitas. Didelis dëmesys buvo skirtas bendrojo muzikinio lavinimo pedagogø parengimui. Ðalia teoriniø dalykø pedagogams buvo privaloma chor44

vedyba ir jos mokymo metodika, visi pedagogikos
dalykai, dainavimas ir smuikas. Mokyklos reikmëms
buvo suburtas mokiniø choras ir orkestras. Deja, dël
sudëtingø karo meto sàlygø kai kurie dalykai nebuvo sistemingai dëstomi, o ðtai 19421943 m. m. mokiniø orkestras ir choras nedirbo15.
Steigiant mokyklà buvo numatytas 650 mokiniø
kontingentas, taèiau, atsiþvelgiant á didelá jaunimo
norà mokytis muzikos, buvo priimta daugiau mokiniø, o jø skaièius galutinai patikslintas per egzaminus. Baigiantis pirmiems mokslo metams ið 850 ástojusiøjø (toks didþiausias dokumentuose uþfiksuotas
mokiniø skaièius) liko 728 mokiniai. Mokykloje dirbo 72 mokytojai16. Turëdama labai gausø kolektyvà,
mokykla tapo didþiausia muzikos mokymo ástaiga
Baltijos ðalyse. Po vienu stogu buvo sutelktos visos
ryðkiausios gilias muzikinës kultûros tradicijas turinèio miesto muzikø pajëgos. Naciø okupacijos metais
mokyklos kolektyvas labai sumaþëjo: visi þydø tautybës mokiniai ir pedagogai buvo paðalinti, o vëliau
daugelis fiziðkai sunaikinti, ávairiai susiklostë kitø likimas. Todël 1943 m. vasarà, ðvenèiant trejø metø
jubiliejø, mokykloje mokësi tik 267 mokiniai: vargonø skyriuje  21, fortepijono  112, dainavimo  67,
styginiø  37, puèiamøjø  21, dirigavimo  6, bendrøjø dalykø  3. Dirbo 36 mokytojai17.
Mokiniø kontingentas buvo labai ávairus amþiaus
ir iðsilavinimo poþiûriu. Pagal 1940 m. jau Sovietø
Sàjungoje parengtà stojamøjø egzaminø programà á
mokyklà galëjo bûti priimti asmenys nuo 15 iki
25 metø, o á fagoto, klarneto ir tûbos specialybæ 
iki 30 metø18. 1944 m. vasario 1 d. statistikos duomenys liudija, kad ið 324 tuometiniø mokiniø treèdalá sudarë jaunesni nei 16 metø (ið jø  44 ne
vyesni kaip 12 metø) ir 50  vyresni nei 31 metø
amþiaus asmenys19. Taigi dalis mokiniø mokësi bendrojo lavinimo arba aukðtosiose mokyklose (beje,
muzikos mokykloje irgi buvo galima mokytis bûtinø
bendrojo lavinimo dalykø). Kiti mokslà derino su
darbu. Karo metais iðlikusi tokia kontingento ávairovë bei laikmeèio sàlygos labai apsunkino mokymàsi
ir mokymo organizavimà, taèiau per ketverius veiklos metus mokyklà sugebëjo baigti 11 absolventø20.
Pirmaisiais metais didþiàjà mokyklos pedagogø
dalá sudarë lenkø ir þydø tautybës muzikai, dirbæ
prieðkario Vilniaus mokyklose. Tai buvo aukðtos kvalifikacijos specialistai, dideles tradicijas turinèiø Europos aukðtøjø muzikos mokyklø absolventai: pianistai Tamara Girszowiczówna, F. Chopino konkurso laureatas I. Paderewskio mokinys Stanisùawas Szpinaùskis, Cecylija Krewer ir jos mokinë Vienos tarptautinio pianistø konkurso (1933 m.) ir F. Chopino
konkurso (1937 m.) laureatë Halina Kalmanawiczowa-Malberg; dainininkai Adamas Ludwigas, buvusios
Vilniaus operos primadonos Wanda Hendrychówna,
Jadvyga Kruþanka-Reisienë, Olga Mackiewiczowa-Ol-
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gina; violonèelininkai Jokûbas Zakomas, J. Klengelio mokinys, buvæs ilgametis Hamburgo filharmonijos orkestro koncertmeisteris, ir Arnoldas Rözleris;
kompozitoriai Konstantinas Galkauskas, N. Rimskio-Korsakovo mokinys, ir Nadia Boulanger, mokiniai
Tadeuszas Szeligowskis ir Witoùdas Rudzinskis ir kt.21
Á Vilniaus muzikos mokyklos pedagogø bûrá ásiliejo
ir nemaþai karo pabëgëliø: tarp jø pianistë Emma
Altberg, muzikologijos magistras Adamas Riegeris,
dainininkas Sergejus Justynowiczius-Benoni ir kt.22
Maþesnæ kolektyvo dalá tuomet sudarë lietuviø muzikai: Elena Laumenskienë, Lidija Dauguvietytë, Elvyra Palevièiûtë-Èibirienë, Jonas Bendorius, Jeronimas Kaèinskas, Juozas Bieliûnas, Izidorius Vasyliûnas, Mykolas Saulevièius, Liudas Survila, Andrius
Kuprevièius, Zenonas Nomeika, Konradas Kaveckas
ir kt.23
Savo tiesioginiu darbu mokyklos kolektyvas sugebëjo labai suaktyvinti Vilniaus muzikiná gyvenimà:
per 19401943 m. m. buvo surengti 27 uþdari ir 11
vieðø mokiniø koncertø, ið kuriø vienas ávyko Kauno konservatorijos salëje24, daug koncertø surengë
mokiniø brigados, kasmet vyko tradiciniai mokyklos
pedagogø koncertai; mokiniai dirbo vargonininkais
baþnyèiose, mokë muzikos gimnazijose ir kitose mokyklose, dainavo operos chore, atliko ir solo partijas, grieþë orkestruose, vadovavo chorams, dirbo
akompaniatoriais studijose ir teatruose. Mokyklos pedagogai dalyvavo Filharmonijos ir Vilniaus radiofono koncertuose, rengë reèitalius25. Nepaisant karo
meto negandø, mokykla augo ir þengë pirmyn. Tai
liudija ir kritikø gerai ávertinti 1944 m. vasarà ávykæ
tradiciniai vieði mokiniø koncertai26.
Pokario metais atgijus Kauno konservatorijai, Vilniaus muzikos mokyklos padëtis tapo neaiðki. Nors
abi mokyklos dirbo pagal vienodà mokymo programà ir planus, Vilniaus muzikos mokyklos absolventai galëjo gauti tik atestatà, mat mokyklos veiklà vis
dar reglamentavo Viduriniø muzikos mokyklø statutas. Ðis faktas dalá mokiniø paskatino persikelti á
Kaunà. Tai kenkë mokyklos prestiþui, trikdë darbà.
Padëtis, susiklosèiusi karo sàlygomis, jau negalëjo bûti toleruojama. Reikëjo ið esmës spræsti Vilniaus konservatorijos klausimà. Tuomet iðkilo kita problemos
pusë  ar Lietuvai reikalinga antra aukðtoji muzikos
mokymo ástaiga. Ávairiai interpretuojama tema pagrástà rûpestá këlë Kauno konservatorijos bendruomenei: savas tradicijas turinèiai aukðtajai muzikos
mokyklai grësë provincijos mokyklos statusas ir abejotina perspektyva. Matyt, nebuvo iðvengta tam tikros
trinties, taèiau patogesnë Vilniaus muzikos mokyklos padëtis bei sutelktos kolektyvo pastangos27 padëjo mokyklai gauti palankø sprendimà. 1944 m. spalio 11 d. Liaudies komisarø tarybos nutarimu Vilniuje buvo ásteigta valstybinë konservatorija28, pradëjusi veikti 1945 m. sausio 1 d.29 Dël ávairiø kliû-

èiø (tarp jø ir dël Konservatorijos statuto tvirtinimo)30 aukðtosios mokyklos atidarymo iðkilmës ávyko
balandþio 8 dienà31.
Taigi 1944 m. rudená prasidëjo esminë Vilniaus
vidurinës muzikos mokyklos pertvarka: aukðtesnieji
kursai buvo integruoti á konservatorijos struktûrà,
vidurinieji kursai sudarë muzikos mokyklos branduolá, o þemesniøjø kursø pagrindu buvo ásteigta vaikø
muzikos mokykla  dabartinë M. K. Èiurlionio menø gimnazija32. Taip ið Vilniaus vidurinës muzikos
mokyklos bazës iðaugo trys ávairiø lygiø muzikos mokymo ástaigos. Visos mokyklos liko po vienu stogu 
senose vidurinës mokyklos patalpose (Skapo g. 11).
Vilniaus muzikos mokyklos reorganizavimas buvo svarbi mokyklos vidinës struktûros kaita, sàlygojusi spartesná visø dezintegruotø mokymo grandþiø
vystymàsi. Kita vertus, þemesniøjø kursø pagrindu
organizuota vaikø muzikos mokykla drauge su tuo
paèiu metu ásteigta Kauno vaikø muzikos mokykla33
lëmë trijø pakopø valstybinæ muzikos mokymo sistemà Lietuvoje. Pertvarka vyko pagal analogo neturëjusá SSRS modelá, kurio projekto autoriumi buvo
þymus rusø muzikologas Boleslavas Javorskis34.
Pirmieji Vilniaus konservatorijos veiklos metai buvo labai nelengvi. Sudëtingomis pokario sàlygomis
mokyklos vadovybei reikëjo kurti ástaigos materialinæ bazæ, reorganizuoti mokymà, spræsti mokiniø ir
pedagogø kontingento, kitas problemas.
Nors mokyklos pastatas ir inventorius nuo karo
beveik nenukentëjo ir mokslo metus buvo galima
pradëti laiku, taèiau vienose patalpose ásikûrusiam
gausiam trijø mokyklø kolektyvui, kurá tuomet sudarë jau 856 mokiniai (ið jø 157 mokësi konservatorijoje, 590  vidurinëje, 109  vaikø muzikos mokykloje) ir 86 mokytojai, buvo ankðta35. Su biblioteka ir
tarnybinëmis patalpomis mokykloms priklausë 35 mokymo specifikai nepritaikyti kambariai. Nebuvo koncertø salës. 1947 m. rugpjûèio mënesá konservatorijai persikëlus á Stalino prospekte 38-uoju numeriu
paþymëtà namà (buvusias mergaièiø gimnazijos patalpas, dabar  Lietuvos muzikos akademija, Gedimino pr. 42), bûsto problema buvo iðspræsta36, taèiau buitinës problemos mokyklos vadovybei dar ilgà laikà këlë dideliø rûpesèiø: per karà nukentëjusá
labai apleistà pastatà reikëjo kapitaliðkai suremontuoti ir pritaikyti mokyklos reikmëms. Palaipsniui dalis
numatytø darbø buvo atlikta. Per pirmuosius metus
mokykla ásigijo bûtinà inventoriø, 1947 m. rudená
senose konservatorijos patalpose buvo organizuotas
studentø bendrabutis, prie bibliotekos ásteigta skaitykla37. 19481949 m. m. pradþioje pradëjo veikti bufetas ir valgykla, o antràjá semestrà buvo atidaryta
320 vietø koncertø salë ir árengti vargonai38. Pagerëjusios sàlygos leido efektyviau organizuoti mokyklos
darbà. Pirmiausia buvo formuojama konservatorijos
struktûra, uþtikrinama visø grandþiø veikla ir jos kon45
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trolë, reorganizuojamos studijos (tuomet Lietuvos,
kaip ir kitø Sovietø Sàjungos respublikø, visuomeniná gyvenimà, kartu ir aukðtàjá mokslà, reguliavo centrinës þinybos).
Pagal Sovietø Sàjungoje patvirtintà Konservatorijos statutà mokykloje veikë 5 fakultetai (Fortepijono vargonø, Vokalinis, Teorijos kompozicijos, Orkestrinis ir Choro dirigavimo) ir 12 katedrø. 1947 m.
pabaigoje TSRS Aukðtojo mokslo ministro ásakymu
sujungus Fortepijono vargonø ir Teorijos kompozicijos, taip pat Vokaliná ir Choro dirigavimo fakultetus, buvo suformuota paþangesnë trijø fakultetø
struktûra39. Konservatorijos veiklà koordinavo direktoriaus vadovaujama taryba, kurià sudarë fakultetø dekanai, katedrø vedëjai, profesûros atstovai40.
1945 m. vasario 3 d. konservatorijos salëje ávyko pirmasis tarybos posëdis.
Nuo 1945 m. konservatorija turëjo prisiderinti
prie naujø SSRS parengtø tipiniø mokymo planø,
pagal kuriuos darbà pradëjo nuo 19461947 m. m.41
Tuose planuose visi dëstomi dalykai buvo sujungti á
penkis ciklus: visuomeniniø politiniø, specialiøjø, muzikos teorijos ir istorijos, bendrojo lavinimo ir karinio fizinio parengimo, taip pat fakultatyviniø dalykø42. Lyginant iuos planus su ankstesniais, t. y. Kauno konservatorijos planais43, pirmiausia akivaizdûs
kiekybiniai skirtumai: atsirado nauji  visuomeniniø
politiniø ir fakultatyviniø dalykø ciklai (juos sudarë
23 privalomi ir 56 pasirenkami dalykai), á bendràjá muzikos teorijos istorijos ciklà buvo átraukta rusø
muzikos istorija; visi specialiøjø dalykø ciklai buvo
papildyti pedagoginës praktikos konsultacijomis, o,
pavyzdþiui, dainininkams  ir kamerinio dainavimo
disciplina, ðokiu, kalbos kultûra (tai buvo fakultatyvus, bet daugeliui privalomu tapæs dalykas) ir kt.
Ðalia to ið esmës buvo pertvarkytas specialusis muzikos teorijos istorijos dalykø blokas (anksèiau muzikologø parengimui nebuvo skirtas reikiamas dëmesys), ávesta choro dirigavimo specialybë (anksèiau
buvo dëstomi tik privalomi chorvedybos dalykai vargonininkams ir muzikos mokytojams). Padidëjo studijø programø apimtis, o kartu ir savaitiniø valandø
skaièius. Per trumpà laikà reikëjo adaptuoti ir ávesti
á mokymo procesà daug naujø dalykø. Tai atlikti nebuvo lengva. Pirma  stigo dëstytojø ir specialios
literatûros. Antra  vyresniø kursø studentams buvo
sunku prisitaikyti prie padidëjusiø krûviø, pavyzdþiui,
dainininkams specialybës pamokø laikas nuo 1,5 val.
per savaitæ padidëjo iki 4 val. pirmuose kursuose ir
iki 3 val. per savaitæ vyresniuose kursuose. Turint
galvoje tai, kad privalomas buvo ir kamerinis dainavimas, vokalinis ansamblis, operos studija, konservatorijos choras, krûvis balsui buvo labai didelis.
Be to, reikëjo mokytis kitø privalomø dalykø. Apskritai mokymo planai buvo parengti sistemingoms
ir intensyvioms studijoms. Deja, dël jau minëtø ir
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kitø prieþasèiø (jas aptarsime vëliau) ne viskas vyko
sklandþiai.
Taigi naujuosius mokymo planus reikëtø vertinti
dvejopai. Teigiama buvo tai, kad specialybei ir kai
kuriems privalomiems dalykams buvo numatyta daugiau laiko, sudarytos geresnës sàlygos studentø savarankiðkam darbui, pvz., bendrojo fortepijono studijoms buvo skirta atskira auditorija ir sudarytas individualaus darbo grafikas, dainininkams skirtas laikas
darbui su koncertmeisteriu (2 savaitinës valandos
specialybës ir viena  operos studijos reikmëms) ir
kt., ávestos naujos specialybës bei reikalingos specialiøjø ir bendrøjø ciklø disciplinos, pavyzdþiui, kamerinis dainavimas, taip pat kai kurios operos klasës ir
studijos disciplinos dainininkams, kvarteto klasë stygininkams, muzikos folkloristika, akustika ir kiti specialieji dalykai muzikologams. Didelis dëmesys skirtas specialiosios pedagogikos dalykams ir pedagogø
kadrams muzikos mokykloms parengti (anksèiau buvo rengiami tik bendrojo muzikinio lavinimo mokytojai). Taèiau kai kurie ciklai galëjo bûti planuojami
racionaliau, pavyzdþiui, abejones kelia II ir III kurso
vokalistø dainavimas chore. Pirmiausia tai  metodiniu poþiûriu negatyvus dalykas. Antra vertus, ansambliniams ágûdþiams ugdyti buvo skirta speciali disciplina. Tokia buvo ir operos klasës bei operos studijos veiklos kryptis. Kitas dalykas  studijos buvo
ideologizuotos. Dël to buvo koreguojamas ir mokymo programø turinys bei pedagoginis repertuaras:
ðalia sudarytojø poþiûriu priimtinos tradicinës, t. y.
Vakarø Europos kompozitoriø kûriniais pagrástos,
studijø medþiagos didþioji repertuaro dalis buvo skirta rusø, tarybiniø ir SSRS tautø (taip pat ir lietuviø) kompozitoriø kûrybai. Ypatinga pedagoginio repertuaro kontrolë prasidëjo po liûdnai pagarsëjusio
1948 m. SSKP CK nutarimo dël V. Muradelio operos Didþioji draugystë. Tuomet buvo uþdrausti ir
kai kurie D. Ðostakovièiaus ir S. Prokofjevo kûriniai, áþvelgus juose formalizmo apraiðkas44. Minëtas
nutarimas palietë ir dalá konservatorijos dëstytojø,
nes, pavyzdþiui, Zigmas Aleksandravièius harmonijà
dëstë pagal burþuaziná èekø muzikos teoretiko Otakaro Ðîno vadovëlá, o Antanas Norvaiða, Ona Karvelienë ir kai kurie kiti vokalo pedagogai keliaklupsèiavo prieð italiðkàjà dainavimo mokyklà45. Beje, tuomet primestas neigiamas poþiûris á ðià mokyklà pasireiðkë tradicinës vokalo pedagogikos prioritetø ignoravimu. Tuo buvo iðjudinami pamatiniai
principai, kurie formavo ir daugiau nei du deðimtmeèius ugdë lietuviø vokalo pedagogikà46.
Visaverèiam darbui trukdë kai kurios studentø
kontingento problemos. 1945 m. prasidëjus lenkø
tautybës pilieèiø repatriacijai, konservatorija neteko
apie 140 studentø, t. y. daugiau nei pusës kontingento (iki repatriacijos mokësi 270)47. Dël to nebuvo sukomplektuoti kai kuriø specialybiø aukðtesnieji
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kursai, pvz., dainavimo, styginiø ir puèiamøjø instrumentø ið penkiø veikë tik keturi kursai, nebuvo dëstomi atskiri dalykai. Tuo poþiûriu ypaè problemiðkas tapo Orkestrinio fakulteto darbas: dël studentø
stygiaus buvo nepakankama kamerinio ansamblio,
styginiø kvarteto ir orkestro veikla. Studentø, pirmiausia stygininkø bei pûtikø, problema iðliko ir vëlesniais metais, pvz., pagal 1947 m. lapkrièio 1 d.
statistikos duomenis, Orkestriniame fakultete mokësi 61 studentas, tarp jø 28 styginiø, 13 puèiamøjø
(þr. lentelæ), vienas muðamøjø ir 19 liaudies instrumentø specialybës48. Stigo ir kai kuriø vyrø bei þemøjø moterø balsø. Susidarë neadekvati situacija:
nors norinèiø mokytis muzikos buvo daug, muzikos
specialistø labai stigo, taèiau konservatorija negalëjo pilnai sukomplektuoti kontingento (vietoje numatytø 300, 19451946 m. m. pradþioje mokësi 157,
19481949 m. m. pr.  173 studentai)49, nes penkios
tuomet veikusios vidurinës ir dvi deðimtmetës muzikos mokyklos dar nebuvo pajëgios patenkinti aukðtøjø mokyklø poreikiø.
Ieðkant iðeities buvo atlikta atranka Vilniaus, Panevëþio, Ðiauliø ir Klaipëdos muzikos mokyklose ir
geriausiais tø mokyklø vyresniøjø kursø mokiniais
(daugiausia stygininkais ir pûtikais) papildytos konservatorijos studentø gretos. Reikia pastebëti, kad
tie jaunuoliai nebuvo visiðkai pasirengæ studijoms
aukðtojoje mokykloje: jie gana neblogai valdë instrumentà, taèiau daugelio teorinës þinios buvo prastos.
Todël pirmame kurse buvo sukomplektuotos mokymo planuose nenumatytos elementariosios muzikos
teorijos grupës50. Rûpinantis studentø kontingento
suformavimu bei stojanèiøjø pasirengimu, prie konservatorijos buvo ásteigti parengiamieji kursai51. Beje,
opi orkestrantø problema buvo iðspræsta tik 1948 m.
rudená, kai á kolektyvà ásiliejo kartu su Operos ir
baleto teatru ið Kauno á Vilniø perkeltas Kauno konservatorijos Orkestrinis fakultetas52.
Studijoms labai kliudë dar vienas dalykas: beveik
visi konservatorijos studentai dirbo ávairiuose kûrybiniuose kolektyvuose, o, pavyzdþiui, orkestrantai sugebëjo mokytis ir groti net dviejuose orkestruose.
Dël daþnø repeticijø ir gastroliø studijos buvo nesistemingos, daþnai ir nepaþangios, todël neretais at-

vejais studentai bûdavo paliekami kartoti kursà arba
paðalinami ið konservatorijos53. Tokia padëtis tæsësi
gana ilgai, nes stingant orkestrantø, dainininkø, saviveikliniø kolektyvø vadovø, bent kiek paþangesni
studentai bûdavo labai noriai ádarbinami. Konservatorijos direkcija mëgino atrasti iðeitá, taèiau susipynusioms, viena kità sàlygojusioms problemoms iðspræsti reikëjo laiko.
Repatriacija labai paveikë ir pedagogø personalà, netekusá apie 20 patyrusiø dëstytojø, docentø, profesoriø54. Juos pakeitë lietuviø muzikai  kompozitorius ir choro dirigentas Jonas Ðvedas, kanklininkas Pranas Stepulis, kompozitorius ir vargonininkas
Zigmas Aleksandravièius, choro dirigentas Antanas
Gimþauskas, reþisieriai  Antanas Zauka, Borisas
Dauguvietis ir kt. Buvo atsiøsti specialistai ið Maskvos: D. Oistracho ir A. Goldenveizerio mokiniai
Aleksandras Livontas ir Jakovas Ginzburgas, taip pat
violonèelininkas Levas Seidelis, smuikininkas Jakovas Targonskis ir kiti55. 19451946 m. m. pabaigoje
konservatorijoje dirbo 52 pedagogai: 8 profesoriai,
tarp jø vienas mokslø kandidatas (J. Targonskis), 22
docentai, 8 vyresnieji dëstytojai, 5 asistentai ir 19
dëstytojø56. Sustiprëjusi aukðtoji mokykla tapo metodiniu centru, teikusiu paramà Lietuvos provincijos
mokykloms. Ávertinant darbà, 1946 m. Vilniaus valstybinei konservatorijai buvo suteikta II kategorija57.
(Beje, Kauno konservatorija liko tik III kategorijos
aukðtojo muzikos mokymo ástaiga.)
Iðryðkëjo trys konservatorijos ávairiapusës veiklos
pagrindinës kryptys: 1) profesinio ugdymo bei kultûrinë ðvietëjiðka; 2) mokslinës metodinës veiklos ir
kvalifikacijos këlimo; 3) visuomeninë politinë.
Konservatorijos studentø darbas buvo tikrinamas
uþdarø ir vieðø koncertø metu. Vien per 1944
1945 m. m., kurie, anot J. Bendoriaus, nebuvo
normalûs, ávyko 22 uþdari, 3 vieði ir 60 ðefiniø koncertø58. Neblogai dirbo Operos klasë ir studija, pavyzdþiui, 1947 m. Filharmonijos salëje studentai koncertuodami atliko Ch. Gounod operà Faustas bei
A. Dargomyþskio operos Undinë, G. Bizet Carmen ir C. Saint-Sa¸nso Samsonas ir Dalila iðtraukas, o 1948 m. Dramos teatre lietuviø ir rusø
kalbomis buvo atlikti penki P. Èaikovskio operos
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Tamara Vainauskienë

Eugenijus Oneginas spektakliai, kuriuose dalyvavo
per ðimtà konservatorijos auklëtiniø59.
Siekiant kelti studentø kultûrà ir profesionalumà, buvo organizuojami akademiniai bûreliai60. Neretai bûrelio veikloje studentai atskleisdavo kitas savo talento puses. Antai J. Bendoriaus ir K. Galkausko vadovaujamame Teorijos kompozicijos fakulteto bûrelyje 19481949 m. m. buvo atrasti net keturi kompozicijai gabûs teoretikai61.
Repertuarui giliau paþinti, taip pat atlikimo praktikai konservatorijoje buvo rengiami konkursai, pagal anuometinæ klasifikacijà skirti Vakarø Europos,
rusø ir tarybiniø kompozitoriø kûrybai62.
Nuo 19471948 m. m. konservatorijoje buvo susirûpinta mokslinës veiklos organizavimu, kuri buvo
dar neáprastas ir, atrodo, labiau formalus bei prievartinis dalykas63. Abejotina tai, kad koncertinës programos atlikimas arba, pavyzdþiui, pjesës kûrimas buvo prilygintas moksliniam darbui. Neretai moksliniai
darbai bûdavo atliekami atmestinai. Taèiau kai kurie ið jø buvo reikalingi, pvz., Z. Aleksandravièius
iðvertë á lietuviø kalbà I. Sposobino sutelkto autoriø
kolektyvo harmonijos, taip pat muzikos formos vadovëlius64. Stingant studijø literatûros, ypaè lietuviø
kalba, tai buvo svarbu. Naudingi buvo pedagogø metodiniai darbai: Lidijos Dauguvietytës asmenine patirtimi ir prof. I. Nazarovo metodika pagrástas darbas Psichofiziologinio metodo pritaikymas fortepijono mokyme65, Sofijos Kryþanovskajos Senosios
italø dainavimo mokyklos metodai66. Á mokslinæ
veiklà ásitraukë ir konservatorijos studentai. 1947 m.
gruodþio 9 d. ávyko pirmoji mokslinë konferencija,
kuri padëjo pagrindus studentø mokslinës draugijos
veiklai67. Gerëjant studijø kokybei, atsirado aukðèiausio lygio profesinës kvalifikacijos poreikis: 1948
1949 m. m. konservatorijoje jau buvo studijoms aspirantûroje pasirengusiø studentø, todël J. Bendorius
siekë iðkovoti lietuviø muzikams aspirantûros vietas
Maskvos arba Sankt Peterburgo konservarorijoje.
Konservatorijos bendruomenës gyvenimà formavo ávairios visuomeninës organizacijos, kuriø veiklà
koordinavo Marksizmo-leninizmo katedra68.
19481949 m. m. buvo paskutinieji mokyklos veiklos metai. Siekiant pertvarkyti mokymo ástaigas ir
pagerinti aukðtos kvalifikacijos muzikø parengimà,
Lietuvos SSR Ministrø tarybos 1949 m. liepos 28 d.
nutarimu Meno reikalø valdyba sujungë Kauno ir
Vilniaus konservatorijas ir rugsëjo 1 d. ásteigë Vilniuje LTSR valstybinæ konservatorijà69.
Per penkerius Vilniaus konservatorijos veiklos
metus buvo parengti 32 diplomantai: smuikininkai
Jurgis Fledþinskas, Kornelija Kalinauskaitë (1945 m.
baigë S. Szpinaùskio fortepijono ir 1948 m.  J. Targonskio smuiko klasæ), Eugenijus Paulauskas, dainininkai Rimantas Siparis, Jadvyga Petraðkevièiûtë, Zenonas Paulauskas ir kt.70
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Aukðtojo muzikos mokslo Vilniuje raidos procesams átakos turëjo sudëtinga ano meto Lietuvos politinë situacija  pirma bei antra sovietø ir naciø okupacija paliko savà antspaudà. Taigi raidoje ryðkëja du
etapai: pirmasis (19401944 m.)  faktinës konservatorijos veiklos, antrasis (19451949 m.)  konservatorijos veiklos de jure etapas. Mokyklos struktûros, pedagogø ir mokiniø kontingento poþiûriu iðskirtina
19401941 m. Vilniaus muzikos mokykla. Karo metø
mokykla  jau kita. Ji patyrë dideliø sukrëtimø, bet
ðalia savo tiesioginës veiklos nenutraukë ir kultûrinio
ðvietëjiðko darbo. Naciams uþdarius Kauno konservatorijà, jos funkcijas faktiðkai perëmë Vilniaus muzikos
mokykla, todël galima teigti, kad Lietuvoje ir tuomet
veikë aukðtoji muzikos mokymo ástaiga.
19451949 m. tai  ið esmës kitais principais pertvarkytos, á Sovietø Sàjungos aukðtojo mokslo sistemà integruotos mokyklos veiklos laikotarpis. Kartu
su Kauno konservatorija ji parengë naujos ástaigos 
Lietuvos valstybinës konservatorijos  atsiradimà.
Gauta 2002 04 26
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Vilniaus konservatorijos dëstytojø ir profesoriø 1949 m.
kovo 17 d. susirinkimo protokolas, LLMA, f. 410, ap. 1,
b. 29, l. 2729. Ten pat, b. 10, l. 23.
T. Vainauskienë, Lietuviø vokalo pedagogikos susidarymas ir raida 19191949 m. V., 1993 (humanitariniø
mokslø daktarës disertacija).
LLMA, f. 410, ap. 1, b. 3, l. 6; b. 1. l. 6.
Ten pat, b. 2, l. 96.
Ten pat, b. 1, l. 4; b. 10, l. 39.
Ataskaita uþ 19461947 m. m., ten pat, b. 13, l. 3744.
Ten pat, b. 2, l. 89.
LLMA, f. 410, ap. 1, b. 10, l. 39; 1948 m. spalio 9 d
Vilniaus konservatorijos direktoriaus ásakymas, ten pat,
b. 21, l. 154.
Ataskaita uþ 19441945 m. m., ten pat, b. 1, l. 6; b. 10,
l. 620; ataskaita uþ 19481949 m. m., ten pat, b. 10,
l. 3752.
LLMA, f. 410, ap. 1, b. 3, l. 6.
Ten pat, b. 13, l. 36, l. 3744.
Ten pat, b. 2, l. 810. Á bendrà profesoriø ir docentø
skaièiø átraukti ir einantieji minëtas pareigas.
1946 m. kovo 5 d. direktoriaus ásakymas Nr. 97, LLMA,
f. 410, ap. 1, b. 5, l. 18; 1944 m. gruodþio 7 d. LTSR
LKT sprendimas Nr. 220, ten pat, b. 2, l. 11b.
LLMA, f. 410, ap. 1, b. 1, l. 4, l. 11.
Ataskaita uþ 19461947 m. m., ten pat, b. 10, l. 620;
ataskaita uþ 19471948 m. m., ten pat, l. 2136.
Ataskaita uþ 19481949 m. m., LLMA, f. 410, ap. 1,
b. 10, l. 39.
Ten pat.
Ten pat, b. 21, l. 177.
Ten pat, b. 12, l. 86.
Ataskaita uþ 19481949 m. m., LLMA, f. 410, ap. 1,
b. 10, l. 3752.
L. Dauduvietytës-Malko praneðimas, ten pat, b. 41.
S. Kryþanovskajos praneimas, ten pat, b. 40.
Studentø mokslinës draugijos pirmos konferencijos protokolas, ten pat, b. 35, l. 12; b. 10, l. 3752.
Ðià temà reikëtø studijuoti specialiai.
Lietuvos TSR Ministrø tarybos 1949 m. liepos 28 d.
nutarimas, LCVA, f. R754, ap. 2, b. 150, l. 1.
LLMA, f. 410, ap. 1, b. 2, l. 127.
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Tamara Vainauskienë
Tamara Vainauskienë
FORMATION AND DEVELOPMENT OF VILNIUS
CONSERVATOIRE IN 19401949
Summary
As Lithuanians got Vilnius back, on the 1st of October
1940 a national high music school was established here.
The main body of the school consisted of the education
institutions that had been functioning in the city. As the
most important of them, M. Karùowicz Conservatoire and
Jewish Music Institute, followed the program of the higher
schools, higher courses of the Conservatoire were incorporated into the structure of the high school. Thus, the
preconditions for the activity of a higher music school
appeared. The processes of development of the school
and Vilnius Conservatoire established in 1945 on its basis
were influenced by the complicated political situation in
Lithuania.
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Two stages of the development of Vilnius Conservatoire should be marked: the first  19401944  actual
activity and the second  19451949  de jure activity of
the Conservatoire. In the view of school teachers and
students, the Vilnius music school of 19401941 should
be emphasised. The school during World War II (1941
1944) experienced a great upheaval, however, didnt stop
its direct activities and cultural educative work. As Nazis
closed Kaunas Conservatoire, the Vilnius music school
following the same program actually took its functions,
therefore, it is possible to state that a higher music school
was functioning then in Lithuania. The period 19451949
can be mentioned as a period of activity of the school,
reorganised and integrated into the Soviet Union higher
education system. Together with Kaunas Conservatoire it
gave birth to a new institution  Lithuanian State Conservatoire.

