
Muzika mano gyvenime  
 
    Nepasakyčiau, kad muzikos mano gyvenime labai daug... Per visus savo keturiolika metų 
vienintelis instrumentas, kurį kada laikiau rankose, buvo geltona plastmasinė dūdelė su šešiomis 
skylutėmis, kurią pradinių klasių muzikos mokytoja liepė įsigyti muzikos pamokoms. Muzika aš 
per daug nesidomiu ir niekad nesidomėjau, tačiau šiais laikais neįmanoma jos negirdėti. Ypač, kai 
turi smuikininkę seserį. Išgirdusi apie sesers norą griežti smuiku, sunerimau... Esu pakankamai 
ramus žmogus, nemėgstu šaižių garsų, aukštų natų, todėl dažniausiai renkuosi ramybę ir tylą…Be 
to, reikia pripažinti, kad ne itin mėgstu klasikinę muziką. Nepaisant to, netrukus pripratau prie 
smuiko, o vėliau ir prie pianino garsų. Dabar jie manęs nė kiek nebetrikdo. Dabar  vos iš pirmųjų 
garsų galiu nuspėti, koks tai kūrinys. Sesuo kasdien griežia tuos pačius kūrinius. Kartais atrodo, kad 
ir pati galėčiau juos pagriežti. Būna, kad, niekam nematant, aš pasiidmu į rankas smuiką ir...tuoj pat 
padedu atgal. Visgi tai sunkiau, negu atrodo.. 
    Įvairius garsus girdime kiekvieną dieną tik kaip atskirti, kurie iš jų muzika? Kiekvieną rytą 
girdžiu skambantį žadintuvą, mokyklos skambutį, girdžiu šunų lojimą, paukščių čiulbėjimą, jūros 
ošimą, žmonių balsus... Nuo mažų dienų mamos savo vaikams dainuoja lopšines, norėdamos juos 
užmigdyti ir nuraminti. Tai daryti netgi patariama dar vaikui negimus. Dainuoti, kalbėtis su juo... 
Taip pat girdžiu smuiko garsus, sklindančius sesei juo griežiant, pianino klavišų skambesį, jai 
energingai juos bespaudinėjant. Na, tai, ko gero, būtų galima pavadinti muzika (nesu tikra). O kaip 
dėl visų anksčiau išvardintų garsų? Ir dar daugybės kitų?.. 
 Įvairios populiariosios dainos. Jų klausosi visi (aš, žinoma, irgi). Jos kasdien skamba radijo eteryje, 
parduotuvėse ir prekybos centruose. Ten daugumą dainų išgirstu ir aš, - vakare grįždama namo, 
važiuodama į mokyklą ar kur kitur...  
„ Tai ne muzika, “ – sako mano tėtis. Jis nemėgsta šiuolaikinės muzikos. Anot jo, tikra muzika buvo 
kuriama prieš kelis dešimtmečius ar net šimtmečius. Būdamas maždaug mano amžiaus, įkvėptas 
tokių grupių kaip „Queen“, „AC/DC“, „Led Zeppelin“, „Deep Purple“, „Jethro Tull“, jis, pasiėmęs  
brolio gitarą, pradėjo groti. Dar ir dabar kartais groja (jau nebe  brolio gitara)... Šiais laikais tereikia 
geros sceninės išvaizdos ir, žinoma, puikaus prodiuserio, tada sumali kelis sakinius ir keliskart 
pasivaipai prieš kamerą. Na, dar pritariamieji vokalai. Ir viskas. Baigtas kriukis.  Tačiau žmonėms 
tai kažkodėl patinka. Lengvai įsimintini žodžiai ir ritmas... Ko gi daugiau reikia? 
Anksčiau prieštaraudavau, nesutikdavau su tėčio nuomone, tačiau galbūt visgi jis buvo teisus..? Na, 
aš manau, jog muzika turi gimti širdyje, siela turi ištarti žodžius, o tu juos tik užsirašai, o vėliau 
išreiški daina. Reikia, kad žmogus, kuriantis muziką, tai darydamas jaustų  malonumą, jaustų tai, ką 
aš jaučiu tapydama, nes, jei pačiam žmogui patinka tai, ką jis daro, kitam irgi patiks. O jei nepatiks 
kitam, vis vien liksi tu. Manau, muzika žmonėms transliuoja jausmą. Ir tai, ką jauti tu, tą muziką 
kurdamas, taip pat pajus ir jos besiklausantis žmogus...  Na, iš esmės manau, kad muzika turėtų 
sukelti jausmus.  Bet kokius - tai net nesvarbu. 
    Namie, savo kambaryje, turiu muzikos grotuvą  su vieta  diskams ir kasetėms. Kartais jį įsijungiu, 
įkišu kokią kasetę, mamos išsaugotą iš tų laikų, kai ji pati dar buvo paauglė. Yra kelios Madonos 
kasetės, „Nirvana“ kasetė,  kelios kasetės su lietuviškomis dainomis ir dar kelios su dainomis iš 
rusiškų senosios animacijos filmukų. Dabar to, tiesa, padaryti nebegaliu. Radijas sugedo... Sunku 
klausytis dainų per sugedusį grotuvą- sakyčiau visai neįmanoma... 
Kartais pasiimu telefoną ir užsidedu ausines. Klausausi muzikos. Visai nieko... Ypač gera vėlai 
vakare, kai aplinkui mirtina tyla. Tada visas pasaulis sustoja. Atrodo,  jog be tavęs pasaulyje nieko 
daugiau nėra. Tik tu ir muzika. 
Muzika patinka žmonėms. Ji juos vilioja. Tarsi pasakų fėja užkeri visus savo burtais, įsupa į 
melodingai besidaužančias bangas ir jau netrukus susivoki, jog esi bangų nuneštas toli bekraštėn 
jūron. Ir vis vien leidiesi nešamas tolyn... Muzika sušildo žmogui širdį ir sielą, trumpam laikui 
atskiria nuo realaus pasaulio, padeda atsipalaiduoti, nurimti... Šiuo atveju muziką man atstoja 
tapyba. Muzika turi glaudų ryšį su vaizduojamuoju menu - kiekvienas nutapytas paveikslas turi 



savo skambesį. Tai atsispindi žymaus lietuvių kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio kūryboje.  Jo dailės darbai ir muzikos kūriniai glaudžiai susiję. M. K. Čiurlionis savo 
paveikslus tapė kaip muziką. Į juos žvelgiant netgi įmanoma ją išgirsti... Tapydama aš taip pat 
kartais savo galvoje girdžiu muziką. Savo muziką. Teptukas pats grakščiai šoka muzikos ritmu, 
savo šeriais slysdamas per popieriaus lapą, o aš jį tik stebiu, kartais pakreipdama reikiama linkme.  
Be muzikos taip pat neapsieinama ir kino filmuose bei spektakliuose. Tai suteikia didesnį įspūdį, 
sukelia daugiau emocijų. Vaizdas ir garsas labai susiję. Vienas be kito kartais tiesiog negali. Muzika 
nukelia žmogų į kitą pasaulį ar kitą laikmetį jam to nė nepastebėjus, todėl ir yra labai svarbi 
visokiuose vaidinimuose. Muzika reikalinga ir reklamose, renginiuose. 
Muzika taip pat yra labai svarbus valstybės simbolis. Visos pasaulio šalys turi himnus, liaudies 
dainos perduotos iš lūpų lūpoms dar ir dabar tebegyvuoja, o žmonės jas vis dar tebedainuoja. Vinco 
Kudirkos parašyta ,,Tautiška giesmė" giedama valstybinių švenčių metu, pradedant ir baigiant 
Lietuvos Respublikos Seimo sesijas, iškilmingus Lietuvos Respublikos Seimo posėdžius ar iškeliant 
Trispalvę. 
    Nors anksčiau manydavau,  jog muzika- tai tik įvairūs natų, muzikos instrumentų garsų, 
melodijų, žodžių deriniai, dabar manau kitaip. Mano požiūris pasikeitė persikėlus į kaimą. Įvairių 
ten, gamtoje, girdimų garsų derinys virsta nuostabia, ausis ir sielą glostančia  muzika... 
Gyvendamas mieste to neišgirsi.  Daugybę ausiai malonių garsų pasiglemžia miesto šurmulys. Jo 
tikrai nepavadinsi muzika. Greičiau, kakofonija. Pastovus šurmulys, kalbos, visur skubantys 
žmonės, gatvėmis lekiantys automobiliai, autobusai... Esu girdėjusi, kad yra tokių, kuriems miesto 
garsai irgi primena muziką. Galbūt repą?  
Jei atvirai - šį rašinėlį man be proto sunku rašyti. Tema irgi kažkokia... Keista..? Atrodo, kad man 
liepė tūkstančiu žodžių  paaiškinti, kas yra muzika. Tiesa, rašinėlio pavadinimas ,,Muzika mano 
gyvenime". Galbūt man visai nereikia paaiškinti, kas yra muzika... Tačiau taip jau nutiko, kad  
susidūriau su šiuo klausimu, nes kaip gali parašyti rašinėlį apie muziką,  jeigu nė nežinai, kas tai 
yra..? 
    Aha... Na, paukščių giesmes ir jūros ošimą aš visgi vadinčiau muzika... Manau, muzika galima 
vadinti tai, ką tu manai esant muzika. Muzikoje padriki garsai susijungia. Iš visų tų kas dieną 
girdimų garsų ir atsiranda muzika. Muzikantas sujungia tuos garsus. O mes jų klausomės. 
     Iš visų tų kas dieną girdimų garsų ir gimsta muzika. Vienus sujungia muzikantas, kitus - pats 
gyvenimas. Mes jų klausomės, džiaugiamės ir liūdime kartu. Su muzika mes ateiname į šį pasaulį, 
su muzika jį ir paliekame... 
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