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Mūzikā ir spēks. Bērniem jāmāca to mīlēt
Dace Vašuka

Rebeka aRhipova par mūziku stāsta ar sirsnību – apmīļojot 
katru vārdu, kas no viņas plūst klusi un viegli. Viņas burvju nū-
jiņa ir Orfs, bet mīlestībā uz mūziku Rebeka ir vienota ar brāli 
– Intaru Busuli.

Mūzika ir kā burvju instruments, kas palīdz iejusties 
un saprast mūzikas pasauli. Man pašai tas patīk un ir 
milzīgs prieks, ja varu aizraut bērnus līdzi. Tā man ir 
milzīga bauda.

Jūs Ventspilī atgriežaties otro 
reizi. Pirmo – lai apgūtu mūziku, 
šoreiz – lai mīlestību uz to mācītu 
citiem un vītu ģimenes ligzdiņu. 

– Jā, esmu talseniece, bet kopā ar 
brāli esmu beigusi Ventspils mūzi-
kas koledžu. Sadzīvisku nebūšanu 
pēc šobrīd sagadījies, ka esmu 
nokļuvusi Ventspilī, turklāt, patei-
coties ventspilnieku atsaucībai, jau 
septembrī varēšu pasniegt orff 
mūzikas nodarbības bērniem. Paš-
reiz tiešām ir tāds veiksmes pe-
riods, un man pat bail domāt, kādēļ 
viss tā labi risinās. 

Kas ir orff mūzikas nodarbī-
bas? 

– Karla Orfa Schulwerks ir mana 
galvenā mācību grāmata, mana 
Bībele. Viņš ir ieviesis mūzikas 
pedagoģijas metodi, ar kuru skolo-
tāji strādā daudzās pasaules valstīs. 
Kanādā, Vācijā, Austrijā un citur to 
plaši izmanto, jo skolotāji ir sapra-
tuši, ka tā ir kā burvju instruments, 
kas palīdz izprast mūzikas pasau-
li. 

Kas ir tas īpašais un atšķirīgais 
šajā metodē? 

– Tas ir prieks–prasme un interese, 

ko nodarbība sagādā bērniem, sko-
lotājam un arī vecākiem, jo apmā-
cība notiek dzīvi – caur kustību, 
caur runu, teatralizāciju, pat māks-
lu. Nodarbības notiek bez krēsliem 
un galdiem. Izmanto daudzu pasau-
les tautu folkloru, mūziku, arī 
skaitāmpantiņus un dzejoļus, kurus 
vispirms izspēlē uz sevis, izmanto-
jot skanošos žestus – knipjus, 
plaukstas u.c. Lai tekstam būtu 
raksturs, to var izspēlēt arī kā teāt-
ri, tādēļ nodarbībās ir ļoti daudz 
atribūtu. Pēc tam šo dzejoli liekot 
uz instrumenta, tam jau veidojas 
raksturs – priecīgs vai skumjš. 
Skolotājam jābūt ļoti asprātīgam, 
atjautīgam, jāmāk sadzirdēt arī 
bērnu vēlmes un idejas un īstenot 
tās, nevis noslāpēt un atdzesēt. 
Svarīgi, lai būtu daudz, daudz atri-
būtu – kociņi, šeikeri, bungas u.c. 
Es sev esmu uzlikusi mērķi ar laiku 
iegādāties arī ksilofonus un meta-
lofonus, tas ir dārgs prieks, bet 
skaņa ir pasakaina. Iegūstam gan 
prasmi, gan zināšanas, kas pēc tam 
atspoguļojas it visās dzīves jomās. 
Ja tu proti radoši domāt, tas neno-
zīmē, ka to tu varēsi darīt tikai 
mūzikā. Arī uz matemātikas uzde-

vumu varēsi paskatīties no ci-
tas puses. Tas palīdz it visur. 
Pētījumi pierāda – tie, kas 

nodarbojas ar mūziku, ne 
visi ir muzikanti, bet ļoti 
veiksmīgi darbojas dažā-
dās jomās. Bez mūzikas 
neviena cilvēka dzīve 
nevar paiet, arī ģimenes 
godi, tradīcijas saistītas 

ar mūziku. Patīkami 

un droši, ja tajā var orientēties.
Kā jūsos radās interese par orff 

metodi? 
– Man vienmēr ir veicies ar ko-

lēģiem. Kad strādāju Talsos, mana 
kolēģe Baiba Brice izteica priekš-
likumu kopā apmeklēt orff mūzikas 
kursus. Tajos mums bija pasniedzē-
ja no Maskavas – sieviete kā šam-
panietis, enerģiska un dzirkstoša. 
Tolaik viņas teiktajā klausījos kā 
brīnumā, jo mums tā izglītības 
sistēma ir tāda – bērni sēž solos, 
kājiņas kopā, rokas klēpī. Bet tas, 
ka var savādāk, bija liels pārstei-
g u m s  u n 
atklājums. 
Baiba pēc 
t a m  s a -
rakstīja ro-
kasgrāma-
tas mūzi-
kas skolo-
tājiem. Dace Ziemele, Ella Umble-
ja jau daudzus gadus darbojas šajā 
jomā Orff mūzikas studijā Rīgā, kur 
arī es strādāju, un esmu laimīga, ka 
to daru. Arī tagad es turpināšu 
braukt uz Rīgu, jo ir vajadzīgi lī-
dzīgi domājoši cilvēki, lai apmai-
nītos idejām. 

Kad šīs nodarbības būs pieeja-
mas ventspilniekiem? 

– Sākotnēji nebiju domājusi, ka 
izveidošu šeit savu mazo mūzikas 
studiju. Taču, ventspilnieku iedro-
šināta, satiekot tieši tos cilvēkus, 
kuri man var dot telpas, kas man 
var palīdzēt par to stāstīt, jo es pati 
esmu vienkārši skolotāja un pašai 
izplatīt informāciju ir grūti, tā ir 
sanācis. Mēģināšu Ventspilī uztai-

sīt nelielu 
s t u d i j u 

Zaļajā 
nami-
ņā, kur 
mācīšu 

b ē r -
niem mū-

ziku. 
Vai šādas 

nodarbības ir 
pamats kāda 

noteikta mūzi-
kas instrumenta 

tālākai apgūša-
nai? 
– Jā, tā ir intereses 

radīšana par mūziku 
– nenobīties no tās un 
nenoliegt to. Mūzika 
ļoti uzmundrina, ie-
dvesmo, atver. Kad 
esi padziedājis un 
padejojis, ir ļoti laba 

sajūta un negribas 
to pazaudēt. Tā 

ir mana pārlie-
cība, ka mu-

zicēt var 

katrs un šai iespējai jābūt pieeja-
mai ikvienam. Skolās nevajadzē-
tu būt tā, ka mūzikas stundas pa-
vada, pierakstot mūziķu biogrāfi-
jas. Bērniem jārada interese par 
mūziku, rodot iespēju pašiem ra-
dīt un piedalīties muzicēšanā. 
Bērniem tas ir dabiski dots, viņi 
dejo pie mūzikas, ko dzird televi-
zorā, un nevajag to noslāpēt, bet 
vilkt ārā. 

Runājot par skaņām televizo-
rā, – manuprāt, tās bieži ir de-
gradējošas, agresīvas. Tāpat par 
datoru. Kā šīs skaņas ietekmē 
bērnus? 

– Tas ir bīstami un riskanti, jo 
bērna dzirde ir tik jutīga. Ir jāpie-
dāvā pēc iespējas dažādāka mūzi-
ka. Būs ļoti skumji, ja viņš izaugs 
liels, aizbrauks kādā ceļojumā, 
dzirdēs turku tautas melodijas un 
teiks – fui, man nepatīk, un pat 
necentīsies ieklausīties.  Televīzi-

jā ir popkultūra, un tā ir speciāli 
veidota, lai pievilinātu cilvēkus. 
Tas ir milzīgs bizness. Mūzika var 
dot pozitīvu ietekmi, bet var arī 
rosināt uz agresiju. Demolēšana 
vai neadekvāta uzvedība daudz-
kārt rodas no mūzikas. Mūzikas 
terapija par to stāsta. Es arī studē-
ju  mūzikas terapiju Rīgas Stradi-
ņa universitātē. Diemžēl pagai-
dām lielākoties finansiālu apsvē-
rumu dēļ studijas nav vēl sanācis 
pabeigt, bet es noteikti to izdarīšu. 
Talsos jau strādāju ar ļoti slima-
jiem un sapratu, cik spēcīgs ins-
truments ir mūzika. Ar mūziku var 
veidot uzvedības, runas korekciju. 
Mēs taču zinām, ka dziedot ne-
viens nerausta valodu. Ir pētītas 
šūpuļdziesmas un atrastas kopīgas 
intonācijas visām tautām, kas nāk 
intuitīvi no katras mammas. Šūp-
ļa dziesmas ir ļoti nozīmīgas, un 
tās ir jādzied. Ja mamma man saka 
– es slikti dziedu, tādēļ to nedaru, 
domāju – ārprāts, ko skolotāji ir 
izdarījuši. Nevar mamma dziedāt 
nepareizi bērnam. Ir jādzied! 
Bērna dzirde ir tik jutīga un  šau-
ra, ka zemu skaņu viņi nesadzird, 
un tajā pat laikā ar reklāmu ska-
ņām televizorā bērnu dzirdi notru-
lina, un tad vajag vēl košāk, vēl 
krāsaināk, vēl skaļāk. Vispār nav 
vairs iespējams pārsteigt mūsdie-
nu bērnus. Vienīgais – ar vienkār-
šību. Parādot, ka arī bļodas var būt 
bungas, papīra šķīvīši – šeikeri un 
ka kopā ar draugiem var muzi-
cēt. 

Kāda vecuma bērni gaidīti 
Orff Ventspils studijā? 

– Tie ir bērni vecumā jau no 
pusgada, kā arī pirmsskolas vecu-
ma bērni, un ir doma arī par sā-
kumskolas vecuma bērniem. No-
darbības sāksies nākamajā nedēļā, 
bet var pievienoties jebkurā laikā, 
jo katra nodarbība ir kā no jauna. 
Nodarbības notiks reizi nedēļā. 
Laba nevajag daudz – vienu reizi 
nedēļā mazs prieks, kurā ir ļoti 
daudz izglītojošu un pedagoģisku 
uzdevumu.  

Jums noteikti ir kāds savs ins-
truments. 

– Jā, es esmu flautiste. Dzīve 
piespieda mani ķerties klāt arī sak-
sofonam. Tagad viņš moka mani un 
es viņu. (Smejas.)

No kurienes mīlestība uz mūzi-
ku? Jūsu ģimenē visi ir muzikā-
li? 

– Es nezinu, no kurienes maniem 
vecākiem tā gudrība. Kā mans tētis 
saka – gribējis, lai bērniem ir tas, 
kā viņam nav. Vecāki vienmēr bi-
juši ļoti atbalstoši un ieinteresēti 
mūsu muzikālajā izglītībā. Ir dzir-
dēts, ka bērnus neaizved uz koncer-
tu, jo tajā dienā jāvāc siens vai jā-
krāso sienas. Mums tāpat bija mājās 
lopi un darbi, bet koncerts bija 
svēta lieta un baltais krekls bija 
pirmajā vietā. Tā vecāki mūs ne-
manot atbalstīja, paši no mūzikas 
daudz nesaprazdami. Bet viņu in-
teliģence, dzīves gudrība lika sa-

prast, ka mūzika ir 
tā brīnišķīgā lieta, 
kurā mēs varam ie-
likt katrs savu stās-
tu. Tagad, kad do-
māju, saprotu, ka 
tētis, nezinādams 
notis un taktis, gri-

bēja tieši to stāstu, ideju mūzikā 
sadzirdēt. Mamma – domāju, kā 
viņai bija visam laiks – veļas die-
nas, lopi, siena talkas, biešu lauki, 
melleņu lasīšana. Cilvēki kādreiz 
ļoti strādāja. Kad repšikus nomai-
nīja uz latiem, arī mūsu ģimenē 
ienāca nabadzība. Tomēr vecāki 
atrada iespēju mūs izskolot. Mums 
ar brāli uz diviem līdzi deva piecus 
latus nedēļā. Par tiem bija jānopērk 
arī autobusa biļetes. Ņēmām līdzi 
mājās audzētos dārzeņus, kartupe-
ļus, paši vārījām – mēģinājām iz-
dzīvot. Taču es to laiku neatceros 
ar rūgtumu. Atceros, mēs ar Intaru 
Lipton apelsīnu tējiņu dzērām reizi 
nedēļā vai pa lieliem godiem. Tad 
vienu  paciņu izmantojām abām 
krūzītēm. Traki laiki tie bija. Dzī-
vojām Gaismas ielā pie jūras, paši 
ar malku kurinājām istabu. 

Vai esat tikpat draudzīgi un 
mūzikā vienoti arī tagad? 

– Jā, mēs ģimenē esam kopā. 
Mūsu attiecības ir dzīvas. Neteik-
sim, ka katru dienu sazvanāmies, 
bet viens par otru visu zinām. Kat-
ram ir izdevies savu vietu dzīvē 
atrast. Laurim ir sava grupa. Viņš  
ir muzicējošs elektriķis grupā 
Head line. Intars ir Intars. Viņš allaž 
ir pozitīvs, cenšas nesarežģīt dzīvi. 
Vidējais brālis ar mammu izveido-
juši veikaliņu tīklu Talsos. Bet 
māsa ir visgudrākā no mums vi-
siem, viņas teiktais ir ļoti vieds. 
Viņā  ir vērts ieklausīties. 

Izklausās, jūsu vecāki var būt 
lepni par saviem bērniem.

– Jā, kad ir dzimšanas dienas, nav 
pat draugi jāaicina – paši esam 
vesels bars. Mammai un tētim ir jau 
deviņi mazbērni – milzīga ģimene. 
Mēs visi cenšamies satikties – nā-
kam kopā, izsmejamies, protams, 
izdziedamies un viens otru ķirci-
nām. Mums ir tāds humoriņš  – ie-
spējams, cilvēks no malas padomā-
tu – kā tā var, bet tā pleca sajūta no 
ģimenes mums ir ļoti liela bagātība. 
Ja kādreiz mammai ar tēti bija 
grūti, tad tagad mēs esam izauguši 
lieli un esam milzīgs spēks. 


