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JONAS ALEKSA:
„Mes, dirigentai,
turime plaèià
ðirdá...“
P A R E N G Ë K O N S T A N T I N A S PRUÐINSKAS

„Þinote, mes, dirigentai, turime plaèià ðirdá, mes viskà, kà tik
paimame á rankas, kà tik mums duoda, privalome ásimylëti ir perduoti tà savo meilæ orkestrui, o po to jau – ir publikai. Tai mûsø
svarbiausia pareiga: vieniems pavyksta lengvai, kitiems sunkiau.
Man – sunkiai, bet pavyksta.“
„Dirigentas – tai ne tik muzikas, kuris iðmano vokalà, puikiai
paþásta instrumentus ir kitas garsø meno subtilybes, bet ir turi psichologo, aktoriaus, reþisieriaus, organizatoriaus, architekto ar net
filosofo savybiø“.
Jonas Aleksa
„Kaip dauguma dideliø talentø J. Aleksa buvo sudëtinga ir komplikuota asmenybë. Kalbëti apie já, tai tarsi minti didþiulio talento
máslæ. Bekompromisis menininkas, visiðkai atsidavæs muzikai, –
ja alsavæs, jai tarnavæs, su ja kalbëjæsis...“
Þivilë Ramoðkaitë
Jonas Aleksa – pedagogas, choro, simfoninio orkestro ir operos
dirigentas, buvæs Valstybinio operos ir baleto teatro vadovas. Gimë
1939 m. vasario 23 d. Telðiuose. Savo þemaitiðkø ðaknø jis vieðai
bent jau oficialiai nedeklaruodavo. Lietuvos Atgimimo laikotarpiu,
ásisiûbavus þemaièiø kultûriniam judëjimui, vykstant þemaièiø kultûriniams renginiams, kuriantis Þemaièiø kultûros draugijai, Þemaièiø akademijai, J. Aleksos ten nesimatydavo. Vis pakalbëdavome,
kad mums, þemaièiams, reikëtø ir já, þmogø, atëjusá á Lietuvos ir
pasaulio kultûrà, pakalbinti, taèiau tà pokalbá vis atidëdavome
vëlesniam laikui. Nedrásdavome trikdyti jo, visada susikaupusio,
panirusio á savo muzikà ir ðiek tiek lyg atsiribojusio nuo visko, kas
nepriklausë aukðtajai kultûrai. Jo kolegë A. E. Radvilaitë yra pastebëjusi, kad J. Aleksa „bûdavo tarsi stikliniame gaubte, kurio paþeisti mums nevalia“. Tà jautëme ir mes, tad stebëjome já ir jo veiklà ið
ðono, dþiaugëmës jo pasiekimais. Na o 2005-øju spalio 17-àjà suþinojome, kad J. Aleksa mirë... Tai ávyko, kai to maþiausiai laukë jo
kolektyvas, kartu su maestro rengæsis Rodiono Ðèedrino baleto
„Ana Karenina“ premjerai.
Tiems, kas ðiandien nori daugiau suþinoto apie ðá genealø
menininkà, verta bibliotekoje susirasti muzikologo Edmundo Ged-

gaudo sudarytà knygà „Muzikos magas Jonas Aleksa“ (Vilnius:
Tyto alba, 2007). Jame sudëti jo kolegø, mokiniø, artimøjø prisiminimai. Na o ðiandien perþvelkime bent svarbiausius jo gyvenimo ir
kûrybos faktus. Be abejo, uþ kiekvieno jo slypi J. Aleksà supæ þmonës, daug kà lëmæ maestro pasirinkimuose, siekiuose ir asmeniniame gyvenime. Bet ðá kartà – ne apie tai. Kalbësime minëdami
tik svarbiausius maestro gyvenimo faktus ir datas.
Muzikos keliu J. Aleksa pasuko dar bûdamas vaikas – chorinio
dirigavimo mokytis jis pradëjo Vilniaus deðimtmetëje muzikos mokykloje (dabar – Nacionalinë M. K. Èiurlionio menø mokykla) bûdamas deðimties metø amþiaus. Èia jo didþiausiu autoritetu ir svarbiausiu mokytoju buvo muzikos pedagogas ir choro dirigentas Antanas
Jozënas (1927-05-17–2014-10-07). Viename ið interviu J. Aleksa yra
sakæs: „Labai retas vaikas galvoja apie dirigavimà, o að nuo vaikystës apie tai svajojau. Dabartiniame Rusø dramos, o tada Operos
teatre Basanavièiaus gatvëje nuolat bûdavau prie orkestro duobës.
Maèiau ten daug labai gerø dirigentø. Ypaè man imponavo puikiai
dirigavæs Algimantas Kalinauskas, jo inteligentiðka, impozantiðka
povyza. Tada galvojau – kad að taip galëèiau… Deðimties metø
apsirgau dirigavimu, bet buvo ir kitø „ligø“: dramos aktoriaus specialybës paieðkos, mane labai kalbino ir ðviesaus atminimo profesorius Aleksandras Livontas pereiti á smuiko klasæ, neblogai grojau
fortepijonu, turëjau neprastà balsà, bet labiau imponavo dirigavimas.“
1956–1961 m. J. Aleksa choriná dirigavimà studijavo tuometinëje Lietuvos valstybinëje konservatorijoje (dabar – Lietuvos teatro ir
muzikos akademija) doc. A. Budriûno klasëje, dirbo chormeisteriu
Vilniaus mokytojø namø berniukø chore „Àþuoliukas“ (ðias pareigas ëjo 1959–1961 metais).
Jau studijuodamas J. Aleksa ið kitø muzikos kelià pasirinkusiø
kolegø iðsiskyrë darbðtumu, talentu. Jam buvo paskirta pirmoji tuo
laikotarpiu ásteigta Piotro Èaikovskio vardinë stipendija. Konservatorijà baigë su pagyrimu. Tai jam atvërë kelià tolimesnëms studijoms. 1962–1965 m. J. Aleksa þinias simfoninio-operinio dirigavimo srityje gilino mokydamasis Sankt Peterburgo valstybinës Nikolajaus Rimskio-Korsakovo konservatorijos aspirantûroje (pasaulinio lygio dirigento, profesoriaus Jevgenijaus Mravinskio klasëje).
Po studijø sugráþo á Vilniø ir 1965 m. pradëjo dirbti dirigentu Valstybiniame operos ir baleto teatre, kuriam paðventë 40 savo gyvenimo
metø. Dirigento pareigas èia jis ëjo iki 1975 metø, o 1975–1990 m.,
1995–2000 m. ir nuo 2003 m. iki mirties buvo ðio teatro vyriausiasis dirigentas. Ið viso ðiame teatre jis parengë apie 50 naujø pastatymø (parengë ir dirigavo 30 operø apie 15 baletø, keletà opereèiø),
daugybæ ávairiø proginiø koncertø ir kitø renginiø.
Pirmàjá rimtà dirigento „krikðtà“ J. Aleksa gavo diriguodamas
P. Èaikovskio operà „Pikø dama“. Na o Valstybiniame operos ir
baleto teatre pirmoji jo diriguota opera buvo Karlo Orfo „Gudruolë“
(1965), kurià J. Aleksa parengë kartu su Vlada Mikðtaite.
Prisimindamas 1975–1990 m. kûrybinio kelio laikotarpá, dirigentas yra sakæs: „Tada – nesigirsiu – iðplëtojau labai didelæ veiklà. Mûsø orkestras pirmà kartà iðëjo á koncertinæ estradà, þymûs
buvo mûsø koncertai teatro fojë, atlikome daug kantatinio þanro
kûriniø, pirmieji Lietuvoje grojome J. S. Bacho Miðias h-moll su
Akløjø draugijos choru.“
J. Aleksai teko padirbëti ir administratoriumi – 1995–1998 m. jis
buvo Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro vadovas (kartu
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dirbo ir vyr. dirigentu). Anot paties J. Aleksos, tuo laikotarpiu kaþkokiø aukðtumø nebuvo pasiekta, bet pavyko paávairinti teatro
repertuarà: „Po ilgos pertraukos pastatyta
Volfgango Amadëjaus Mocarto opera „Pagrobimas ið Seralio“, atsirado vokiðkas repertuaras – Karlo Maria von Vëberio „Laisvasis ðaulys“, pas mus dar niekad nestatytas, bei keistokas ir tuo ádomus „Aidos“ pastatymas. Á Operos teatrà pirmà kartà atëjo
reþisierius Jonas Juraðas.“
Dirbdamas J. Aleksa nuolat siekë tobulumo. 1970 m. jis dalyvavo Sankt Peterburge
surengtame Herberto von Karajano seminare, 1973–1974 m. staþavo Vienos aukðtojoje
muzikos ir scenos meno mokykloje (prof. Viktoro Svarovskio ir C. Ostereicherio dirigavimo
klasëse). Anot paties J. Aleksos, staþuotë buvo „mana ið dangaus – laimingas atsitiktinumas, ne kiekvienam pasitaiko tokia laimë.“
Daugelis ið jo parengtø pastatymø Lietuvoje buvo atlikta pirmà kartà, tarp jø Volfgango Amadëjaus Mocarto „Figaro vedybos“, „Don Þuanas“, Liudviko van Bethoveno „Fidelio“, Dþoakino Rosinio „Sevilijos kirpëjas“, Richardo Vagnerio „Lohengrinas“,
Þorþo Bizë „Carmen“, Dþuzepës Verdþio
„Rekviem“, „Don Carlos“, „Aida“, „Macbeth“, Piotro Èaikovskio „Eugenijus Oneginas“, „Mieganèioji graþuolë“, Modesto Musorgskio „Borisas Godunovas“, Belos Viktoro Janoðo Bartoko „Stebuklingas mandarinas“, Sergejaus Prokofjevo „Romeo ir Dþuljeta“ ir kt. Jo, kaip dirigento, repertuare buvo Johano Sebastijano Bacho Miðios h-moll,
Pasijas pagal Matà, Pasijas pagal Morkø ir
Pasijas pagal Jonà, Georgo Frydricho Hendelio oratorija „Mesijas“, Jozefo Haidno
„Metø laikai“ ir Miðios B-dur, Franco Ðuberto „Stabat Mater“, Þako Fransua Fromentalio Eli Halevi (Elijo Levi) „Þydë“, Juliaus Juzeliûno treèioji simfonija „Þmogaus lyra“,
Eduardo Balsio kantata „Saulæ neðantis“ ir
daugelis kitø. Jis dirigavo filmui „Eglë“ sukurtà muzikà, F. Poulenco monooperà „Þmogaus balsas“, B. Bartoko operà „Hercogo
Mëlynbarzdþio pilis“. Lietuvos ir kitø pasaulio ðaliø radijas bei televizija, diriguojant
J. Aleksai, yra áraðæ daugybæ muzikiniø kûriniø. Vilniuje jis buvo subûræs kameriná orkestrà, kuris koncertø metu grodavo Henrio
Purcelo operà „Didonë ir Enëjas“.
Kiekvienam pasirodymui J. Aleksa ruoðdavosi atsakingai; sakydavo: „Toks koncertas – tik vienas. Po jo jau bus kitas“.

J. Aleksos kolegos prisimena, kad jis mokëdavo savo diriguojamø kûriniø visø instrumentø partijas. Buvo sukaupæs nemaþà
patir tá ir dirbdamas kitø ðaliø teatruose.
1976–1977 m. jis parengë ir dirigavo
Dþoakino Rosinio operà „Bohema“ bei Volfgango Amadëjaus Mocarto operà „Don Þuanas“ Sankt Peterburgo Modesto Musorgskio operos ir baleto teatre. Ðiame teatre jis
1989–1990 m. dirbo diriguodamas gastrolinius spektaklius „Eugenijus Oneginas“, „Pikø dama“, „Borisas Godunovas“, Chovanðèina“, „Auksinis gaidelis“ (ið viso dirigavo
24 spektaklius). Prisimindamas tà savo kûrybinës veiklos laikotarpá, J. Aleksa yra sakæs, kad kiekvienas ið tø spektakliø „buvo
tam tikras ëjimas á eðafotà, nes Paryþiaus
publika labai rafinuota.“
1990–1994 m. J. Aleksa buvo Bratislavoje veikianèio Slovakijos nacionalinio operos ir baleto teatro vyr. dirigentas. Anot paties, „Iðvykimas á Bratislavà buvo savæs iðbandymas kitoje terpëje – kaip man pavyks
prigyti visai naujame kolektyve, ádiegti tam
tikrus savo principus. Atrodo, kad ketveri
ten praleisti metai buvo naudingi tiek man,
tiek Bratislavos operos trupei.“
Bratislavoje jis parengë ir dirigavo
V. A. Mocarto operas „Idomenëjas“ ir „Figaro vedybos“, Dþuzepës Verdþio „Otelà“,
Èarlzo Fransua Guno „Faustà“, Richardo
Vagnerio „Tanhoizeris“, Þako Ofenbacho
„Hofmano pasakos“, Domeniko Gaetano
Maria Donizeèio „Lucia di Lammermoor“,
Eugenijaus Suchonio „Sûkurys“ ir keletà kitø kûriniø.
J. Aleksa yra rengæs spektaklius ir Vokietijos Erfurto miesto teatre. Maestro su ávairiais muzikos kolektyvais yra daug gastroliavæs kitose pasaulio ðalyse – Italijoje, Prancûzijoje, Rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, ir kt.
Per savo gyvenimà J. Aleksa iðugdë daug
ðiandien þinomø muzikø (vienas ið þymiausiø jo mokiniø – dirigentas ir pedagogas Julius Geniuðas). Savo pedagoginæ veiklà
J. Aleksa pradëjo 1965 m., gráþæs á Lietuvà
ið aspirantûros studijø Sankt Peterburge. Ið
pradþiø dirbo Lietuvos valstybinës konservatorijos Operinio parengimo, Choro dirigavimo bei Orkestrinio dirigavimo katedrose.
1968 m. jis tapo ðios konservatorijos vyr.
dëstytoju, 1986 èia jam buvo suteiktas docento, 1996 m. – profesoriaus vardas. Konservatorijoje veikusioje Operos studijoje
J. Aleksa parengë V. A. Mocarto operà „Fi-

Edmundo Gedgaudo sudarytos ir spaudai
parengtos knygos „Muzikos magas Jonas
Aleksa“ (Vilnius: Tyto alba, 2007) virðelis

garo vedybos“, Dþiakomo Puèinio „Bohemà“, G. F. Hendelio „Acis ir Galantëja“, P. Èaikovskio „Eugenijø Oneginà“. 1975, 1980 ir
1985 m. J. Aleksa buvo respublikiniø dainø
ðvenèiø dirigentas, nuo 1995 m. – tarptautinio studentø simfoninio orkestro meno vadovas ir dirigentas. Yra jis ëjæs ir valstybiniø egzaminø komisijø pirmininko pareigas
Vilniaus bei Sankt Peterburgo aukðtosiose
mokyklose, chorvedþiams organizuotø seminarø vadovas, skaitæs praneðimus mokslinëse konferencijose. Periodinëje Lietuvos
ir kitø pasaulio ðaliø spaudoje yra paskelbta nemaþai jo straipsniø, interviu muzikos
temomis.
1970 m. J. Aleksai uþ nuopelnus Lietuvos
kultûrai buvo suteiktas nusipelniusio artisto
vardas, 1978 m. – liaudies artisto garbës vardas. 1982 m. jis apdovanotas Lietuvos valstybine premija, 1994 m. – Latvijos Respublikos Didþiuoju muzikos prizu, 1995 m. – Latvijos nacionaline premija, 1995 m. – Gedimino III laipsnio ordinu, 2003 m. – Lietuvos
nacionaline kultûros ir meno premija.
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