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Gydantys muzikos garsai
Praeitą šeštadienį, lapkričio 8 d., PLC Lemonte vykęs Lietuvių Fondo (LF) metinis pokylis man buvo išskirtinė šventė jau vien dėl meninės programos – sielai
maloni muzika sukėlė šiltus jausmus ir atgaivino prisiminimus apie maloniai ir
prasmingai praleistas akimirkas muzikuojant su daug žadančiu jaunimu. Šventinę programą atliko Lindos Veleckytės vadovaujamas styginis kvartetas ,,Cadenza
String Quartet”.
Pirmieji taktai pakėlė mane į muzikos padanges, o akimirksniu atpažintas Mozart Divertimento No.1 nuleido į 1978 metus. Tų metų lapkričio 19
d. mudu su Linda smuikavome
muziko Fausto Strolios vadovaujamo ,,Čikagos Lietuvių Styginio Ansamblio” (CLSA) metiniame koncerte
ir atlikome šį džiaugsmingą bei žaismingą divertismentą. Jau tada trylikametė kylanti žvaigždė Linda griežė pirmuoju smuiku iš pirmo pulto šalia profesionalaus smuikininko, koncertmeisterio Povilo Matiuko. O Matiuko sūnėnas Leonas Narbutis buvo ansamblio reikalų vedėjas. Tai tas pats mano amžinas draugas
Leonas, kuris yra LF atstovas Lietuvoje ir
šiuo metu vieši Čikagoje.
Rašydamas apie F. Strolios darbą su CLSA,
JAV LB Švietimo tarybos narys pedagogas Juozas Plačas straipsnyje ,,Kritika ar nuvertinimas”
(,,Draugas”, 1980 m. sausio 14 d.) apibūdino Faustą Strolią kaip rimtą muziką, kompozitorių, dėstantį dainavimą trijose lituanistinėse mokyklose, vadovaujantį trims
chorams (dviems jaunimo), pasišventusiai puoselėjantį lietuviško jaunimo muzikinę kultūrą. Teigė, kad CLSA buvo įsteigtas mūsų jaunimo muzikiniam lavinimui,
bet ne profesionaliems tikslams, kad F. Strolios uždavinys buvo ugdyti muziką tarp
jaunų žmonių, kurie tarp patyrusių muzikų tobulintų savo sugebėjimus ir ruoštųsi rimtam darbui. Beje, mano smuiko futliare išlikusios keturios 1977–1980 metų
pagrindinių metinių koncertų programos skelbia, kad kai kurie buvę CLSA nariai
visgi baigė muzikos mokslus – tai Rūta Pakštaitė-Cole, Arūnas Kaminskas, Rita Markelytė-Dagienė, Emilija Pakštaitė-Sakadolskienė, Linda Veleckytė-Nussbaum.
Savaitę prieš LF pokylį Čiurlionio galerijos direktorė, žurnalistė Laima Apanavičienė straipsnyje ,,Susipažinkime – smuikininkė Linda Veleckytė-Nussbaum” (,,Draugas”, 2014. 11. 01.) supažindino skaitytojus su menininkės mokslo ir muzikinės veiklos vaisiais. Ji apžvelgė ir Lindos smuikavimo lietuviškuose renginiuose istoriją –
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Rašytojas ir režisierius Vytautas
V. Landsbergis PLB Lituanistikos katedroje

Studentai su vaikų knygų autoriumi ir filmų režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu (sėdi
pirmas iš k.) Ilinojaus universitete Čikagoje. Stovi (iš d.): katedros vedėjas Giedrius
Subačius, inžinierius Marius Kriaučiūnas ir lietuvių kalbos dėstytoja Daiva Litvinskaitė.

L

ietuvių kultūros kurse, kuris dėstomas kiekvieną semestrą PLB
Lituanistikos katedroje Ilinojaus universitete Čikagoje, lapkričio
13 dieną apsilankė rašytojas ir režisierius Vytautas V. Landsbergis. Studentams jis pristatė tris savo filmus (ar jų ištraukas): „Iš karčemėlės” (2005; muzikinis filmas pagal to paties pavadinimo lietuvių
liaudies baladę), „Trispalvis” (2013; apie lietuvių partizanus, pasipriešinusius Sovietų okupacijai 1944–1954 metais), „Niujorkas – mano šuo”
(2004; apie linksmą pasivaikščiojimą su menininku Jonu Meku po New
Yorką). Iš auditorijos skambėjo klausimai apie partizaną Juozą LukšąDaumantą, apie vandens simboliką filmuose, o autorius pasakojo apie
technines galimybės filmuoti su dažnai nuliniais filmų biudžetais, apie
entuziastingą savo pagalbininkų ir aktorių būrį, kurie mielai bendradarbiauja, net apie per greitai užsidegusį fortepijoną filmuojant vieną
sceną ir apie simbolinę mitinę archetipinę tos ugnies reikšmę.
Ta pačia proga norėčiau priminti, kad jau galima registruoti į PLB
Lituanistikos katedros kursus, kurie bus dėstomi kitų metų (2015) pavasario semestrą: Lietuvių kalba pradedantiesiems (Lith 102) ir pažengusiems (Lith 104), Lietuvių kultūra (Lith 115), Bendrinių (Standartinių)
Europos kalbų istorija (Ling 406; CEES 406).
Giedrius Subačius

