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JAV LB Švietėjo premija – Faustui Stroliai 

LAIMA APANAVIČIENĖ

Faustas Strolia. Turbūt nerasime  Čikagos
apylinkėse lietuvio, kuris nebūtų girdėjęs šio
žmogaus vardo. Ką ten Čikagoje! Jį pažįsta

JAV lietuviai nuo Atlanto iki Ramiojo vande nyno,
o ir Lietuvoje šį vardą žino tie, kas susiję su muzika.
Pasaulio lietuvių dainų švenčių Lietuvoje ir išeivi-
joje dalyvis, kompozitorius, dirigentas, chorvedys,
išeivijos lituanistinių mokyklų muzikos mokyto-
jas – kažin ar visas jo pareigybes išvardinau? Tik-
riausiai nesuklysiu pasakius, kad, nepaisant to, ko-
kias parei gas jis turėjo, šalia jo visada sukosi jau-
nimas. Ir nors pastaruoju metu sveikata nebelei-
džia užsiimti aktyvia veikla, jo daugiau kaip 40-
ties metų veikla ne liko pamiršta. Prisimindama jo
aktyvią veiklą ir norėdama padėkoti už didžiulį in-
dėlį į jaunimo muzikinį auklėjimą, už ilgametį
darbą su lietuvišku jaunimu JAV LB Švietimo ta-
ryba nutarė maestro Faustui Stroliai skirti Švietėjo
premiją, kuri jam bus įteikta Lietuvių Fondo suva-
žiavimo metu š. m. gegužės  3 d. Pasaulio lietuvių
centre. Premijos mecenatas – Lie tuvių Fondas. 

Kompozitoriaus, dirigento, pedagogo Juozo
Strolios ir dainininkės Zentos Grubaitės viduriny-
sis sūnus Faustas į šį pasaulį pasibeldė vidur žiemy
– 1931 m. vasario 28 d.  Abu tė vai buvo S. Šimkaus
konservatorijos auk lėtiniai, 1927 m. Klaipėdoje su-
 mai nę žiedus. Šeimoje tuo metu jau lakstė vyriau-
sias sūnus – trimetis Vy tautas. Nuo pat mažens abu
brolius, o ir 1937 metais gimusį jauniausią brolį
Herkulį, supo muzikinė aplinka. Tad turbūt nieko
keisto, kad Faustas jau nuo šešerių metų pradeda
mokytis smuikuoti pas Šiaulių muzikos konserva-
torijos dėstytoją Povilą Matiu ką. Su muzika visą
gyvenimą buvo susiję ir broliai Vytautas ir Herku-
lis. Atrodo gyvenk, muzikuok, ko daugiau reikia? 

Tačiau muzikinė veikla nutrūko, kai visa šei -
ma atsidūrė gausių pabė gėlių stovyklose Vokietijo -
je. Teko pa tirti  ir kasdieninės duonos stygių, ir
Drezdeno miesto tragedijos košmarą, ir visišką ry-
tojaus nežinią. Toli liko gimtieji namai. Tačiau ber-
niukų tė vas nusprendžia – jo sūnūs turi mo kytis
mu zikos – ir pats imasi mokytojo vaidmens: moko
juos smuikuoti, gilina teorijos muzikos žinias.
Mama sūnus ir kitus lietuviukus mokė skam binti
pianinu.

Muzikos pamokos nepraėjo veltui. Gabus muzi -
kai Faustas buvo pa stebėtas, ir jau 1949 metais dvy-
lika mečio berniuko griežimą transliavo Londono
BBC radijas. Dar būnant Vokietijoje F. Strolia var-
gonininkavo ir vadovavo chorams, dirbo mokytoju
sekmadieninėje mokykloje, su įvairiais koncertais
aplankė daugybę Vo kie tijos vietovių. 

Tačiau ,,namų mokyklos” neuž te ko. Faustas
mokėsi Romos popiežiš kajame bažnytinės muzikos

Faustas Strolia Jungtinio choro ir styginių ansamblio koncertas. Diriguoja Faustas Strolia.
Nuotraukos iš Fausto Strolios asmeninio albumo

institute, o atvykus į Čikagą prasidėjo jo naujas gy-
venimo tarpsnis. Čikagos konservatorijos kolegi-
joje 1970 metis jis įgijo muzikos pedagogo baka-
lauro, o 1972-aisiais jam buvo įteiktas magist ro dip-
lomas.  

F. Strolia aktyviai įsijungė į mu zikinį gyve-
nimą: ėmėsi vadovauti baž nytiniam chorui, vyrų
oktetui, be veik 25 metus mokė dainų Čikagos aukš-
tesniojoje lituanistinėje mokykloje. Ir tai nebuvo
vienintelė lituanis tinė mokykla, kurioje jis dirbo. F.
Stro lia mokė muzikos Lemonto parapijų pradžios
mokyklose, vasaros jaunimo stovyklose pas lietu-
vius tėvus marijonus ir kitose stovyklose. Pen ke-
rius metus dirbo su Čikagos Lie tuvių Opera,  meno
ansambliu „Dai nava” bei kitais ansambliais, jau-
nimo choru ,,Audra”, septynerius metus vadovavo
dr. Leonido Rago suburtam Čikagos lietuvių entu-
zias tų styginių ansambliui, buvo Kana dos ir JAV
lietuvių dainų švenčių di rigentas, vicepirmininkas
(1991). Vis ko neįmanoma išvardinti.

Šalia lietuviškų darbų jo laukė ir amerikiečių
įstaigos – F. Strolia net 37 metus vargonininkavo, va-
dovavo cho rui ir dirbo muzikos mokytoju Amerikos
parapinėse mokyklose. 1960 metais F. Strolia pa-
kviečiamas vadovauti Lietuvos Vyčių chorui. Lie tu-
vos Vyčių choristai – tai Amerikoje gimę lietuviai,
patys mažai arba visai jau nekalbantys lietuviškai,
dainuodavo lietuviškas dainas ir savo pasi ro dymais
amerikiečių parapijose daug dešimtmečių garsin-
davo Lie tu vos vardą. 1996 m. spalio 13 d. Lie tuvos
Vyčių pažymėjo savo gyvavimo 80-mečio jubiliejų.
Ta proga surengto koncerto me -
tu skambėjo A. Pociaus, B. Jonu -
šo, J. Stankūno, A. Aleksio, F.
Stro  lios harmonizuotos ir origi-
nalios dainos, JAV ir Lietuvos
himnai. Jubi lie jinis koncertas
vyko Brighton Park Švč. Merge-
lės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo parapijoje, kur didelis bū-
 rys susirinkusių klausytojų plo-
jimais dėkojo už lietuviškai at-
liktus kūrinius.

F. Strolia reiškėsi ir kaip
kompozitorius: kurdavo muziką
lietuviš koje spaudoje pasiro-
džiusiems eilė raš čiams, o jauni -
mo prašomas – ir dai nas skau tų
stovykloms. Pasako jama, kad
kartą pabudęs iš miego jau po
vi durnakčio, tarsi pačios Švč.
Mergelės Marijos paskatintas,
parašė Apreiškimo giesmės Ši-
luvos Marijai angliškus žodžius,
muziką ir akompanimentą. Lie  -
tuvos Vyčiai šią giesmę per in-

ternetą paskleidė visoje Amerikoje. Nuo to laiko nė
vienas Lie tuvos Vyčių metinis seimas neapsieina be
šios giesmės, o 2003 metų spalį ši giesmė buvo at-
liekama Vil niaus Šv. Kazimiero bažnyčioje per F.
Strolios kūrybos koncertą, kuriame dalyvavo ir de-
vyni Vilniaus chorai. 2006 m. Maestro 75-mečio
proga Vil niuje įvyko autorinis F. Strolios koncertas.

Sunki liga sustabdė įprastąjį dar bų ir asmeni-
nio gyvenimo ritmą. Lai mė, namuose visada šalia
buvo ir yra žmona Teresė, dažnai aplanko keturi sū-
 nūs ąžuolai.

Didžiuliai F. Strolios darbai ne liko nepastebėti.
Jis apdovanotas or dinu „Už nuopelnus Lietuvai”
Kari nin ko Kryžiumi, Kultūros komisijos Muzikos
premija. Jį garbės žymeni mis įvertino Vydūno jau-
nimo fondas (1982), Balzeko lietuvių kultūros mu zie-
jus (1984), Lietuvos vyčiai (1985). 1986 metais jis gavo
PLB Kultūros ko misijos Muzikos premiją, o 1991-ais
Lituanistikos pedagoginio instituto garbės diplomą.
1996 apdovanotas „Šaulių žvaigžde”.

Kad ir kiek pareigų turėjo maestro F. Strolia,
ryškiausią žymę jo veikloje pali ko, be jokios abejo-
nės, darbas su jaunimu. Sakoma, kad mokytoją at-
pa žin  si savo mokiniuose. Kas dabar su skaičiuos,
kiek mokinių F. Strolia atvedė į muzikos pasaulį? Jo
darbas su lietu višku  jaunimu ir jaunimo organi-
zacijomis yra sektinas pavyz dys. Sveikindami
Maestro su dar vie nu apdovanojimu dėkojame už  jo
il ga metį darbą, už gy vą meilės tėvynei palaikymą,
už lietuviškos dainos ir lietuviško žodžio sklaidą ir
linkime Jam geros svei katos ir ilgiausių me tų. 

Faustas Strolia su žmona Terese Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Ramunės Kubiliūtės nuotr.


