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Poetas gyvenimo kryžkelėse 
Fausto Kiršos 60 metų sukakčiai paminėti. 

Poetas eina su savo tauta. 
Kai tautos padangę uždengia 
debesys, kai brolį ir seserį pri
slegia kančia, ir jis kaip tikras 
gerosios motinos sūnus pasine
ria į kančios ežerus. Tartum 
švyturio sargas, poetas budi 
ties įniršusiu vandenynu, jis 
net ir didžiųjų liūčių metu ne
siskubina lįsti po skėčiu. Kai 
jo tauta išvaroma į kryžkeles, 
kai ji skandinama klaikiose su
tanose, ir jis, savo tautą visa 
širdimi mylįs poetas, atsistoja 
kryžkelėj, sukauptu žvilgsniu 
įsižiūri į žmonių daromus nusi
kaltimus ir begėdystes. 

Tie žodžiai, visu nuoširdumu 
ištarti, beveik viską pasako, kai 
kalbame apie poetą Faustą Kir
šą, prieš keletą savaičių per
žengusi 60 metų amžiaus slenks
tį. 

Faustas Kirša, žymusis lietu
vių tautos dainius, gimė 1891 | 
ai. vasario 13 d., Senadvario 
vienkiemy, Antalieptės valsčiu
je. Tai buvo tie laikai, kai rusų 
caro žandarai ir kazokai rimbais 
kapojo kiekvieną daugiau susi
pratusį lietuvį, kai už lietuvišką 
spausdintą žodį, už lietuvišką 
maldaknygę buvo tremiama į 
Sibirą, kai rusai pateisino kiek
vieną savo niekšybę, kad tik 
lietuvių tauta niekad iš tos pa
niekos neatsikeltų. 

Toj sutemoj, kurią taip jaut
riai apdainavo didysis Maironis, 
prabėgo Fausto Kiršos vaikys
te. Ar ne tada jis pamilo dai
lųjį lietuvio žodi? Ar ne tada 
pirmą kartą sugėlė jo širdį, kai 
jis klausė motinos kalbų apie 
koriką Muravjovą? Taip, tada 
Faustą Kiršą apšvietė Auszros 
spinduliai, tada jis išgirdo Var
po šauksmą: Kelkite! Kelkite! 
Kelkite! Toj sutemoj Faustas 
Kirša apsisprendė eiti su savo 
tauta. Jis įsiklausė į pavergtųjų 
dainą, įsijungė į kovas už lais
vę, visą gyvenimą paaukojo dai
nos kūrimui. 

Ilgesnį laiką Faustas Kirša 
mokėsi Vilniuje, senajame Ge
dimino mieste. Didingos švento
vės, nuostabus Lietuvos baro
kas, senos mokslo įstaigos, tiek 
daug lietuvių tautai davusios, 
ir Lietuvos didikų statyti rū
mai sustiprino jo dvasią ir pa
sitikėjimą tautos ateimi. Vil
niuje Faustas Kirša pradėjo 
kurti savo pirmuosius eilėraš-

Rašo Stasys Santvaras 

laidas kovoms dėl laisvės, jis 
dėsto lietuvių kalbą ir literatū
rą. Beveik tuo pačiu metu mes 
jį matome Lietuvos dienraščio 
redakcijoj, redaguojantį litera
tūros priedą Sekmą ją Dieną. 
Tame laikraštyje K. Ed. Bukels-
kio slapyvardžiu jis davė ne
mažą pluoštą moderninės lite
ratūros parodijų, sukėlusių di
delį visuomenės susidomėjimą. 
Iš viso, Sekmoji Diena liks mū
sų grožinės literatūros istorijoj 
kaip naujo ir laisvo gyvenimo 
prošvaistė, kaip vešlūs daigai, 
rodą lietuvių dailiojo žodžio at
gimimą. Fausto Kiršos reda
guojama Sekmoji Diena nebuvo 
uždara ir mūsų jauniesiems to 
meto rašytojams. Pirmuosius 
žingsnius joje pradėjo žengti 
Juozas Tvsliava, Salys šemerys, 
šių žodžių autorius ir kt. Tas 
leidinys sustojo greitai po to, 
kai Faustas Kirša paliko redak
ciją ir išvyko į Berlyną pagi
linti literatūros studijų. 

Ta prdga yra atžymėtina Me
no Kūrėjų Draugija. Toj drau
gijoj, lyg bičių avily, buvo su
sispietę visi prisikėlusios Lie
tuvos kultūrininkai. Joje gimė 
mintis, iš jos prasidėjo darbai 
ir žygiai. Operos Vaidykla, Dra
mos Vaidykla (vėliau išvirtu
sios "Valstybės Teatru), Meno 
Mokykla, Lietuvos Konservato
rija, Satyros Teatras Vilkola
kis, Tautos Teatras. Tai tik 
vaizdai, tik atskira šalta frazė, 
tačiau tie varda gimė Meno Kū
rėjų Draugijoj, beveik visi jie 
jos prieglobstyje pradėjo gy
venti, augti ir bujoti, šiandien 
apie tuos atskirus vardus, apie 
jų nuveiktus darbus jau būtų 
galima rašyti ištisus veikalus. 

čius, ten jis sutapo su lietuvių Bet ir anuomet Meno Kūrėjų 
kultūriniu ir visuomeniniu gy
venimu. Vėliau studijavo lite-

Draugijos veiklą lietuvių visuo
menė sutiko su entuziazmu, su 

ratūrą Vokietijoj. Faustas Kir- džiaugsmu, net su džiaugsmo 
ša žodžiu ir raštu moka, berods,'ašarom. Deja, net nevisus savo 
penketą kalbų. Jau laisvai skai- užsimojimus tesėjusi, Meno Ku
to ir angliškai. Tad žmogaus rėjų Draugija suiro. Iš jos sek-
dvasios turtai jam yra lengvai 
prieinami. Tų turtų jis yra gau
siai prisisėmęs ir yra vienas 
šviesiausių mūsų rašytojų. 

Lietuvos Nepriklausomy b € s 
kovose — Faustas Kirša akty
vus dalyvis. Karo Mokykloj, 
rengiant pirmąsias karininkų 

cijų gimė atskiros rašytojų, 
dailininkų, muzikų ir kitų kul
tūrininkų draugijos bei sąjun
gos. Ar toji evoliucija visais 
atžvilgiais teigiama — ne šiuo 
atveju spręsti, čia Meno Kūrė
jų Draugija buvo prisiminta tik 
todėl, kad joje didelį ratą suko 

nūdien mūsų pagerbiamas po
etas Faustas Kirša. 

Taigi, būta ir saulėtų dienų, 
išgyventa didele pavasrio links
mybe, kai nukrito belaisvio 
grandinė, kai tėvų žemė ir na
mai pasidarė tikrąją vaikų nuo
savybe. Tačiau permaža buvo 
tų dienų, neapsakomai perma
ža. Ir visa tai, kas atžymėta — 
tik administracinė darbuotė, tik 
visuomeninė veikla. Kaip ma
tėm, Faustas Kirša buvo į ją 
pasinėręs visa širdimi. Daug 
nuveikė, daug padarė, net ne 
viską čia surašysi. Beje, jis bu
vo ne tik Sekmosios Dienos re
daktorius, bet ir Dainavos, Ba
ro, Pradų ir žygių, artimas 
bendradarbis Skaitymų,' židinio, 
Lietuvos Aido, Naujosios Ro
muvos. 

Lietuva paskandinta baisioj 
tamsoj, o tie darbai, tie visi 
spausdinti žodžiai tebėra gyvi, 
jie tebešviečia, jie ir bjauriau
sių jėgų nesunaikinami. 

Nepriklausomoj Lietuvoj su
klestėjo ir Fausto Kiršos po
ezija. Dar kaizerinės okupaci
jos metu Vilniuje išleidęs savo 
pirmąją eilėraščių knygą — 
Verpetus, 1921 m. savo laisvai 
tautai jis davė Aidų Aidužius. 
Toji knyga, bene pirmoji tokia 
graži lyrikos knyga savo išore, 
sukurta dideliu dvasiniu pajė
gumu ir įsijautimu į lietuvišką 
žodį, Faustui Kiršai suteikė lie
tuviškojo Heinės vardą. To var
do jis neprarado ir iki šių dienų. 
Vėliau pasirodė dar šie Fausto 
Kiršos poezijos rinkiniai: Su
verstos vagos, Giesmės, Maldos 
ant akmens, Piligrimai ir po
emos: Rimgaudo žygis, Pelenai 
(1930 ir 1937 m. — dvi knygos). 
Į lietuvių kalbą vertą Kraševs
kio, Krasinskio, Dostojevskio, 
Tolstojaus, Heinės raštų. 

Vėlesnėj savo kūryboj Faus
tas Kirša palinko į vienišumą, į 
susimąstymą, kartais pasirodė 
lyg piligrimas, su krivulę ran
koj einąs atgailos daryti. Tai 
klasikinės formos meistras, be
veik rūstus žodžių taupume ir 
poetinio vaizdo neperkrovime, o 
tačiau gilios minties, savaimin
gų poetinių polėkių, kilnios dva
sios, didžio jausmo poetas. 
Fausto Kiršos poezijos temati-

FAUSTAS KIRSA 

N A U J A  Ž E M Ė  

Mano trapią dieną vandenynas nešė. 
Vakaras ir rytas, kaip žuvėdros pūkas 

ISkendo vandenysna. Nežinau, kas ašei... 
Gal verpeto skiautė, kai su vėtra sukas. 

Būk, naujoji žeme, man šviesi po kojų! 
Noriu vėl atspėti vakarvkštj burtą: 
Iš tamsos prieš saulę meilę tau pakloju^ 
Nuskalautą širdį, praeitį atkurtą. 

Buvo dienos vargo, buvo dienos vėtrų, 
Virto amžių bokštai ant liepsnų ir kraujo, 
Nerimą ramino panaktinės šėtros, 
Sotino kaip auksas rugio varpų sa»jm... 

Sotūs rūmai stiebias, sočios gatves šviečia, 
-Tu, naujoji žeme, margini svajones... 

O, kad būtų sapnas, kaip pabust norėčiau 
Ant ežios, prie žagrės mano tėvo kloniuos... 

ka — gamta, visata, Dievas ir 
žmogus. Gamta su nuostabiu 
savo grožiu, visata su nesuvo
kiama atsiradimo mįsle, Dievas 
su galybe ir teisingumu, žmo-

i 
gus su savo jausmais, su savo 
puolimu ir prisikėlimu. Fausto 
Kiršos elėraščiai išgyventi, iš
jausti, iškentėti. Jų forma 
grakšti^jų mintis laki, jų vaiz
dai nauji ir savaimingi. Tačiau 
gal niekad Fausto Kiršos po
etinė kūryba nebuvo mūsuose 
didelės mados kūryba. Ir nevi-
siems ji yra suvokiama ir su
prantama. Greičiausia dėl to, 
kad skaitytojui tą poeziją reikia 
drauge su autorium išgyventi, 
išjausti ir iškentėti. 

Suprantama, čia nėra pilnas, 
nėra net išsamesnis Fausto Kir
šos poezijos aptarimas. Gal tik 
mėginimas papasakoti, kad ir 
laisvės metais poetas ėjo BU sa
vo tauta, nešė jai dvasios do
vanų. 

Nūdien, kai baisusis chamas 
šūkauja visame pasaulyje, kai 
jo pulkai bando dar daugiau 
silpnesnių ir mažesnių tautų pa
vergti, kai mūsų tautai jis at
nešė ašaras, nekalto kraujo 
praliejimą ir neapsakomą kan
čią — Faustas Kirša pasitraukė 
į laisvuosius Vakarus, kuriems 
savo dvasia ir prigimtimi pri
klauso visa lietuvių tauta. Vil
niaus radijas ne kartą jį kvietė 
ir ragino grįžti į tariamą tary
binę Lietuvą, bet jis liko trem
tinių stovyklose vargo vargti, 
su savo ištremtais broliais kar-

čiaja dalia dalintis. Ir kurė. 
Mąstė, kentėjo ir kūrė. Tremty 
pasirodė jo poezijos rinkinys 
Tolumos. Ta knyga 1947 m. bu
vo apdovanota švietimo Valdy-
,bos literatūros premija. 

šiapus Atlanto, šiapus tų di
džiųjų vandenų, kuriuos, vis nuo 
tų pačių maskolių bėgdami, per
plaukė tūkstančiai lietuvių, ei
nam ir skubam, dirbam ir sten
giamės, o alkstam ir trokštam. 
Aną dieną aplankiau Faustą 
Kiršą, vos pakilusį iš lovos po 
aštraus peršalimo. Ilgai sėdė
jom, buvojom Lietuvoj ir čia 
beveik visame Amerikos lietu
vių kultūriniame gyvenime. 
Daug rūpesčių, daug skausmo, 
bet ir nemaža juoko bei paiku
mo tame gyvenime. Staiga 
Faustas Kirša, žvelgdamas pro 
langą į pavasarėjantį dangų, 
tarė: 

— Kaminai rūksta. Kol jie 
rūks — mes turėsim kur prisi
glausti ir ko pavalgyti. 

Tokia poeto dalia dalužė emi
gracijoj. Ar gali ji būti kitokia? 
Aš nebandysiu į tą klausimą 
atsakyti, aš tik noriu tarti: Po
ete, kuris visada ėjai su savo 
tauta, kuris iki šiol tebedaly
vauji jos skausmingoj kelio
nėj, teužteka tau giedresnis ry
tojus! Ak, tegu rūksta kaminų 
dūmai ir tegu kyla dirbtuvių 
dulkės, bet tegu toji dargana 
buitis nepalaužia Tavo Širdies, 
Taw dvasios sparnų. 

Faustas Kirša su dail. V. Pet račium premijuotosios "Tolumų" knygos leidimo metu. 

Mūsų rašytojui poetui Faus
tui Kiršai suėjo 60 metų. So 
Bostonu, kur dabar jubiliatas 
gyvena, artimieji plunksnos 
draugai ir jo gerbėjai surengė 
kuklų minėjimą. Minėjimą ne 
praėjusių 60 metų, bet per tą 
laiką sukurtų dvasinių vertybių 
ir v atliktų darbų. 

žmogui 60 metų, tiesa, nema
žas kelio tarpas. ( Ypač, kada 
tenka gyventi tokiais tragiš
kais metais, kokius išgyveno ir 
tebegyvena dvasiniais turtais 
žibėjusi Europa. Bet metų eilė 
kūrėjui — tik rėmai, kuriuose 
įtalpinti jo kūriniai. 

Ir Faustas Kirša tuose metų 
rėmuose mums paliko nesens
tančių, "giliąs dūmą" mintijan
čių eilių ir giesmių, surašytų 
atspaustose, ir dar spaudos dar
bo tebelaukiančiose knygose. 

Faustą Kiršą daugiau pa
žįstu iš jo knygų. Asmeniškai 
teko tik kelis kartus ilgiau pa
sikalbėti. Kiek' išskaičiau kny
gose, tiek pastebėjau ir gyve
nime — kalba santūriai, bet 
tvirtai ir originaliai. Nemėgsta 
lankstytis, mėgsta, kad ir ne
malonią, bet tvirtą ties^. Daug 
kas' Faustą Kiršą laiko nė mi
nios, bet galvojančių žmonių 
poetų. Greičiausia tai ir bus 
tiesa. Jo poezijos daug iš karto 
negalima "prisiskaityti", o kai 
ją skaitai po truputį, kas kart 
joje randi vis naujo ir naujo. 
Tai jau didelio sugebėjimo ir 
talento dovanai 

Paskutinį kartą Faustą Kiršą 
mačiau So Bostone,- Santvarų 
bute. Tada kalbėjomės apie ma
terialiniais turtais garsią Ame
riką, privertusią benamius Eu
ropos dvasinių turtų kūrėjus at
likti jai pačius juodžiausius dar
bus ... Mačiau tada Fausto 
Kiršos kruvinus pirštui, mačiau 
jį kietai kovojantį už išsilaiky
mą, bet nemaldaujantį. Mačiau 
vienišą ir sunkiai sužeistą ... 

Grįžęs iš Bostono rašiau į 
mūsų visuomeninio gyvenimo 
sąžinę, kad reikia susimąstyti 
ir gelbėti tai, be ko mes visi 
greit uždusime. 

Deja. Praėjo WMSt&i ir nieko 
nauja neįvyko ... Per tą laiką 
sudėjom keliasdešimt ar net 

• •• 

visą 100 tūkstančių dolerių vi** 
šokiem fondam, bet nė vieno 
dolerio neįkrito į tokį fondą, 
kuris įpareigotų * pasirūpintu 
tais, kurie lietuvių tautai bufll 
amžinos garbės, pasididžiavimo 
ir dvasios stiprybės vainikas. 

Mes likom beširdžiai. Mes tik 
kapus pildami mokam nuošir* 
džiai ar nenuoširdžiai gailėtis 
ir gerbti. Bet tada jau būna per-
v ė l u . . .  

Jubiliejaus proga Faustui 
Kiršai parašiau laišką. GavaįfiT 
tikrai prasmingą ir įdomų afc' 
sakymą. Autorius man atleis, 
kad, neatsiklausęs, skelbiu vie
šumai. Bet jis mums tvirčiau 
padeda įvertinti patį jubiliatą. 

Did. Gerb. Redaktoriau! 
Kai žmogus praeina per ža

liuojančius laukus, visuomet 
palieka brydę. 

Per tiek metų ir man teko 
eiti ir brydės daryti. Bet aš da$» 
niausia dariau brydės per pikto 
žolių laukus. O kaimynas via* 
tiek bars, kad tu ėjai, kad sve
timus laukus trypei. Ir ims da
bar pešioti: o ko ėjai, ko no 
tuo keliu ėjai, kam žymes pa
likai  . . .  

Tai nėra malonu klausyti. 
O aš ėjau, galbūt, vyturėlio 

dainos nusiklausęs, galbūt, rink
tinio žiedo surasti, galbūt, UŽ 
kalno girdėjau mylimosios bal-
s t j . . .  

Skirtingi reikalo supratimai. 
žmogus jautiesi suskaldytas: 

praeitis sustingo glūdumose, 41 
gyvenamos dienos gyvybe al
suoja. Pasikeitė žemė po kojų 
ir  oras kitoks...  

Tebūnie taip, kaip yra. 
Ačiū už prisiminimą. 
Čia pridedu vieną eilėraštį. 

Jūsų Faustas Kirša 
1951, kovo 4 d. 

So Boston 

Gyvenimo sąlygos Faustui 
Kiršai, įžengusiam į septintąją 
dešimtį, sunkios. Aplinkuma ne
dėkinga. Bet kūrėjo dvasia, 
mūsų visų laimei, tebėra tvirta. 
Mes tikime, kad ji tesės iki 
naujo laisvės ryto ir padės grįž
ti į prarastus tėvų namus. 

Balys Gaidžiunas 

Kova dėl Irano žibalo 
•Naujus Irano premjeras yra 

griežtas komunistų priešininkas, 
bet nacionalizuoja anglų bendro
vių žibalą, kuriuo naudojasi ir 
Amerikos kariuomenė, o Mask
va tuo džiaugiasi... Visas šim
tas Irano parlamento narių bal
savo už nacionalizavimą. Nebe
turima vilties, kad senatas ki
taip balsuotų, ar kad šachas to 
nepatvirtintų. Niekas nenori bū
ti nušautas, kaip buvęs premje
ras, kuris priešinosi nacionali
zavimui. Be to,, visi iraniečiai 
jaučiasi esą koncesininkų bend-
riausybės ministeris. Priešin-
zavimas yra laikomas vienu iš 
svarbiausių tautos interesų. -

Anglai nebesitiki galėsią su
laikyti nacionalizacijos eigą. 

HUSSEIN ALA, 
naujas Irano premjeras. 

D I R V A .  L i t h u a n i a n  W e e k l y ,  published by Ohio Lithuanian Publishing 
Company, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. Phone: ENdicott 1-4486. 
issued in Cleveland every Thursday. Editor Vincas RASTENIS. Assistant 
Editor Balys GAID2IUNAS. Entered at Second-Class matter December 4th, 
1915, at Uie Cleveland Postoffice under the act of March 3, 1979. 

Subabscription par year in advance: in the United States — $4.00, 
la — $4.50 (5:00 Canadian dollars), elsewhere — $5:50. 

D I R V A  i i e i n a  M e k v f e n *  k e t v i r t a d i e n i  C l e v e l a n d e .  L e i d ž i a  O h i o  L i e t u v i *  
Leidybos B-vė. Prenumeratos kaina metams, mokant iš anksto: Jungtines* 
Amerikos Valstybėse — $.4.00, Kanadoje — $4.50, (5.00 kanadiiki doleriai), 
kitur — $5.50. Galima mokėti ir dalimi*, pradedant bet kuriuo metu laiku. 


