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Faustas Kirša –

poetas simbolistas,

publicistas, 

vertėjas,

aktyvus 

kultūros 

ir visuomenės 

veikėjas. 



Poeto gyvenimas 

Faustas Kirša gimė 1891 m. vasario 25 d. Senadvario

vienkiemyje (Antalieptės valsčiuje, Zarasų apskrityje) Jono ir

Barboros Kiršų šeimoje.

Pradžios ir vidurinius mokslus ėjo Senadvaryje, Antalieptėje.

Mokėsi Kauno ir Maskvos gimnazijose, Oriole, Vilniuje baigė

pedagoginius kursus, keletą metų mokytojavo Žąslių valsčiaus

pradinėse mokyklose,

paruošė būrį

pradžios mokyklos

mokytojų.

Senadvario vienkiemis 2011 m.



Veikla

Faustas Kirša buvo daugelio laikraščių bendradarbis,

redaktorius. Daug vertė, parašė studiją apie V. Krėvės kūrybą.

Vakarinių karininkų kursų lektorius Kauno Karo mokykloje,

vyriausiojo kariuomenės štabo apžvalgininkas, Lietuvos šaulių

sąjungos organizatorius ir narys, Lietuvos rašytojų ir žurnalistų

sąjungos pirmininkas.

1922-1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą,

literatūrą, estetiką, filosofiją, bet diplomo neįgijo.

F. Kirša su bendraminčiais įsteigė „Lietuvos Meno kūrėjų

draugiją“, „Vilkolakio“ teatrą. 1941-1942 dirbo Valstybinėje

bibliotekoje Kaune, 1943–1944 vadovavo Šiaulių miesto teatrui.



Žaidimas vienumoje

Aš vienišas žaidžiu, kaip Dievo obuolėliais,

Svajonėmis, ir protu, ir širdies plakimais:

Many ugnis liepsnoja, many praūžia audros,

Ir praeities keliais, ir ateities sprendimais, –

Dėl to, kad aš, žmogus, nešu maištingą dvasią,

Į kalną, kaip Sizifas, Dievui dovanoti

Su nuodėmių aistra ir atpirkimo rožėm

Už viešpačius, save ir užmirštą beprotį.



F. Kirša su bičiuliais ir giminaičiais savo tėviškėje – Senadvaryje

apie 1937-1940 m.



Kūryba

Pirmajame eilėraščių rinkinyje „Verpetai“ (1918) išryškėjo 

neapibrėžtumas, materialumo ir idealumo opozicijos, 

poetas – kalbantysis apie amžinąsias tiesas. 

Vėliau išleisti poezijos rinkiniai „Aidų aidužiai” (1921), 

„Suverstos vagos“ (1927), 

„Giesmės“ (1934), 

„Maldos ant akmens“ (1937),

„Piligrimai“ (1938, 1998), 

poemos „Rimgaudo žygis“ (1929), 

„Pelenai“ (I d. 1930, II d. 1938; 1969).

„Pelenai“ – savičiausias satyrinis kūrinys, kuriame  

šmaikščiai atskleidžiamos tuometinės Lietuvos blogybės.



Meilė  

Niekad nenutrūko ryšys su gimtuoju Zarasų kraštu: poetui 

teko ūkininkauti iš tėvų paveldėtame Senadvario ūkyje, rūpintis sėja 

ir pjūtimi. 

Tėviškės grožį jis net vienuolika vasarų dovanojo savo 

mylimajai Marijonai Rakauskaitei –

Kauno operos teatro 

solistei, grįžusiai iš 

Amerikos.

Vėliau dainininkė tapo 

dailininko scenografo 

Liudo Truikio mūza, 

o Faustas Kirša 

taip ir liko nevedęs.



Ne visos žvaigždės lygiai traukia

Ne visos žvaigždės lygiai traukia,

Ne visos mintys saulei moja,

Ne gausūs žodžiai širdį šaukia,

Kai meilės praeitį sapnuoju.

Ir vėl tikiu, kad tu ateisi

Švelnučiais žvilgsniais nuraminti,

Ir vėl meiliai rausvai užkaisi

Ir liepsi man gėlių priskinti.

Nuskinsiu tau gražiausią gėlę,

Lengviausio aromato žiedą,

Kurį gyvent aušra prikėlė,

Kuriam dangus ir žemė gieda.

Ateik migla, apsupk šešėliu, –

Tave širdies daina pašaukia,

Kurią tik dėl tavęs iškėliau,

Kuri aidėdama belaukia.



Senadvaryje

apie 1937-1940 m.

Faustas Kirša 

su pusbroliu 

Petru Braciška, 

kuris greičiausiai 

paskatino poetą 

trauktis 

į Vakarus.



Emigracija

1944 m. pasitraukęs į Vakarus, F.Kirša apsistojo Liubeke (Vokietija),

ten buvo tremtinių kolonijos pirmininkas, dirbo gimnazijoje,

redagavo „Laisvės varpą“, „Vagas“,

dalyvavo skautų veikloje.

1949 m. emigravo į JAV,

gyveno Bostone.

Poetas rašė:

„Mano tikslas

minėti Lietuvą visur, kur tik galiu.“

„Aš pasišalinau iš Lietuvos su

dideliu skausmu.“

„Visa kuo tik reikia džiaugtis ir trokšti vieno: vienybės, vienybės,

vienybės.”



JAV F. Kirša sunkiai dirbo

fabrike, aktyviai dalyvavo lietuvių

kultūriniame ir visuomeniniame

gyvenime.

Autobiografiniuose užrašuose

randame poeto įrašytų eilučių:

„Aš rašau todėl, kad tikiu lietuvių ir

Lietuvos gyvybe ir nemirtingumu.

Jeigu aš netikėčiau, aš nerašyčiau...

Aš rašau dėl to, kad manyje

neišdildomai rausiasi Lietuvos

praeities šimtmečių budėjimas ir

šviesiausia viltis į ateitį, kad mes

buvome, esame ir būsime.“



Išeivijoje poetas nugyveno dvi dešimtis metų. 

Kamavo tėviškės ilgesys. 

Poetas – vienkiemio vaikas, suaugęs su tėviškės medžiais, su paties 

sodintomis obelimis, kurias prisimindavo ir Amerikoje. 

Sielos gilumoje F. Kirša liko nuoširdus žemės, pavasario, meilės dainius.



Sekminės Lietuvoj

Mes pirmąkart šiltai į vandenį įkritom:

Daug saulių nardėsi tarp mėlynų bangų,

Nuo bičių oras dūzgė tą Sekminių rytą

Ir vainikus nešiojo jaučiai ant ragų.

Išlipę iš vandens, kaip Nojaus gyvulėliai,

Drebėjom svaiguliu ir rinkome gėles...

Palaiminti visi takai, žiedais sužėlę,

Linguojantys įvairiaspalves galveles.



Išeivijoje

Išeivijoje išspausdinti poeto eilėraščių rinkiniai „Tolumos“ (1947), 

„Šventieji akmenys“ (1951), 

po F. Kiršos mirties – „Palikimas“ (1972). 

Už „Tolumas“ gavo aukščiausią užsienyje gyvenančių lietuvių 

literatūros premiją. 

Mirė  F. Kirša vienišas 1964 m. sausio 5 d. Bostono slaugos 

namuose, palaidotas Bostone, Forest Hills kapinėse. 

Ant rausvo granito paminklo ten iškalti 

poeto žodžiai: 

Aš liudiju keliaujančią per žmones 

Kūrybos aistrą, laimę ir Golgotą.



Kūryba

F. Kirša – susikaupęs poezijos piligrimas.

Intelektualaus ir mąstančio skaitytojo poetas.

Jo kūryboje apmąstoma žmogaus būtis.

Poeto kūrybos

orientyrai –

Čiurlionio dailė,

liaudies dainos.

Siekė iškelti žodį

iš kasdienybės į

„amžinųjų tiesų“

sritis.



Lyrikos bruožai

• Eilėse – vienišumo, liūdesio nuotaikos, neapibrėžtumas.

• F. Kiršos poezija katalikiška: jai būdingi tikėjimo klausimai ir

temos (Dievas ir žmogus, žemė ir aukštybės, būties trapumas ir

amžinybė).

• Poetui patrauklios abstrakčios idėjos: „kur mūsų kelias sukas?“,

„Kur mes nuklysim, kur sustosim?“

• Poetinė galia laisviausia gamtoje.

• F. Kirša liko ištikimas estetinei

krypčiai, nelinko į naująjį

modernizmą.



• Vaizdai lyrikoje, dvelkiantys tėvų žemės šiluma, laukų

platumomis, svaiginančiomis padangių erdvėmis.

• Kūryboje nuolat juntamas Senadvaris – sielos namai, aplinka,

kuri maitino, subrandino, sustiprino.

• Pamėgtas motyvas – pavasarinis žemės atbudimas.

• Lyrikai svetimas pesimizmas, nuolat

ieškoma vidinės harmonijos.

• Būtis, Dievas ir žmogus – pagrindinės

atramos, iš kurių plaukė simbolių

verpetai, vienišumo atodūsiai, o

išeivijoje – skaudi nostalgija.



F. Kiršos mintys apie kūrybą: 

„Rašyti? Būna valandų, kad rašto nekenčiu, kaip pagundos. Tačiau

tarpais užeina kaip debesys su švelniu lietumi: semi žodžius,

sakinius, vaizdus...

Ir didelis klausimas, ar tai iš nebūties būtis,

ar tik būties atidengimas.

Tai žmogaus, tik žmogaus stebuklingas

bendravimas su visatos paslaptimis.“

„Kai ateina mintis rašyti,

aš pajuntu harmonijos pradžią,

ir kaip paukštis iš dangaus

iškrinta skambus sakinys.“



Dr. Marija Gimbutienė ir Faustas Kirša

(R. Bričkaus fotografija)

Faustas Kirša – tikras dvasios aristokratas, 

susikaupęs poezijos piligrimas. Menininko pareigą F. Kirša 

suprato kaip budėjimą ir tiesos sakymą.

„Iš nuošalaus Aukštaitijos vienkiemio į pasaulį išsineštą religinį 

tikėjimą poetas išlaikė visą gyvenimą.“ (V. Daujotytė)



Poeto Fausto Kiršos tėviškės Jūžinto ežerą prarijo Antalieptės 

marios. Baigiančią irti sodybą 1965 m. nusipirko dailininkas 

Arvydas Každailis 

ir rūpinasi ja kaip kultūros paminklu. 

Seklyčioje įrengė ekspoziciją, skirtą poetui atminti, parengė ir 

išleido F. Kiršos eilėraščių knygelę „Senadvaris“.

A. Každailis – dabartinis Senadvario sodybos savininkas 



Senadvario nepakeičiau į auksą,

Nei kviečio grūdo dirsės žievele.

Šventoji upė tiek šventa, kaip Gangas:

Ant jos bangų jaučiuos tėvų vėle.
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