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VYDŪNO GYVENIMO IR KŪRYBOS BRUOŽAI

Jonas Damauskas

• / 
i

Šiemet suėjo šimtmetis gimimo ir penkiolikos metų mirties sukaktis 
mūsų didžiojo kultūrininko, rašytojo, filosofo, pedagogo Vydūno , uolaus 
lietuviškumo išreiškėjo, lietuvių tautinės sąmonės žadintojo, didžiojo tau
riojo žmoniškumo ugdytojo.

„Rodos, nėra kito rašytojo Lietuvoje, kurį lietuvių inteligentija tiek 
daug gerbtų, kaip Vydūną, ir tiek mažai žinotų, suprastų ir, gal neap
siriksiu pasakęs, tiek mažai jį būtų skaičiusi. Su kuo tik lietuvių inteli
gentų atsieina kalbėti ir nukreipti kalbą į Vydūno raštus, daugiausiai 
išgirsi atsakymą, kad nė vieno jo veikalo iki galo nėra skaitę, o skai
tyto visai nesupratę.“ Taip apie Vydūną buvo rašma „Skaitymų“ žurna
le 1921 metais, kai jis jau buvo paskelbęs per keturiasdešimtį savo kū
rinių ir kuris lietuviškumo žadinimo darbą jau buvo virš šimtmečio ket
virtadalį varęs! Vydūnas Nepriklausomos Lietuvos laikais ir iki savo mir
ties, tremtyje, nesiliovė ir toliau rašęs, kalbėjęs, veikęs, leidęs savo raš
tus. Vienok ir 1939 m. „Naujosios Romuvos“ puslapiuose randame aima
nuojantį nusiskundimą: „Turbūt jau nėra Lietuvoje taurių knygininkų, 
kuriems rūpėtų lietuviškos kultūros, o ne vien biznio reikalai, nes Kau
no knygynuose visai negalima gauti pirkti dr. Vydūno raštų, nors jų len
tynos linksta nuo menkaverčių romanų ir kitokių raštų?. . .“ Kas žino, 
ar ir mūsų laikų lietuviškos visuomenės pažiūra į Vydūną, jo kūrybos 
ir veiklos pažinimas bei supratimas yra kiek tolėliau nukeliavęs nuo 1921m. 
„nuomonės“, 1939 m. jo raštų platinimo būklės?!

„Vydūnas“ — slapyvardė, tapusi tikriniu vardu didžiojo lietuvio, 
kurio tikroji pavardė buvo Storasta, Vilius. „Žodis Vydūnas — reiškia 
toli į ateitį žvelgiantį žmogų bei pranašą. Pavadinimas visai teisingas. 
Vydūno raštuose tikrai esama pranašiškų dalykų.. .“ Šitaip rašė 1928 m. 
kitas mūsų didelis rašytojas - filosofas prel. A. Jakštas - Dambrauskas. 
Vydūnas, Storasta gimė 1868.III.22 d. Jonaičiuose, ant Šyšos upės 
kranto, Šilutės apskr., Klaipėdos krašte. Jis mirė 1953.11.20 d. Detmolde, 
Vakarų Vokietijoje. Vien tų dviejų datų sugretinimas parodo, kad jis 
buvo Lietuvos budimo, laisvės atgavimo, savosios valstybės puoselėji
mo, pakartotinos svetimųjų okupacijos ir mūsų tremties kelių daly
vis - liudininkas.

Jo tėvas Anskis Storasta buvo baigęs Berlyne evang. liuteronų mi
sionierių seminariją ir ketino išvykti į Afriką, tam tikslui net išmok
damas olandų bei anglų kalbos. Vienok, būdamas silpnos sveikatos, 
turėjo nuo tos kelionės ir tų planų atsisakyti. Po to, kurį laiką kuniga
vo Naumiesty, Suvalkijoje. Vėliau persikėlęs į Naukiemį, Pilkanio ap- 
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skritin, kur įsteigė evangelikų parapiją. Reiškėsi ir lietuvių spaudoje. Bu
vo didelis gamtos mylėtojas. Mirė 1903 m. Motina, Marė Ašmonaitė, ki
lusi iš Klaipėdos krašto, Priekulės apskr., Lankupių kaimo ūkininkų, gy
venusių prie Minijos upės. Buvo labai darbšti, ramaus ir tylaus būdo mo
teris. Mirė 1907 m. Jos brolis buvo žymus evengelikų sakytojas ir reli
ginių giesmių kūrėjas Klaipėdos Krašte.

Storastai turėjo šešius berniukus ir dvi mergaites. Jo tėvas, būda
mas evangelikų kunigas ir mokytojas, jau nuo kūdikystės dienų mokė 
vaikus giedoti šventas giesmes ir melstis. Motinos giesmės jaunąjį Vilių 
lydėjo nuo lopšio dienų. Toji religinga Storastų šeimos nuotaika nepali
ko be įtakos būsimam rašytojui. Savo atsiminimuose Vydūnas rašo: „Už
gimęs ir augdamas girdėjau savo tėvelius giedant ir meldžiantis prie ma
no lovelės ir prie lopšelio jaunesniųjų brolių ir seserų. Toliau jau ir 
mes vaikai su tėvais sėdėjome aplink stalą rytmečių ir vakarų pamaldoms. 
Ir vienas kitas turėjo melstis, pats sau žodžius sugalvodamas. Taip au
gome su giesmėmis ir maldomis į šį gyvenimą.“ Aštuonerių metų sulau
kusį Vilių tėvas ėmė mokyti lotynų ir graikų kalbų. Devintuosius metus 
baigęs ėmė savarankiškai skaityti Bibliją ir kitus religinius raštus iš sa
vo tėvo bibliotekos. Greta to, tėvas jauną Vilių supažindino su gamtos 
astronomijos mokslų pagrindais.

Besimokant atmintinai kai kurių Šventraščio tekstų, gyvenimui pras
mingi liko žodžiai: „Jame (Dievuje) yra gyvybė ir ta gyvybė yra šviesa“. 
Jaunasis Storasta, vienok, iš pat mažens nesitenkino paskaitytų tekstų 
suformulavimais, žodžiais. Nuo pat mažens jis varginosi gyvenimo filo
sofijos klausimais, neretai užduodamas viešintiems pas jo tėvą dvasinin
kams labai gilius diveviškos tiesos ieškojimo klausimus. Pirmučiausiai, 
nors ir vaikiškai - naiviai, bandė suprasti Dievo, kaip amžinosios mei
lės sąvoką. Jį labai paveikė, jo manymu, per silpni pas jo tėvą viešė
jusių, kartais net žilų, dvasininkų atsakymai į jo klausimus. Jo manymu, 
tie dvasininkai savo atsakymuose vien tik kartojo Šventraštyje parašy
tus žodžius, visiškai nesistengdami prieiti tų žodžių prasmės, gilesnio iš
manymo. Negaudamas norimo atsakymo ir vis rasdamas Biblijos pareiš
kimų nesiderinimą su gyvenimo ir, jo manymu, su Dieviškos meilės .es
me, vis labiau pradėjo linkti į mistiką, ezoterizmą. Jauną Vilių ypatingai 
veikė mintys apie Dievo esimą visame ir jo būvimą anapus visa ko. To
liau jis pradėjo skaityti ir nekrikščioniškų tautų šventraščius bei pa
davimus, liečiančius religinius klausimus: romėnų, persų, germanų ir 
kit., vis plėsdamas savo akiratį. Visą savo amžių išbuvęs religingas, ven
gė susirišti su kuria religija. Visi tie Vydūno jaunystės galvojimai ir 
sudarė visos jo pasaulėžiūros griaučius. Be pažinimo tų aplinkybių neį- 
manu gerai suprasti Vydūno visą kūrybą.

1882—85 m. jis lankė Pilkalnio mokytojų rengiamąją mokyklą, gi 
1885—88 m. Ragainės mokytojų seminariją. 1893 m. Karaliaučiuje išlai
kė vidurinės mokyklos mokytojo cenzo egzaminus, gi 1896 m. viduri
nės mokyklos rektoriaus egzaminus. 1896—1902 m. vasaromis studijavo 
Greifswaldo, Halles ir Leipzigo universitetuose bendrąją ir teisės filosofiją, 
religijos, kultūros, meno bei literatūros ištoriją, sociologiją, gamtos moks
lų pagrindus, anglų, prancūzų bei sanskrito kalbas. Nuo 1913 m. aštuo- 
nius semestrus studijavo Berlino universitete, kurio Rytų seminaras 
1917—19 m. pavedė jam dėstyti tame universitete lietuvių kalbą.
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1882—92 m., dar besimokydamas būti mokytoju, mokė Kintų, Šilutės 
apskr. bažnytkaimio pradžios mokykloje. 1892—1912 m .t.y. iki išeidamas 
į pensiją, dėstė Tilžės berniukų gimnazijoje prancūzų ir anglų kalbas. 
Nuo 1919 m. atsidėjo daugiausiai kūrybai, lietuviškai kultūrinei veiklai 
ir protarpiais dar pedagogikai. 1920—23 m. Telšių gimnazijoje po ke
letą mėnesių dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, vadovavo chorui. Klaipė
dos valstybinėje muzikos mokykloje 1926—27 m. skaitė kultūros istorijos 
paskaitas. 1928 m. Lietuvos Universitetas Kaune Vydūnui, už jo įvairius 
veikalus ir nuopelnus lietuvių tautai, suteikė garbės daktaro titulą.

Besimokydams jaunystėje Storasta neturėjo gerų gyvenimo sąlygų, 
gyveno drėgname bute ir susirgo džiova, — plaučiai pradėjo kraujuoti. 
Jo sveikata pablogėjo iki tiek, jog gydytojai maža beteikė vilties jam pa
sveikti. Tada, 17-tuosius metus eidamas, Vilius sukaupė visas savo jėgas 
ir ėmė ypatingai žiūrėti savo sveikatos: metė valgęs mėsą, nerūkė, ne
gėrė svaigiųjų gėralų, gyveno labai tvarkingai, laikydamasis tų dės
nių per visą savo gyvenimą. Dėl silpnos sveikatos ir buvo paskirtas mo
kytoju į Kintus, pušynų apsuptus. Tiksliu poilsiu, mankšta, grynu oru 
ne tik ligą nugalėjo, bet išugdė ir didelį patvarumą veikloje, išliko iki 
galo judrus, energingas, ištvermingas. Mokytojaudamas Kintuose susipa
žino su Klara Koch, garsiojo bakteriologo dr. Roberto Koch’o vaikaite, ir 
ją vedė.

Vydūno vardas lietuvių visuomenėje, lietuvių tautiniame ir kultū
riniame gyvenime pradėjo reikštis devynioliktojo amžiaus pabaigoje. Iš 
pradžių jis garsėjo kaip gabus bažnytinio choro dirigentas, o 1895 m. gruo
džio mėn. 2 d. įsteigė Tilžės Giedotojų draugiją, su savo dainų koncer
tais ir vaidinimais, ruošiamais visoje Prūsų Lietuvoje, sužadino ir ugdė 
Prūsų lietuvių tautinę sąmonę. Iš tos draugijos gyvenimo vėliau iškilo 
ir visa Vydūno raštija. Iš pradžių ji reiškėsi muzikos srityje. Draugijos 
chorui reikėjo lietuviškų dainų ir giesmių, o jų nebuvo. Tam reikalui Vy
dūnas pasikvietė žymius vokiečių muzikus W. Wolfą ir K. Janzą bei savo 
brolį Albertą (mirusį 1905 m.), kūrė lietuviškų dainų ir giesmių tekstus 
ir komponavo jiems gaidas. Iš to jo darbo vėliau išaugo „Lietuvos Ai
do“ (1904 m.), „Lietuvos Varpeliai“ (1909 m.) ir „Giesmės mišriam cho
rui“ (1932 m.). Visi jo muzikos kūrinėliai yra labai darnūs, giliai širdin
gi ir prasmingi. Jie ilgus metus stipriai veikė Prūsų lietuvių jaunimo 
tautinę sąmonę. Neliko ji be atgarsio ir Didžiojoje Lietuvoje. Vydūnas, 
kaip ir daugelis Prūsų Lietuvoje gyvenusių mūsų rašytojų, išaugo ir 
brendo dviejų kultūrų dirvoje. Gerai pažinęs vokiečių istoriją, idealisti
nę filosofiją, literatūrą ir meną, perėmęs iš jos visa, kas vertingiausia, 
Vydūnas, kaip reta kas kitas mokėjo virtinti lietuvių tautos dvasines 
vertybes ir su didžiausiu užsidegimu visą savo gyvenimą jas stengė
si mobilizuoti kovai prieš nutautėjimą ir nutautinimą. Jis pats, visa savo 
siela sutapdamas su lietuvių tauta, pašventė vien lietuvių lietratūros, mu
zikos ir dainos-giesmės kūrybos darbui. Tam skyrė geriausias savo dva
sios galias ir rūpinosi, kad lietuvių tauta išsilaisvintų iš svetimųjų dva
sinės vergovės, kad tautos žmonės taptų doresniais, eitų prakilnybės ir
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žmoniškumo takais ir kad susiprastų ne vien žmonėmis, bet ir lietuviais 
esą. Visa didžiulė Vydūno raštija (daugiau kaip keturiasdešimt draminių 
veikalų, filosofinių, istorinių, kalbinių darbų) yra ne kas kita, kaip di
džiulė šio pasišventėlio pastanga parodyti, kad lietuviai gali ir privalo 
remtis didžiulėmis savo pačios dvasinėmis vertybėmis ir jų pagrindu 
siekti laisvės, savarnakiškumo ir lygiateisiškumo kitų tautų tarpe. Aukš
čiausias Vydūno idealas buvo — žmogiškosios esmės išugdymas žmo
guje. Tautinė kultūra, kaip ir individo sąmoningumas, Vydūno įsitiki
nimu, yra svarbiausios pakopos asmenybei siekiant tapti žmogijos žmo
gumi — tobulos visuomenės atstovu ir kūrėju. Kas svarbiausia, Vydū
nas savo kadieniniame gyvenime, griežtai laikėsi savo skelbiamų idealų. 
Jau prieš 40 metų prof. V. Mykolaitis-Putinas, rašydams apie Vydūną 
jo 60 metų amžiaus sukakties proga, teisingai pažymėjo, kad „Vydūnas 
asmuo, principai ir gyvenimas, mokslas ir kūryba sudaro vientisą har- 
manišką visumą, kuri imponuoja savo suderinimo galia ir priverčia nu
silenkti net tuos, kuriems jo mokslas atrodo nepakankamai moksliškas, 
o kūryba nepakankamai meniška.

Pirmas didesnis Vydūno kūrinys, autoriaus sąmonės gelmėse gimęs ir 
susiformavęs jau anksčiau, buvo parašytas 1898 m. rudenį, kurį tada pa
vadinęs „Pasiilgimas Veldėtojo“, kuris buvo atspausdintas tik po 40 metų, 
būtent 1938 m. ir įvardintas „Pasiilgimas“. Kilo jis, kaip ir visa poetinė 
Vydūno raštija, iš Tilžės Giedotojų draugijos gyvenimo. „Pasiilgimą“ pa
rašęs autorius manė sukūręs, kas jam vaizdavosi stebint esminį to meto 
lituvių gyvenimo pakitimą. „Pasiilgimas“ buvo vaidintas pirmą kartą Til
žėje 1899 m. vasario L2 d. Birutės draugijos suruoštoje Lietuvių šventė
je. Tame veikale vaizduojama, kaip tautoje tilstąs liaudies dainavimas, 
apmigęs pasakų ir jų nuotakos gyvumas ilgisi ir laukia to, kurs jį tauto
je savaimingu būdu sužadintų ir prikeltų ir kaip laukiamasis žadintojas 
ilgisi ir laukia to, kurs jį tautoje savaimingu būdu sužadintų ir prikeltų 
ir kaip laukiamasis žadintojas ilgisi jo tėviškės ir pagaliau sugrįžta jon. 
Tai giliai prasmingas poetinis dramos kūrinys, simboliais vaizduojąs lie
tuvių tautinės sąmonės nykimo sutemas, tautos vergovės amžius, jęs pa
budimą ir krašto naujo gyvumo kilimą. Šiame kūrinyje gal ryškiau ir 
giliau už visus kitus lietuvių raštijos veikalus parodytas lietuvių tautos 
kelias per tautinės sąmonės gimimą į laisvę ir savaimingumą. Jo vien 
literatūriniai-filosofiniai kūriniai, knygų lentynoje, užima ilgą tarpą. Už
tenka tik paminėti: Visatos Sąranga (1907), Slėpingoji Žmogaus Di
dybė (1907), Prabočių Šešėliai (1908), Tėviškė (1908), Likimo Kelias 
(1908), Žmonijos Kelias (1908), Apsišvietimas (1909), Mūsų Uždavinys 
(1910), Amžina UUgnis (1912), Mūsų Laimėjimas (1913), Lietuvos Pa
sakėlė (1913), Jūrų Varpai (1914), Sigutė (1914), Ragana (1918), Ver
gai ir Dykiai (1919), Žvaigždžių Takai (1920), Tautos Gyvata (1920), Gim
dymo Slėpiniai (1921), Likimo Bangos (1922), Varpstis (1923), Karalaitė 
(1925), Pasaulio Gaisras (1928), Sveikata, Jaunimas, Grožė (1928) Laimės 
Atošvaistė (1934), Jūratė (1934), Nakvišos Gėralas (1934), Senovės Bal-
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sas (1935), Sąmonė (1936), Paslėptasis Auksas (1938), Kalėjimas - Lais
vėjimas (1947), Bhagavad - Gyta (1947) ir daug kitų nemenkesnės svar
bos rašinių. Tai milžiniškas Vydūno įnašas lietuvių tautos atsigavimui, stip
rėjimui, taip sau pačios, taip prieš kitas tautas.

„Pasiilgimas“ yra visų Vydūno tautinių idėjų sintetinis kūrinys. „Jū
rų Varpai“ apima visas jo filosofines idėjas. Misterinio pobūdžio trilo
gija „Prabočių Šešėliai“ mūsų raštijoje stovi pirmoje vietoje. Jos ypač 
antroji drama „Ne-sau Žmonės“, vaizduojanti XVIII amžiaus, tad Done
laičio laikų lietuvių būrų santykius su ponais, graudinanti kalusytojus ir 
skaitytojus tragišku Prūsų lietuvių „ne-sau žmonių“ likimu ir amžina tau
tos dvasia įkūnijanti žmonių sąmonės ir noro virsti sau-žmonėmis žadin
tojo ir kėlėjo, einančio per kraštą, per žmones Visuomio asmenybe, vir
to klasiškuoju mūsų literatūros istorijoje kūriniu, aktualiu ir mūsų laikų 
visuomenėje, neabejotinai ir dabar įtaigojančių mūsų jaunimą. Čia dar 
pažymėtina, kad visi Vydūno dramatiniai veikalai buvo pakartotinai vai
dinti Birutės ir Tilžės Giedotojų draugijų rengiamose Lietuvių šventėse.

Jo raštai ne tik turinio atžvilgiu yra vieni su kitais susiję, vieni ki
tus kaip ir papildydami, nušviesdami vieną po kitos jo mokymo api
mamą sritį, bet ir savo išore yra griežtai susiję su jo asmenybe ir pasau
lėjauta. Norėdamas jau pačiu raštų paviršiaus atrodymu žmones skatinti 
juos skaityti, pasirūpino jų menišku išleidimu, papuošimu ir apdarais. 
Jie jo ne vien parinkti, bet ir jų papuošimas dažniausiai jo paties pieštas 
ir galutinai nustatytas. O- visuomet jis yra labai reikšmingas, tarsi būtų 
veikalo turinio atšvaita. Kiekvienas jo veikalų jau vein savo paviršiumi 
yra tikras meno kūrinys, kur knygų viršeliai yra grafiškai suderinti su 
jų turiniu. Greta viso to, Vydūnas, savo raštams naudojo sąvąją, jo paties 
nustatytą tautišką rašybą su meniškai tam pritaikintais ženklais, kuriais, 
tiesa, vargiai berinktume ne Vydūno raštus, bet kurie Vydūno buvo pri
taikinti su savaiminga, įtikinančia logika.

Besirūpindamas lietuvių kalbos mokymu Vydūnas parengė „Vadovą 
Lietuvių kalbai pramokti“ (1912 ir 1924), „Deutsch - litauischer Wort- 
schatz“ (1916) ir „Enfuehrung in die litausche Sprache“ (1919), kur 
kreipia dėmesį ir į mūsų kalbos estetiką.

Norėdamas vokiečių ir kitoms tautoms parodyti lietuvių tautos savai- 
ingą kultūrą, praeitį, didingumą ir jos reikšmę žmonijos kultūrai, jis pa
rašė vokiečių kalba „Litauen in Vergangenheit und Gegenwart“, kurį 
išleido 1916 m. 1917 m. tą veikalą kun. dr. A. Viskanta, Ženevoje, Švei
carijoje, išleido prancūzų kalba. 1919 m .toji knyga buvo išleista lenkų 
kalba. Tame veikale Vydūnas pateikia ir enciklopedines žinias svetimie
siems apie lietuvius, pirmučiausiai siekdamas atitaisyti svetimųjų paskelb
tas netiesas apie lietuvius ir ruošdamas .kelią lietuvių savaimingumui ir 
Lietuvos nepriklausomybei. Jur ir originalas, ir jo vertimai pasirodė ta
da, kai Lietuvai dar sunkiai sekėsi varžybos dėl Valstybės nepriklauso
mybės atgavimo. Svetimųjų nuomonei apie Lietuvą formuoti, toji Vydū
no knyga irgi turėjo reikšmės. Panašaus pobūdžio veikalų ir šiandieną 
reikia kuo daugiau.
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1932 m. jis išleido didelį veikalą „Sieben Hundert Jahre deutsch- 
litauischer Beziehungen“, kurioje vokiečiams pasakė daug karčios tiesos, 
kaip paprastai susilaikydamas nuo smarkesnių kaltinimų, kas betgi na
cionalsocialistų nesulaikė nuo knygos persekiojimo. Po visų labai žiau
rių nacių organizuotų demonstracijų prieš jį, Vydūnas turėjo, visų iš bai
mės vengiamas, toliau pas save kaip kalėjime užsidaryti. Naciai veik vi
są to veikalo laidą konfiskavo ir sunaikino, gi jį patį, 1938 m. buvo areš
tavę ir net du mėnesius išlaikė kalėjime, nors dėl nacių jam mestų kalti
nimų jie patys jam jokios bylos nekėlė.

Daugumą Vydūno raštų, savo lėšomis išleido jo didelė gerbėja, švie
si Tilžės lietuvaitė Morta Raišukytė, tuo įrašiusi savo vardą lietuvių tau
tos literatūros istorijoje. Visi jo raštai bei jo leisti laikraščiai (1905-1909 m. 
„Šaltinis“, 1911-1914 m. „Jaunimas“ ir 1915 m. „Naujovė“) prieš I-jį Pa
saulinį karą plačiai plito Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuvių tarpe ir 
buvo labai skaitomi visų tų sąmoningesnių tautos žmonių, kuriems rūpė
jo sąmoningas gyvybės ir gyvenimo esmės pažinimas, tautos dorovingu
mas, žmoniškumas ir tautinės dvasios kilimas ir augimas. Jis yra su pa
skaitomis ir kalbomis keliavęs po visą Lietuvą. Jis tris kartus lankėsi Švei
carijoje ir skaitė paskaitas Berne, Ženevoje, Asconoje. Didžiojoje Lie
tuvoje kaip paskaitininkas Vydūnas pradėjo lankytis nuo 1900 m., Palan
goje tada duodamas savo pirmą paskaitą. Nuo 1908 m. jis kasmet lankėsi 
Vilniuje, kur dr. J. Basanavičiaus kviečiamas skaitė Lietuvių Mokslų drau
gijai paskaitas. Iki 1912 m. Lietuvos nepriklausomybės metais veik nebuvo 
didesnės Lietuvos vietovės, kurioje jis nebūtų skaitęs paskaitos, kalbėjęs, 
visur labiausiai patraukdamas jaunimą. Panašiai buvo ir jo tremties ke
liuose.

1932 m. mirė jo artimiausia bendradarbė Morta Raišukytė. 1937 m. 
Klaipėdoje mirė jo brolis dr. Jurgis, iš kurio laidotuvių grįžęs rado 
savo žmoną mirties patale, kuri susirgo išgąsdintą nacių išsišokimų prieš 
Vydūną ir greit mirė. Likęs vienišas ir nacių teroro izoliuotas nuo žmo
nių visgi neapleido Tilžės, tikėdamas, jog ten būdamas ir savo elgsena 
privesiąs prie Prūsų lietuvių būklės palengvėjimo. Vienok šešeri metai 
(1938-44) nepakeitė Tilžės nacių brutalumo. Rusams sustiprinus Prūsijos 
miestų puolimus iš oro, 1944 m. rudenį Vydūnas traukėsi į Vakarus, pa
sirinko tremtinio kelią, kuris jam buvo ypač sunkus. Jis pateko pas bol
ševikus, bėgdamas toliau į Vakarus skendo jūroje, bolševikų ir lenkų 
buvo žiauriai apiplėštas ir šautuvų buožėmis muštas iki sąmonės neteki
mo. Pereinamose stovyklose ant cementinių grindų, patalpose be durų 
ir langų, išliko vos gyvas. Jis tik 1946 m. pagaliau pateko į Luebecką, kur 
lietuviai skautai suorganizavo jo globą ir jį slaugė iki jis pajėgė vykti į 
Detmoldą, pastovesniam apsigyvenimui. Tik atsikėlęs iš ligos patalo, Vy
dūnas su paskaitomis apkeliavo veik visas didesnes lietuvių tremtinių sto
vyklas, aktyviai dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje. 1947 m. liepos 
mėn. buvo išrinktas Lietuvių rašytojų sąjungos garbės nariu, — vėliau Lie
tuvių žurnalistų ir kitokių sambūrių garbės nariu. Nuolat vis rašė ir rašė.

Prieš pat 1953 m. Naujuosius metus gatve einantį jį pertrenkė mo- 
tociklistas ir sužeidė. Kiek pasigydęs grįžo į Detmoldą ir ten ruošėsi at
švęsti savo 85 metų sukaktį. Persišaldė ir susirgo gripu, prie kurio dar
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prisidėjo plaučių uždegimas. Buvo, jam įprastai, labai pareigingas ir iki 
paskutinio savo gyvenimo akimirksnio dirbo. Vasario 20 d. iš ryto dar 
buvo atsikėlęs užbaigti vieną, skubų straipsnį, bet krito ant grindų ir su
sižeidė. Tą pat dieną 17 vai. 40 min. Vydūnas mirė. Palaidotas Detmolde, 
toli nuo savo gimtojo krašto. Korp!Vytis ir daugybės kitokių mūsų orga
nizacijų garbės narys, yapč mūsų jaunimui, buvo ir bus degančiu švy
turiu einant lietuviškumo keliu.

Veikale „Mūsų Uždavinys“ (1910) Vydūnas rašė: „.. .Kiekvienas turi 
gyventi pilnu pasišventimu tam, kad visas jo buvimas būtų nuolatinė 
malda dvasioje ir teisybėje. O ką žmogus ir darytų, vis jis turėtų veikti 
pasišventęs ir pasišventinęs savo darbui. Visuomet jis turėtų gyvai pajaus
ti neapsakomai šventąją Akivaizdą Tojo, kas buvo, esti ir bus. Taip jis 
spręs savo uždavinį. Taip jo gyvybė tvirtės. Taip jis išliks. Išliks, kadangi 
augs, ir visa tauta ir žmonija.“ Tai yra ASS veiklos keliai. Mūsų skauta- 
vimo uždavinys išugdyti jaunuolio dvasioje darnią sintezę žmogaus tar
nybos Dievui, Tėvynei ir Artimui, t. y. išugdyti tikrą žmogų. Gi tuo visą 
savo gyvenimą gyveno, sielojosi Vydūnas. Užtat neabejotina, kad jo kū
ryboje, raštuose ypačiai ASS turi gilų šaltinį visai savo veiklai stiprinti, 
plėsti.

ŠALTINIAI:
„Vydūnas, jo 80 m. amžiaus sukakčiai paminėti, 1948 m.“ redagavo A. Merkelis.
A. Krausas. „Vydūno gyvenimas ir veikla.“ Straipsnis.
J. V. Girdvainis. „Dr. Vydūnas Žvilgsniai j jo gyvenimą, darbą ir jo raštų likimą“ ir 

„Vydūnas. Pasiilgimas“ — recenzija. Naujoji Romuva Nr. 35-36. 1939 m.
J. Dainauskas. „Vydūnas — lietuviškų reikalų gynėjas“ „Draugas“, 1968 m.
„Vydūnas“ Liet. Enciklop. XXXIII t. 519-524 pp.
Vydūnas „La Lituanie dans le Passe et dans le Present.
Vydūnas „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje“. 1948 m.
Vydūnas „Tauresnio žmoniškumo Užtekėjimas“. 1948 m.
Vydūnas „Vergai ir Dikiai“. 1919 m.
Vydūnas „Lietuvos Varpeliai“. 1909 m.
M. Biržiška „Lietuvių Tautos Kelias“ II t. 1953 m. 60-66 p.p.

Rodos, gana dažnai yra patirta, kad nuoširdžiai į antros lyties asmenį įsimylėjęs 
jaunuolis jaučia savyje kaž kokį šventumą. Ir jo santykiai su antra lytimi pasilieka 
lyg aukščiau viso paprasto gyvenimo. Tada jis ir sugeba poetiškai apsireikšti, nors 
iki tol nebuvo poetu. Pasidaro kūrėju, kadangi yra idealui pasišventęs ir todėl pašven
tintas ir nušviestas. Dingus tam pasišventimui, pranyksta ir poetiškas gabumas.
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Tilžės miestas, kuriame gyveno Vydūnas. Karalienės Luizos tiltas 
per Nemuną.

Vydūnas Mažosios Lietuvos lietuvių veikėjų tarpe.
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Vydūnas 1928 m. Kaune rašyto jzi būryje, kan. J. Tumo-Vaižganto 
bute, kai jam buvo suteiktas garbės daktaro laipsnis. Sėdi (iš k.): 
prof. M. Biržiška, S. Čiurlionienė, Vydūnas, prel. A. Dambrauskas - 
Jakštas, kan. J. Tzimas-Vaižgantas. Stovi (iš k.): V. Bičiūnas, kan. 
M. Vaitkus, prof. V. Mykolaitis-Putinas, F. Kirša, L. Gira ir 
V. Krėvė-Mickevičius.

Kalba yra tautai kaip sielos žadas kūnui. Kalba aiškiai parodo, koks yra tautos 
gyvybės stiprumas. Norint gaivint tautą, todėl pirma gaivinama silpnėjanti jos kalba. 
Bet nieko tai nereikštą, jeigu nebūty ta ypatingoji tos tautos gyvybė gaivinama, kuri 
kalba apsireiškia. Svarbu todėl, kad gaivinamąja kalba būty sakomi kuo kilnesni jaus
mai, kuo aiškesnės, šviesios mintys.

Vydūnas
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Vydūnas studentų tarpe. J. Buračo nuotrauka

Vydūnas jaunystės metais, tik baigęs universitetą, savo darbo ka
binete.
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Vydūnas apie 193Ą m. ...
S. Kolupailos nuotrauka

Tilžės lietuviu bažnyčia, kurioje 
giedodavo Vydūno vadovaujamas 
choras.
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į

Svarbesnieji Vydūno dramos veikalai

127

15



VYDŪNAS IR JO MINTIJIMAS

Jonas Kubilius

Kelios pastabos skaitytojui.

Vydūnas ir Jo Mintijimas yra gal ir per stambus pavadinimas šiam 
mano rašiniui. Tačiau jį palikau, nes jis geriausiai atitinka mano geram 
norui, nors ir sunkiai įvykdomam. Skaitytojas pats galės spręsti apie šį 
bandymą. Norėjau patiekti Vydūno kelias mintis apie pasaulį, žmogų, Die
vą ir jų santykius visatos vyksme.

Tik kelius, bet, rodos, pagrindinius Vydūno raštus naudojau šiam ra
šiniui. Asmeniškiausias jo veikalas yra SĄMONĖ (Sąmoningumas ir ne
sąmoningumas) arba Žvilgsniai į gyvenimo esmę. Toliau eitų: Visumos 
sąranga, Tautos gyvata, Slėpingoji žmogaus didybė, Tauresnio žmonišku
mo užtekėjimas, Mirtis ir kas toliau. Nedrįsčiau sakyti, kad aš juos jau taip 
pilnai galėjau išnagrinėti ir jų mintis čia perduoti, jog skaitytojas turėtų 
visą supratimą apie Vydūno galvojimą, bet, kiek man trumpas laikas ir 
sąlygos leido, bandžiau pats šių veikalų mintis persiimti ir jas skaitytojui 
patiekti.

Nenorėdamas skaitytoją apsunkinti, neduosiu visų įprastinių ir var
ginančių nurodymų tekstuose. Juos pažymėsiu tik veikalo pirma raide. 
Tekstus rašysiu autoriaus originalia kalba, nes jo kalba yra graži ir pil
na naujų ir išradingų išsireiškimų. Taip pat nenorėčiau skaitytoją var
ginti nereikšmingomis detalėmis, duosiu autoriaus tik pagrindines mintis.

Bendrai apie Vydūno filosofiją
Savo laiku porą kartų esu rašęs apie Vydūną Mūsų Vytyje. Vieną 

kartą rašiau apie Vydūną kaipo žmogų ir antrą kartą apie Vydūną kai
po mūsų tautos auklėtoją. Ir, kiek gerai atsimenu, buvau priėjęs prie 
kažkurių sprendimų, kurie man šiandien atrodytų gerokai paviršutiniški. 
Vydūno kalbinė akrobatika veda dažnai prie kabalistiškų išsireiškimų. 
Gal ir aš tuomet, jų įtakoje, esu panašiai išsireiškęs, bet šiandien ati
džiau perskaitęs jo raštus, turiu prisipažinti, kad Vydūno išvedžiojimai 
nors ir yra persunkti orientališko galvojimo, bet, toli gražu, nėra ir va
kariečiui nesuprantami ir visai svetimi.

Vydūno metodika, tai yra priėjimas prie daiktų, yra daugiau istori
nis ir įžvalginis, negu skolastinis ir loginis. Vydūnas užmezga dialogą su 
daiktu, jį apžiūri iš visų pusių, prieina prie jo su meile ir pagarba, leidžia 
jam kalbėti, išklauso jį ir skverbias į jį su visa siela bando atidengti gi
liausią jo esmę. Nežinau kokiais kitais žodžiais galėčiau tiksliau jo me
todą pavadinti, kaip įsimylėjimo vyksmu. Jo meilė mąstomam daiktui iš
šaukia, atrodo, daikto meilę ir atsivėrimą. Jis pats sako: „Seniai man 
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būdavo sakoma, kad aš reiškiasis daugiau iš regėjimo kaip iš protavimo S. 
Kai kurie mano dėstomi dalykai jusliniam protavimui tur-būt atrodys 
net neverti apmąstymo“ S. Yra kartu ir istorinis jo metodas. Jis gi
liai studijuoja senus įvairių tautų raštus, senas religijas, tautų padavi
mus, tikėjimą, ypač Indų senovės raštus. Keli jo raštai yra tiek persunkti 
orientališko galvojimo, jog kiekvienam skaitytojui yra aišku, iš kur tie 
terminai ir sąvokos yra paimti. Be to ir pats autorius aiškiai pasisako, iš 
kokių raštų, arba rašytojų jis yra paėmęs savo apmąstymams medžiagą 
ir net išsireiškimus. Jo metodika yra kartu ir misticizmu persunkta. Jis 
rašo: „Šito rašto žinios yra labai nuostabios. Ir ne vienas moksliškai (žo
dis paimtas kabutėse) mąstyti papratęs reikalaus prirodymų (prirodymų - 
taip pat - kabutėse). Bet reikia atsiminti, jog visi prirodymai išeina nie
ku, jei žmoguje nėra to, kas tuos prirodymus išmanyti gali.“ „Šišion pa
aiškinti dalykai nėra prieinami paviršutiniam supratimui.“ m. Čia, žino
ma, ir susiduriame su didžiausias sunkumais. Sakyčiau, reikia tikrai pa
sidaryti dalinai Vydūnu, jog priėmus jo kai kurius pasisakymus. Yra sun
ku taip pat įsiveržti į Vydūno sielą ir iš jo taško žiūrėti į daiktus, taip, 
kaip jis į juos žiūri. Viena mus ramina ir akivaizdu pasidaro kiekvienai 
subrendusiai sąmonei: Vydūno visas galvojimas veda pasaulį į šviesesnę 
ateitį.

Kai kurie Vydūno veikalai
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Dievas.

Dievas yra viso Vydūno galvojimo centre. „Šitas Vienasis , kurs tik
rai esti, yra amžinoji Visumos priežastis, arba kaip paprastai sakoma: Die
vas.“ S.Ž.D. Jis vadina Dievą taip pat „Amžinąja pilnybe“, „Vienuma“, 
„Atma“, „Slėpingąja Kūryba“. Dievas Vydūno galvojime yra Šviesa, ku
ri persunkia kiekvieną daiktą, kuri stumia kiekvieną daiktą pirmyn, kuri 
išlukštena jo esmę begalinėje meilėje, kuri yra pradžia, buvimas ir ga
las viso pasaulio. Be Jo niekas nėra, niekas negali būti ir niekas nie
kuomet nerastų buities taško. Dievas yra visko pradžia, Dievas yra visur 
ir visuomet ir visame, kas yra. Jis yra „Spindėjimas: savo artybėje vie
nybė, toliau Jis skiriasi į atskirus spindulius... ir tas spindėjimas iš Vi
sumos esmės kuria pavidulius, gyvius“ ir t.t. V.S. Dievas yra tiek visko 
pradžia ir pabaiga, kad Vydūno visas galvojimas labai dažnai bando su
plakti tvartinį ir tvėrėją. Todėl dažnas ir priskiria jam panteizmą. Vydūnas 
sako, „kad kiekvieno žmogaus sąmonė yra atskira kibirkštis tos visą ap
rėpiančios sąmonės, kaip materės krislelis yra viso nesąmoningumo dale
lė“ S. Arba: „Žmogaus esmė yra be pradios ir be pabaigos. Ji nuolati
nai gyvena amžinuose aukštybės kraštuose.“ Bet į tai gal nereikėtų kreip
ti daug dėmesio. Juk kuris poetas nėra turėjęs tokių lakių pasisakymų. 
Giliau peržiūrėję ir jo visą mintį pasekę, mes lengvai atrasime, kad 
ir pas Vydūną tvarinio ir tvėrėjo dualizmas yra gan ryškus. Jis skiria 
ugnį nuo kibirkšties, žiburėlį nuo šviesos. Galų gale Vydūnas neišvengia 
tos begaliniai sunkios problemos, kuri yra statoma kiekvienam galvojan
čiam. Juk kas yra tvarinys, kuris yra niekas iš savęs, jei ne tvėrėjo nuo
latinis vyksmas. Todėl nėra ko labai nustebti, jog Vydūnas savo konk
rečiuose išsireiškimuose dažnai perkerpa, atrodo, tą labai ploną dualizmo 
siūlą. Tikrumoje Vydūnas, turėdamas labai stiprią asmenybės sąvoką 
ir jos didelį vertinimą, aiškiai skiria atskiros asmenybės neišnykstamumą 
ir tos begalinės asmenybės, iš kurios viskas prasideda ir į kurią viskas 
sugrįžta. Ir čia mes matome labai aiškiai Vydūno mintyje šį reikalingą 
dualizmą, kuris yra tarp tvėrėjo ir tvarinio. Vydūnas jaučia, kaip ir kiek
vienas galvotojas, kad šis dualizmas nėra tvarinių dualizmas, kaip vie
nas ir vienas, bet kaip begalybė ir x. Taigi šis dualizmas nėra palygina
masis dualizmas, bet kaip begalybė ir nulis. Ir Vydūnas, būdamas mąstyto
jas ir mistikas, pasineria tikrai paprastam galvojimui nebesuprantamose 
buities gelmėse. Tai yra kiekvieno mistiko pavojai ir privilegija. Jų pri
vilegija yra atidengti tikrai gilesnes buities paslaptis ir vesti žmonijos 
sąmonę prie tikresnio pasaulio supratimo ir jų pavojus yra pasilikti 
nesuprastiems. Todėl, kada Vydūnas, lyg pagautas misticizmo antpuolio, 
bando mums atidengti buities paslaptis, mes pasiliekame labai dažnai ne
žinioje; bet kada jis sugrįžta prie mums žinomų terminų ir sąvokų, tada 
mes matome, kaip jo asmuo kreipiasi ir maldoje ir mąstyme į Aukščiau
sią Buitį ir mezga dialogą kaip aš su Tuo, kuris yra Pilnybė, kuris Am
žinoji Kūryba, nuo kurio viskas priklauso. Galų gale kaip jis ir bevadintų 
šį antrą aš, yra akivaizdu, kad šis konkretus jo aš yra priklausantis nuo 
ano nelygiame dualizme, bet kaip esminiai priklausančio nuo priklauso
mojo.

Baigdamas šią pastraipą norėčiau dar dvi pastabas pridėti. Viena bū-
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tų šitokia. Vydūno raštuose yra daug dėstomų dalykų, kuriuos jis tik 
nurodo kaip galimas ir skelbiamas nuomones nei jas gindamas, nei jas 
atmesdamas. Jos nėra būtinai Vydūno asmeniško įsitikinimo mintys. Jam 
jos buvo sugestyvios ir jis kaip tokias nori perduoti ir savo skaitytojui. 
Ir kadangi jos labai dažnai yra supintos su jo pačio galvojimu, ne vie
nas yra jas palaikęs tikrai Vydūno asmenišku įsitikinimu.

Antra, Vydūno išsireiškimo sąvokos yra labai turtingos ir leidžiasi vi
sokeriopai interpretuojamos.

Pasaulis
Reikia labai stebėtis, kad Vydūnas jau savo laiku pasaulį suprato 

kaip vyksmą: „Platiai siekiančiam žvilgsniui materė, ar tai būtų auksas 
ar ledas, nėra daigtingas, buvęs dalykas, bet vyksmas.“ S. Taigi pasaulio 
nėra, bet pasaulis darosi. Ir jo galvosenoje tas vyksmas nėra koks chao
tiškas judesys, bet tikslingas kilimas, siekimas. „Atrodo, tarsi visi daigtai 
ir visos esybės pasaulyje kyla Žmogauspi.“ S. Todėl visa yra persunkta 
savotiško sąmoningumo. „Augemenijoje sąmoningumas, atrodo esąs pavi
dalus statančia galia, gyvojoje sąjūdžiu, gyvenimą veikiančiu pradu, o 
žmonijoje kaip gyvenimą šviečiančia ir tuo savo teikiančia galia.“S. Todėl 
Vydūnas ir kalba apie „minerališkumą, apie gaivališką augmeniškumą, 
apie gyvūniškumą ir žmoniškumą.“ S. Bet šitos visos jėgos nėra be savy- 
veikos, priešingai, „visada viena yra pagrindas arba pakopa kitai, augstes- 
nei“. „Visos gamtos galios suplaukia žmogaus asmenyje.“ Kaip matote čia 
Vydūnas yra labai artimas šių dienų evoliucijos teorijai. Tik tiek gal bū
tų galima pasakyti, kad moderniškoji evoliucijos teorija yra stipriai su
skilusi į du priešingus laukus: vieni prileidžia kad evoliucija kyla savaime 
ir todėl žemesniosios jėgos yra kilmė ir priežastis aukštesniosios buities, 
kiti, prileisdami evoliuciją, galvoja, jog pagrindinė evoliucijos priežastis 
gludi įdėtoje pačio tvėrėjo daiktams duotoje esmėje. Vydūnas artinas dau
giau prie paskutiniosios muomonės. Jis, kalbėdamas apie žemesnios jė
gos pakopą aukštesnei prideda, „bet nėra jos kilmė“. „Vis reikia atsiminti, 
kad toji yra kūrybos gelmė.“ Sutikime, jog nėra labai aįšku, ką Vydūnas 
supranta sakydamas „kūrybos gelmė“, bet nėra abejonės, jog jis nepri
leidžia savaimingą gimimą aukštesnios galios iš žemesnios. Jeigu Vydūnas 
ir neduoda jokių įrodymų savo tvirtinimams, bet jis kviečia skaitytoją 
atidžiai sekti senųjų ir naujųjų mokslininkų raštus. Be abejo, Vydūnas 
dar neturėjo mūsų dienų mokslininkų duomenų apie pasaulio sudėtį, bet 
bendrai paėmus, jis duoda gan tikslų realaus pasaulio vaizdą.

Savo pažinimo teorijoje jis dar tebėra stiprioje Kanto įtakoje. Ma
terė gludo ištikrųjų tiktai žmogaus sąmonėje.“ Bet jis tuo nepasidaro idea
listu, nes jis skiria medžiagą ir sąmonę: „Šviesus žmogus aiškiai išmano... 
kad yra du dalyku, būtent, sąmonė ir tai, kas kaip-nors yra iš jos pa
daroma savo turiniu.“ Taigi Vydūnas nėra nei Hegeliško, nei Kantiško idea
lizmo auka. Jo galvosenoje daiktas sąmonėje ir tik sąmonėje įgauna sa
vo daiktiškumą, tai yra — savo aš. Nes tik sąmonėje daiktas gali prarasti 
savo nesąmoningumą. Sąmoningumas ir nesąmoningumas vaidina gan di- 
delią rolę Vydūno mąstyme. Jis sako: „Sąmoningumas reiškiasi iš viso, ką 
tik patiriame. O nesąmoningumo prasmė yra apreikšti esimą ir įgalinti
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žmogų daigtingumui patirti.“ Būtų kas tai panašaus kaip energijos paver
timas į medžiagą ir medžiagos į energiją. Be abejo, to Vydūnas nesakė 
ir nenorėjo pasakyti, bet kiek pasiknisus jo galvosenoje atrandame, jog 
sąmoningumo pasaulyje uždavinys ir yra sunaikinti nesąmoningumą pa
darant jį sąmonės turiniu. Ką ištikrųjų ir moderniškas mokslas daro pa
imdamas į savo rankas vis daugiau ir daugiau energijos sąmoningumu, tai 
yra atidengdamas medžiagos, energijos, šviesos paslaptis. Vydūnas gal ir 
neprieina mokslo keliu nurodyti, kokią begalinę jėgą turi sąmonė, bet jis 
tai lyg nujausdamas duoda sąmonei tokią pirmenybę, jog sąmonė kar
tais atrodo viskas ir nesąmoningumas tik atspara.

Vydūnas nesustoja šitame pažinimo lauke, jis kviečia mus dar giliau 
pasinerti dvasia į pasaulio esmę. Reikia prisipažinti, jog šis pažinimo lau
kas, kurį aš pavadinčiau mistiniu arba abstrakčiu įžvalgumu, sudaro daug 
neaiškumų ta prasme, jog paprastas protas nebepajėgia jo sekti. Pats Vy
dūnas prisipažįsta, kad jis pats išmokęs to galvojimo iš indų filosofijos. 
Kaip reikėtų to pasiekti, negalėčiau skaitytojui pasakyti, nes pats jo dar 
neišmokau. Ir pats Vydūnas nebežino, kaip pasakyti skaitytojui savo gal
vojimą, bet tik prideda: „Visos šio rašto žinios todėl kreipiasi tiesiog į žmo
gaus išmintį, į jo tiesos numanymą.“ M. Ir jis pakartotinai tvirtina, kad 
žmogus, giliau mąstąs, gali tai suprasti. Turiu palikti skaitytojui spręsti 
ir jį kviestis į talką. Gal abu ištrauksime daugiau paslapčių iš šio mūsų 
tautos amžinybę siekiančio mintytojo. Čia pridedu akivaizdinę visatos brė
žinį, kurį pats Vydūnas keliuose savo veikaluose pakartojo. Jis dalinai 
yra paimtas iš A. Beasant knygos: la mort et apres.

Šitas visatos brėžinys, kiaušinio pavidalo, yra dalinamas kryžmai. 
Kairioji jo pusė nurodo realias visatos sritis, o dešiniojoje pusėje — gali
mą vyksmą kiekvienai sričiai prieinamą ir savą. Pačioje viršutinėje dalyje 
yra baltas apskritimas, vaizduojantis dieviškąjį vyksmą. Tą dalį jis vadi
na Atma, Buddhi ir Manas. Atma būtų pats Dievas, Buddhi jo veikimas 
ir Manas — meilė. Šitai kaip jis pats tai aprašo: „Kas nor nemirtingu 
tapti, tasai tur susirasti Atmoje, o Atmą savyje. Tik Dievo dvasioje galima 
nemirtingu būti. Ypatiškas Atmos apsireiškimas, lyg koks vidurys, iš kur 
jis veikia ir save apsako, yra Buddhi. Tai dieviškos jėgos Šaltinis. Yra 
tai kaip kokia saulė, iš kurios šviesa liejas spinduliais. Toksai spindulys 
yra Manas. Vadinant Buddhi išmintimi, galima sakyti, Manas yra meilė.“ 
Atma - Buddhi - Manas yra dieviškoji žmogaus dalis.“ Šis paskutinis sa
kinys lyg ir griauna Vydūno galvojimą. Jis anksčiau sako, kad žmogus 
turi atsidurti Atmoje. Bet kad atsidūrus Atmoje, Atma jau turi būti. Čia 
ir susiduria Vydūnas su sunkumais, kurie yra orientališkos filosofijos da
lis. Reikia išgelbėti žmogaus aš ir Dievo absoliutinį nepriklausomumą. 
Bet ir krikščioniškame galvojime susiduriame su tais sunkumais, kada pra
dedame kalbėti apie sudievinimą žmogaus sielos per Dievo malonę. Jau 
nekalbu apie mistikus, kurių pasisakymai neįmanomi suprasti ir išaiškinti 
mums įprastomis sąvokomis. Žemutinėje brėžinio dalyje yra išvardinti da
lykai, kurie priklauso mirtingajai žmogaus pusei. Vydūnas vartoja sanskri
tų žodžius, kurie gerokai apsunkina skaitytoją. Sthula - Sharira būtų mi
neralinė pasaulio dalis, Linga - Sharira — organinė, Prana — eterinė ir, 
galų gale, Kama — visai plona, jokiomis juslėmis nepatiriama mežiaga.
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Visuma ir jmogus.
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Kaip ir kodėl Vydūnas prileidžia šias nežinomas ir paprastam protui ne
prieinamas medžiagas, neįmanoma išsiaiškinti, nes ir jis pats neduoda jo
kio didesnio paaiškinimo. Jis tik sako tai reikia išmanyti. Kiek ši jo brė
žinio dalis derintųsi su modernška fizika, palikčiau taip pat mokslinin
kams spręsti. Vydūnui buvo svarbu aptarti žmogų ir jo veikimą visatos 
aąrangoje.

Žmogus
Žmogus, centras viso Vydūno galvojimo ir didžiausias rūpestis, yra 

jo apmąstymų alfa ir omega. Jis žino ir pasako gan aiškiai, kad visos vi
satos jėgos susibėga žmogaus esmėje ir jam labai rūpi, kiek galima gi
liau pasiekti žmogaus prigimties gelmes. Kas liečia žmogaus mineralinę, 
biologinę ir paprastą protavimo pusę, arba sąmoningumo pusę, jis pasiti
ki to laiko pripažintomis tiesomis. Jis žino, kad ir žmoguje veikia chemi
niai dėsniai, kaip ir visur gamtoje. Tap pat jis nedvejodamas pripažįsta 
biologinius augimo ir griuvimo dėsnius. Jis priima biologinius augimo ir 
nykimo dėsnius. Jis sutinka taip pat,kad yra labai aiškūs protavimo dės
niai, kurių galvojantis žmogus negali išvengti. Bet be viso šito, jis randa 
žmoguje dar daugiau gelmių, kurios jam pradėjo jau vaiko metais ryškėti. 
„Žinau tačiau žmogų, kuriam jau vaiko metais aušo supratimas tokių da
lykų klausimams/4 Čia mes aiškiai matome, kad Vydūnas jau nuo savo 
jaunų dienų buvo susirūpinęs žmogaus esmės studijavimu. Todėl jis vie
nas gal pirmųjų mūsų filosofų buvo, kuris pradėjo skverbtis giliau ir gi
liau į žmogaus sielos gelmes. Pradėjęs stebėti save, jis greit suprato, kad 
žmogaus viduje yra tai, ką mes vadiname sąmoningumu, tai yra pažini
mas pasaulio ir pažinimas kartu, kad jis pažįsta pasaulį ir kad jis yra tas, 
kuris pažįsta. Šiandien mes vadintume refleksyvine sąmone. Jis sako, kad 
šitą sąmoningumą yra labai sunku nusakyti, nes jis yra per arti. Jos ne
begalima nusakyti, nes ji nebėra nusakoma, ji pati yra. Jos žinojimas yra 
savęs žinojimas. Ir šitai Vydūnas pasineria nuo savo jaunystės į šios są
monės gelmes. Prieš sąmonę visa spasaulis atsistoja kaip nesąmoningumo 
jūra. „Nesąmoningumas tokiu būdu numanomas kaip kokia begalinė tam
si jūra, kurios gelmėse kaž-kas glūdąs, kas virsta šviesa44 S. O pačiam 
Vydūnui „rodėsi, tarsi jo giliausias vidus būtų šviesa ir jis gimęs iš Švie
sos. Stačiai tikėjo perėjęs į gyvenimą iš paties sąmoningumo.“ Ir taip 
jam ryškėjo, jog „nesąmoningumas yra tiktai pasislėpęs sąmoningumas.“ 
Šis dvasios įžvelgimas duoda jam pagrindą visai jo mintijimo eigai. Pa
saulis yra apsiniaukęs nesąmoningumu ir žmogaus uždavinys yra pama
žėl šitą nesąmoningumą išsklaidyti. Jeigu nesigilinus į detales Vydūno 
mąstymo, gal tai yra genialiausia Vydūno mintis paaiškinti mūsų banalų 
modernišką gyvenimą ir nusivylimą. Nelaimei, niekas nėra dar atkreipęs 
pakankamai dėmesio į jo galvojimo labirintus ir jo labai nuoširdų norą 
žmonijai ir savo tautai padėti. Moderniškas pasaulis su pasiutusiu įnir
šimu dažnai dėl jėgos persvaros — yra sudėjęs visą energiją sumažinti 
nesąmoningumą, tai yra atidengimą daugiau ir daugiau nuo amžių jau 
glūdinčios jėgos, bet deja žmogui nežinomos. Čia būtų galima leistis į vi
sai nauja Vydūno interpretaciją, bet mus verčia proga ir laikas apsiri-
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boti grynai Vydūno siekimais. Jam buvo svarbu iškelti žmogaus sąmo
ningumo reikšmę žmogaus žmoniškėjimui. Žmoguje suplaukia gamtos ga
lios, „jeib žmogaus esmė stiprėtų pasiekdama nors ir sunkiomis kovomis 
visišką valdymą... ir visoje gamtoje žmoniškumas įgytų tą reikšmę, kurią 
kūrėjas jam skyrė.“ S. Ir toliau jis kviečia kiekvieną žmogų prie AŠAI- 
NES sąmonės — šis - ašainė sąmonė - išsireiškimas yra taip vykęs ir gra
žus, jog kiekvienas skaitytojas turėtų ją įsidėmėti — kuri „reiškiasi mei
le, malonumu, valia, spindi išmintimi.“ „Per ją žmogaus atpažįsta savo 
asmenybės kilmę iš visatos, Žmogaus asmenybės kilmė yra visatos gausa, 
o jo esmis — visatos esmė.“

Visuose Vydūno raštuose kvietimas siekti didesnio žmoniškumo, Ašai- 
nės sąmonės — yra pagrindinė tema. Gyventi daugiau žmogumi jis ra
gina net tik savo raštuose, bei paskaituose, bet ir visu savo gyvenimu. 
Pagal Vydūną tik žmoniškėjimas gali atnešti žmonijai ir atskiram žmo
gui daugiau šviesos, laimės, gyvybės ir vienybės. Ašainė sąmonė, kaip 
meilės pilnumas, šaukia visus vienybėn, kaip išmintis supranta kiekvie
ną, kaip gyvybės apstumas išstumia skausmą ir mirtį. Sąmoningumas ati
dengia žmogui pasaulį ir jį patį, padeda išblaškyti nesąmoningumo tamsą. 
Ašainė - sąmonė uždega žmoguje šviesos gausybę, kuri sprogsta ir išsi
veržia meile, mielaširdingumu, teisingumu, vienu žodžiu, tikru žmoniš
kumu. Šitas viduje uždegtas gaisras yra negęstančios gyvybės šaltinis, lai
mės stovis. Žmogaus gyvenimas šioje žemėje yra žmogaus kelionė į tą am
žiną šviesą persunktą meilės ir laimės. Mirtis Vydūno galvojimui yra 
išsivadavimas iš nesąmoningumo tamsybių. Gan keistame mistiniame re
gėjime jis nupiešia mums visą žmogaus mirimo eigą. Jis sako, kad pirmiau
siai žmogaus gyvybė apleidžia grynai medžiaginį kūną, įsivyniodama į ete
rinį; po ilgesnio laiko ji apleidžia ir šį eterinį kūną ir įsivelka į astralinį 
kūną, galų gale ji apleidžia ir astralinį kūną ir pereina į grynai dvasinį 
pasaulį, kol pagaliau ji pasiekia visos gyvybės šaltinį. Vydūnas tokio 
proceso net nebando mums įrodyti, jis tik jį nusako. Mes čia atsiduriame 
prieš šitą magiškai nepermatomą sieną ir dažnas norėtų net nusišypsoti. 
Bet giliau pamąstę, ar mes neturėsime visi pasakyti, kad esmėje mirties 
paslaptis yra ir pasiliks nežinoma. Mes galime konstatuoti, kad kūnas 
tam tikru laiku pasidaro lavonu, tai yra negyvu, bet kas su žmogaus dva
sia. . ? Kas imtųsi įrodyti jog Vydūno vizija yra visai klaidinga? Nenorė
čiau čia leistis į jokias diskusijas. Nėra išmintinga neigti aklai to, ko žmo
gus nesupranti, nei priimti už tikrą, kas atrodo neįtikėtina.

Toliau Vydūno vizijoje žmogus savo esme yra amžinas. „Vienok Die
viškajai žmogaus daliai niekuomet neprieina galas. Ji amžinai rimsta sa
vyje, ir gyvenusi ilgus amžius, iš naujo susitveria geidingąjį jausmingą 
gyvą žmogų, ar nepabustų tame amžinybės žinojimas, ar tasai neatmintų 
gyvybės ir mirties mislį“ M. Žmogaus gyvenimas šiame pasaulyje yra ap
silankymas, kurs kartojasi“. „Kaip jau ne kartą minėta, priverčia žmogų 
amžinas įstatymas taip ilgai supties tarp gyvenimo prie-amžinybėje ir 
ant žemės, kol nepasiektas pilnas tobulumas.“ M. Šita paskutinė Vydūno 
vizija apie žmogaus esmę ir gyvenimą yra aiškiai paimta iš indų filoso
fijos. Jis pats pasisako, kad jis dėsto tai pasiremdamas senovės indų raštais.
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Pabaigai
Šituose keliuose puslapiuose bandžiau duoti bendrą visatos viziją, 

kurią Vydūnas mums paliko savo raštuose. Tyčia neliečiau jo pasisakymų 
tautos ir tautiškumo klausimais, nes vestų mus prie visai naujo darbo. 
Man rūpėjo iškelti jo filosofinę mintį apie pasaulį. Neliečiau taip pat ir 
jo poezijos, nei pasisakymų kultūriniais klausimais. Mane intrygavo jo 
pasaulio vizija, nes ji yra švieži ir neįprasta. Ji grąžina žmogų į vidujinį, 
dvasios pasaulį ir duoda begaliniai daug šviesos. Visas pasaulio centras 
yra perkeliamas į dvasios pasaulį. Kai kur jis pagilina ir krikščioniškąjį 
žiūrėjimą į daiktus ir bendrai nemanau, kad Vydūnas esmėje būtų nusi
sukęs nuo krikščioniško galvojimo. Jo išsireiškimai kartais yra vizijonie- 
riaus. Kas liečia jo teozofiško pobūdžio mintis, jos yra paimtos iš indų 
filosofijos ir nėra būtinai Vydūnui savos. Kiekvienam skaitytojui patar
čiau pastudijuoti Vydūno raštus. Jis ten ras labai daug pagalbos savo 
dvasiniam ir asmeniškam gyvenimui.

Vydūno portretas. Dail. A. Brako piešinys (apie 1937 m.)
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Jaunystės dienomis.

Vydūnas čiuožykloje.
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IŠ MANO ATSIMINIMŲ APIE VYDŪNĄ

Erdmonas Simonaitis*

Mažosios Lietuvos rašytojas Vilhelmas Storasta - Vydūnas buvo gi
męs 1868 m. kovo mėn. 22 d. Jonaičiuose, Šilutės apskrityje. Jo tėvas Ans- 
kis Storasta buvo mokytojas ir misionierius. Artimas Vydūno kaimynas 
buvo vokiečių rašytojas Hermanas Zudermanas, gimęs Macikuose (apie 
8 km nuo Jonaičių). Abudu rašytojai kaimynai, vienas kitą gerai paži
nojo. Kartą jiedu ginčijosi dėl savo veikaluose aprašytų veikėjų. Vydūnas 
priekaištavo Zudermanui, girdi, kai tu rašai, gerieji veikėjai vis yra vo
kiečiai, o blogi, paleistuviai — lietuviai. Vydūnas kiek kitaip manąs, — 
gerų ir blogų žmonių esą tiek pas vokiečius, tiek pas lietuvius ir todėl 
veikėjų lošiamas roles reikią lygiau dalinti...

Vydūnas, nors dvasiškai stiprus, buvo silpnos kūno sudėties, vegeta
ras. Tiesa, iki 17 m. amžiaus vegetaru nebuvo: valgė mėsą, bet tas neida
vo jam į sveikatą ir neretai nuo jos apalpdavo. Supratęs, kad mėsiški val
giai jam kenkia, metė valgęs mėsą ir geriau jautėsi. Kai 1945 m. būda
mas uždarytas lageryje, pavalgė kiek mėsiškos sriubos, bėl blogai pasijuto.

Vydūno žmona buvo tyli, rami moteris ir jam gyvenime tvarkytis 
daug padėjo. Tačiau dvasiškai ji negalėjo jam prilygti ir negalėjo su juo 
drauge žygiuoti.

Reikalinga būtų prisiminti tą aplinką, kurioje Vydūnas gyveno ir vei
kė. Gyveno Tilžėje. Iki 1840 metų Tilžėje dar buvo Lietuvių gatvė (Li- 
tauische Strasse), vėliau vokiečių pavadinta Hohe Strasse vardu. Šimt
mečių bėgyje Tilžėje įsigalėjo vokiečiai ir lietuviai buvo tik mažuma. 
Lietuvių tarpe buvo gerų amatininkų, pirklių, smulkių valdininkų.

Vydūną man teko arčiau pažinti veikiant drauge Lietuvių Giedotojų 
draugijoje, įsteigtoje Tilžėje, tai galėjo būti apie 1910 metus. Tada Til
žėje ir apylinkėse gyveno daug lietuvių. Tiesa, gera dalis jų lietuviškai 
nebekalbėjo, bet buvo ir gerai kalbančių.

Giedotojų draugija vasaros metu Tilžėje Jokūbynės parke, ruošda
vo lietuvių šventes, kur pasirodydavo su savo gerai vedamu choru. To
kios šventės sutraukdavo iki 2000 žmonių. Žiemos metu šventės būda
vo ruošiamus Vokiečių šaulių namuose (Schuetzenhaus). Į jas atvykdavo 
ir lietuvių dragūnų pulko karininkai. Net pats Tilžės miesto vyr. bur
mistras lietuvių šventėmis įdomaudavosi.

* Šių atsiminimų autorius — Vydūno bendradarbis ir beveik bendraamžis, gimęs 
1888.X.30, Spečiuose, Tilžės apskrityje. Iš jaunystės dienų reiškėsi Prūsijos lietuvių 
(mažlietuvių) veikloje. Nepriklausomybės metais buvo kurį laiką Klaipėdos krašto di
rektorijos pirmininku. Vokiškų nacių buvo kacete laikomas. Išeivijoje — ilgametis 
Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkas. Tebegyvena Vokietijoje. Sunegalavęs širdimi, 
buvo vienoje sanatorijoje gydomas. Sunkiai begalėdamas rašyti, savo atsiminimus apie 
Vydūną, filisterio kun. Jono Dėdino padedamas, įkalbėjo į juostą, iš kurios šio MV 
numerio redaktorius transkribavo, perredagavo ir patiekė M V skaitytojams. Originalas 
(juosta) laikoma Br. Kviklio archyve, Čikagoje. MV. Red.
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įdomus yra ir Vydūno tolimesnis emigracinis kelias. 1944 m. iš Til
žės jis pateko į Pilavą. Norint toliau bėgti, reikėjo sėsti į išplaukiantį 
laivą. Dideliame žmonių susigrūdime jis buvo į vandenį įstumtas. Žinia, 
būtų prigėręs, bet laimei vandens paviršiuje jį išlaikė jo kailiniai Vydū
nas buvo išgelbėtas, bet ilgesnį laiką sirgo, tačiau vėliau vėl atsigavo.

1946 m. man vėl teko Vydūną Detmolde (Vokietijoje) sutikti. (Nuo 
1911 metų mes retokai matydavomės) Jis čia jau pastoviau apsigyvenęs, 
palaikė glaudžius ryšius su lietuviais, tiek evangelikais, tiek katalikais. 
Pamaldų eidavo į lietuvių R. katalikų bažnyčią, nes evangelikų maldos 
namų nebuvo. Su visais susitikdavo, kalbėdavosi, buvo labai jautrus vi
sų rūpesčiams.

Vydūnui atsidūrus tremties meto sąlygose, gyvenant Detmolde, iškilo 
ir jo maitinimo problema, nes gaunamas stovyklinis valgis jam netiko, 
gi vegetariškų dalykų nebuvo lengva gauti. Tačiau netrukus į JAV ir Ka
nadą emigravę Vydūno bičiuliai pradėjo jam siųsti vegetariškų maisto 
produktų, ypač riešutų, pakietėlius: tai buvo geriausia ir reikalingiausia 
jam dovana.

Vydūnas mylėjo jaunimą, jaunimas jį. Jaunimą jis ir šelpė. Ypač 
glaudūs jo ryšiai buvo su skautų organizacija. Ir tremtyje būdamas su 
jais glaudžiai susirišo. Rėmė chorą, dainą, lietuvišką teatrą.

Vydūnas mėgo sportą, ypač čiuožimą. Neretai jis, jau gerokai pagy
venęs vyras, čiuožyklose lenktyniuodavo su jaunais vyrukais. Čiuoždavo 
ir senatvės sulaukęs, gyvendamas tremtyje, Detmolde.

Tremtyje, kiek leido sąlygos, buvo veiklus ir aktyvus. Palaikė glau
džius ryšius su lietuvių organizacijomis; įvairios stovyklos bei kiti lie
tuviškieji junginiai jį kviesdavosi su paskaitomis. Vydūnu domėjosi ra
šytojai, žurnalistai, mokytojai. Pagal išgales, (vis buvo nestiprios sveika
tos), stengdavosi talkinti.

1953 m. Vydūnas buvo pakviestas atvykti į Diepholzą ir laikyti pa
skaitą lietuvių gimnazijos auklėtiniams. Persišaldė, susirgo plaučių už
degimu, nors pats to ir nežinojo. Pažymėtina, kad iš jaunų dienų buvo 
pratęs prie atdaro lango (ir žiemos metu) gimnastikuotis. Jį gydė latvių 
ar estų tautybės gydytojas. Gal būt jis nesugebėjo tinkamai ligonio gy
dyti. Tų metų vasario mėn. 19 d. jį aplankiau. Buvo silpnas ligonis. Kitos 
dienos vakare (1953.11.20, 17:40 vai.) jis mirė.

Vydūnas paliko testamentą. Savo menkus finansinius reikalus pavedė 
tvarkyti Margaritai K, kuri Detmolde gyveno. Savo raštus - laiškus pa
vedė Erdmonui Simonaičiui. Tačiau pas jį buvęs raštinis palikimas buvo 
labai negausus, nes, besitraukdamas iš Tilžės, Vydūnas nieko negalėjo pa
siimti. Iš jo paliktų daiktelių dar minėtinas kamertonas, kurį jis nešiojosi 
per visą savo gyvenimą, gal nuo tų laikų, kai pradėjo vesti Tilžės Liet. 
Giedotojų chorą. Jo paliktas laikrodis buvo labai senas — dar iš tėvo pa
veldėtas, iš dalies metalinis, iš dalies medinis. Šiuos dalykus saugoti 
E. Simonaitis atidavė Pasaulio Lietuvių archyvui.

Vydūnui mirus, buvo padaryta jo pomirtinė kaukė, kurią perėmė 
Maž. Lietuvos veikėjas A. Lymantas, buv. „Lietuvos Pajūrio“ redaktorius, 
gyv. Montrealyje, Kanadoje.
140

27



Vydūnas palaidotas 1953.11.26 d. Nors buvo galimybė rasti ir lietuvį 
evangeliką kunigą (rodosi, kad vienas jų ir laidotuvėse dalyvavo), bet 
Vydūną laidojo vokietis kunigas, su kuriuo Vydūnas buvo susidrauga
vęs. Laidotuvėse dalyvavo daug lietuvių, vokiečių, uniformuoti skautai; 
buvo eilė kalbėtojų, jų tarpe Klaipėdos krašto lietuvių veikėjai E. Simo
naitis, M. Gelžinis. Vydūno palaikai buvo įdėti į gerą metalinį karstą, 
numatant, kad juos bus galima ateityje iškasti ir pergabenti į Tilžę. Jo 
kapas yra prižiūrimas ir tvarkomas šio rašinio autoriaus globojamas.

Vydūnas ir jo žmona jų bute Tilžėje.
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Vydūnas (žemai, 4-as iš k.) Rambyno kalno viršūnėje, M. Lietuvos 
veikėjų tarpe. 2-sis iš k. didysis lietuviškų knygių spaustuvininkas 
ir leidėjas nacių nukankintas.

Lietuvių, giedotojų draugijos choras, vedamas Vydūno, 1907 metais.
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Vydūnas diriguoja Lietuviu, giedotojų dr-jos chorui Tilžėje.
Mažosios Lietuvos veikėjo dr. V. Gaigalaičio pagerbimas Viktorijos 
viešbutyje Klaipėdoje, apie 1930 m. Iš k.: Ansas Baltrys, Mikas Šiu
ža, Jokūbas Stikliorius, Martynas Krukis, kun. dr. V. Gaigalaitis, 
gub. Antanas Merkys, dr. Vydūnas, Martynas Jankus.

(Iš kun. A. Trūkio albumo)
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Vydūnas 1950 metais.

Tik reikia labai saugoties nuo visokių nešvarumų, visų nedorybių, piktumų, gei
dulių, pasididiavimo, nuo viso to, kas negera. Vis reikia prisiminti Viešpaties Dievo 
apreiškimą sieloje ir Jam pasišvęsti. Pabundant rytmetyje reikia Jopi kreiptis su mal
da ir pradedant ką veikti, jo atsiminti. Reikia taip ir baigti savo dieną, paliekant 
kūną įmingant. Taip pasielgiant, žmogus vis geriau šviesėja.

Vydūnas
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VAIKŠČIOJANTI SIELA

Ig. Končius

Iš prof. Igno Končiaus atsiminimų

Supažindino... Vydūnas, Brakas.
Brakas, kaip Brakas, iš Klaipėdos dailininkas, jaunas, švelnios išvaiz

dos kuklus vyras.
Bet Vydūnas iš Tilžės visai kas kita. Savotiški plaukai. įdomi kakta, 

sunkiai įstebimos akys. Vis nori žiūrėti į tą galvą „visumoje“. Baltas, švel
nus vilnonis megstinukas atstoja liemenę. Neapykakliška apykaklė. Ilga 
gintaro kartelė ant kaklo, turbūt laikrodžiui prisirišti. Lengvutis, tarsi 
iš oro švarkelis. Jau, sakyčiau, vienų skylių naginaitės su plonyčiais pus- 
padukais. Atrodė Saulės spindulių perveriamas, vėjo tai jau tikrai perpu
čiamas. Tarsi nieko kūniško. Vien tik siela. Bet sykiu vaikščiojanti siela. 
Ir mąsto už visus. Ji yra vidus visų. Ir vidų mato, nusako, palaiko taiso, 
žadina, varo pirmyn. Kad kalba, rodos, ir už mane pasako, ir už mano 
draugą - pažįstamą. Tegu ir apie vieną ką sako, bet nuduoda, tarsi vi
sus tai liečia, iš visų po kiek tai paimta, visus pamini, visų neminėdamas — 
vienaskaitoj kalbėdamas. Gražu, kai puokštėmis, vaizdais kas kalba, kai, 
žmogaus neliesdamas, apie visus pasako, visus pamoko, visiems pataria.

Klausau, stebiuos. Dairaus, kaip sapne pasijutęs, nesuprasdamas, kame 
ką girdžiu, ką matau.

Gerojo šeimininko malonioji žmonelė Stasė sako:
— Tu klausykis, bet valgyk, juk esi išalkęs.
Vydūnas valgo kažkokius žirnelius, ankšteles, morką. Vienas pats, 

kiti pavalgę.
— Aš lavono nevalgau (labai minkštai „1“ ištardamas, sako).
Tai ir buvo jo pasikalbėjimo tema.
Nepatogu prisipažinti. Tačiau ir po tiek metų reik teisybę pasakyti. 

Sėdžiu aš tame užduryje. Vydūno nematomas. Sėdžiu, pro plyšį žiūriu — 
viską matau, viską girdžiu ir traškinu sau viščiuko kulšis — sparnelius.

Kalba jautri, įtikinanti, švelni — viliojanti, patraukli. Tačiau, alkis 
ima savo.

Buvau, matyt,dar jaunas, daug kūniškos jėgos. Kūnas viršijo protą.
Mačiau ir girdėjau Vydūną ir paskui. Ir Lietuvos universitete, sutei

kiant jam garbės titulą. Skaičiau „Jaunimą“, „Ne sau žmonės“ (net vai
dinau), „Probočių šešėlius“. Bet visus vėliau gautus įspūdžius pyniau 
su tuo pirmuoju įspūdžiu, kai Vydūnas vienas pats beveik kambario 
viduryj, plataus — ilgo stalo baltoj užstalėj sėdėjo, kaip visaip pakrypu
sios - pakrypę klausytojos - klausytojai, rimtai susitelkę, klausė - žiūrė
jo, kai aš to paties kambario užduryj, mintimis visai sutikdamas, bet 
tikrumoje visai priešingą garbingam kalbėtojui darbą dirbau.
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Tai buvo Palangoje, toj priešginybių padangėj. Čia vis pynėsi ga
lingi su menkučiais. Audros su giedra. Žvejų laiveliai su jūrų bangomis. 
Vanduo su žeme. Čia vokietis senovėj. Paskui rusas. Ir lenko netrūko. 
O lietuvis, paniurus, kur reik tylus, visad darbštus, ėjo sau ir ėjo. Ir iš
ėjo sau kelią — atrado save savo žemėj. Pažadino kraštą, sukėlė.

Gyveno ten ir gyvens.

Vydūnas apie 1929 metus.
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VYDŪNAS, JAUNIMAS, SKAUTAI

Bronius Kviklys

Vargiai jau kuris kitas mūsų tautos atgimimo veikėjas bei rašytojas 
buvo taip glaudžiai suaugęs su jaunimu ir visą savo gyvenimą toks jau
nas išliko, kaip Vydūnas.

Dar 20 metų jaunuolis, 1888 metais pradėjęs dirbti pradžios mykyk- 
los mokytoju lietuviškuose, kad ir vokiečių valdomuose Kintuose, susiri
šo ne tik su savo mokiniais, bet ir su Kintų bei apylinkės jaunuoliais. 
Dirbdamas berniukų gimnazijos mokytoju Tilžėje (1892 - 1912) glaudžiai 
bendravo su lietuviškuoju jaunimu. 1895 m. Tilžėje įkūrė Lietuvių giedo
tojų draugiją, kurios nariai taip pat buvo lietuviškasis jaunimas. Nesant 
harmonizuotų lietuviškų dainų, Vydūnas pats rašė ir harmonizavo liet, 
dainas, kurias jo vedami choristai dainavo. Ilgesnį laiką Vydūno dainos 
sudarė didžiąją choro repertuaro dalį. Jis parašė eilę scenos veikalų, ku
rie buvo dažniausia jaunimui skirti ir kuriuos scenoje vaidino Maž. Lie
tuvos jaunuoliai. Vydūnas buvo vienas didžiausiųjų lietuviškųjų ir ypač 
dainų švenčių organizatorių.

Nuolat gyvendamas Tilžėje, nepamiršdavo ir Didžiosios Lietuvos jau
nimo. Maloniai visų kviečiamas, skaitė paskaitas ne tik Klaipėdoje, Pa
gėgiuose bei Šilutėje, bet ir Tauragėje, Kaune, Telšiuose, Rokiškyje ir 
kitose vietose. 1920- 1923 m. būvyje Telšių gimnazijoje skaitė ne tik pa
skaitas, bet ir pastoviau dėstė kai kuriuos dalykus; 1926 - 1927 m. kaip 
dėstytojas dirbo valstybinėje muzikos mokykloje Klaipėdoje. Vien tik Gie
dotojų draugijai vadovavo 40 metų; draugijos ir choro sąstatas keitėsi: 
nusendavo, ateidavo jaunesni, bet Vydūnas buvo pastovus, nesenstantis 
jaunuolis. Pridėkim dar, kad pats mokėjo puikiai smuikuoti, kanklėmis 
skambinti, arfa groti, trimitu trimuoti — gausime pilnutėlį jaunuoliš
ką Vydūną.

Nenuostabu, kad Vydūnas buvo patrauklus, jaunimo mėgstamas. Kai 
kuriose Lietuvos vietose susidarydavo net Vydūno gerbėjų būreliai, daž
niausia „vegetarai“. Mat, jaunimą imponuodavo kartą tyčia ar netyčia 
jo mestas šūkis: „Aš lavonų (suprask mėsos) nevalgau!“

Ypač artimas Vydūnas buvo skautų organizacijai. Su ja susirišo Klai
pėdoje. Tada ten buvo gyva jūros skautijos veikla, kuria Vydūnas ža
vėjosi. Ypač Vydūnui patiko skautų šūkis „Budėk“. Ano meto spaudo
je jis buvo paskelbęs šio mūsų or-jos šūkio gilų aiškinimą, įžvelgdamas 
jame ne tik gilią prasmę, bet ir pareigą. Tada jis siūlė net anglišką „skau
to“ vardą, jau gerokai prigyjusį mūsuose, pakeisti „budžių“ vardu. Bu- 
džio vardu buvo pavadintas ir didžiausias Klaipėdos jūros skautų lai
vas, pirmasis iš Lietuvos laivų išraižęs Baltijos jūrą ir aplankęs sve-
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timus kraštus. Jam tragiškai žuvus, sekė Budys II ir, rodosi, Budys III. 
Be j e, Vydūno sukurtas budžio vardas prisimintas išeivijoje: Liet. Skau
tų Brolija vyresniuosius jūros skautus pavadino budžiais (Šis vardas ir 
dabar vartojamas).

Kai pokario laiku, „daimonų“ negailestingai kankintas, 1946 m. Vy
dūnas atsidūrė Luebecke, Vakarų Vokietijoje, skautai buvo be ne pir
mieji, kurie jį sutiko, suteikė reikalingą pagalbą ir vėliau, vadovauja
mi didelio Vydūno gerbėjo mokyt, sktn. Antano Krauso, juo nuošir
džiai rūpinosi, globojo. Nuo to laiko Vydūnas vėl dažnas skautų svečias, 
paskaitininkas, patarėjas Anglų zonos liet, skautų vienetuose.

1947.VIII.5 Pabaltijo u-to Sambūris „Vytis“ išrinko Vydūną sambūrio 
garbės nariu, uždedamas korporacijos spalvas. 1949.11.20 korp!„Vytis“ suva
žiavimas Scheinfelde (Vokietijoje) išrinko Vydūną visos Korp!„Vytis“ 
garbės nariu. „Skautų Aido“ ir ypač jo redaktoriaus A. Krauso rūpes
čiu, sukurtas Vydūno gerbėjų — pasekėjų ratelis, sunkiomis tremties 
meto sąlygomis išleidęs keletą Vydūno knygelių.

Kai 1952 m. Ak. Skautų Sąjūdžio centro valdyba organizavo šalpos 
fondą, neradome kito vardo, kaip jį pavadinti Vydūno vardu. Mūsų pa
prašytas sutikimo, Vydūnas mielai leido Fondui jo vardu vadintis.

Šių eilučių autoriui teko su Vydūnu glaudžiai koresponduoti. Mū
sų paprašytas, mielai įsijungė į „Mūsų Vyčio“ bendradarbių eiles. Kai lei
diniui pritrukdavo medžiagos, ar šiaip jau įvairiomis progomis, kreipda- 
vomės į Vydūną: jis mūsų prašymą mielai išklausydavo, prašytu terminu 
ją atsiųsdavo, dargi pridėdamas, kad mes (MV redakcija) galime jį tai
syti kiek reikia, lyginti jo kalbą, nes ji jaunimui gal mažiau suprantama. 
Paskutinis mano laiškas Vydūnui pasiekė rašytoją mirties patale. Jis buvo 
atplėštas, perskaitytas, bet neišpildytas. Jo literatūrinio palikimo reikalus

Vydūnas kalba Rokiškio gimnazijos jaunimui (apie 1925 metus).
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tvarkęs Erdmonas Simonaitis tik ką rašytojui mirus, surado jį ant Vy
dūno darbo stalo ir jautriais žodžiais pranešė mums apie Vydūno mirtį, 
pridurdamas, kad paskutinio mūsų prašymo Vydūnas išpildyti nebegalė
siąs. ..

Mirusiam Vydūnui paskutinę pagarbą atidavė Detmoldo liet, skautai, 
nešdami prie jo karsto garbės sargybas, nešdami vainikus ir organizuotai 
dalyvaudami eisenoje.

Tačiau nebūtų teisinga Vydūną vieniems skautams savintis. Jį mylė
jo ir gerbė ir visas kitas jaunimas, pakeldami garbės nariu ar kitu būdu 
su juo bendraudami: ateitininkai, „Romuvos“ korporacija, „Jaunoji Lie
tuva“, „Šviesa“, pagaliau Mažosios Lietuvos Taryba, Liet. Rašytojų dr-ja, 
Liet, atgimimo sąjūdis ir kt.

Štai kodėl ir dabar, 15-ai metų nuo jo mirties praėjus, nebe gimto
joje žemėje išaugęs jaunimas jį prisiminė ir mielai paskyrė specialų „Mū
sų Vyčio“ numerį.

utvirukas, rašytas Kory! Vytis valdybos pirmininkui
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Sambūrio „Vytis“ Garbės nario Vydūno atvirukas, rašytas S! val
dybos pirmininkui 1947. IV. 5.

Vydūno laiškas „Mūsų Vyčio“ redaktoriui 1951.XII.21.
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IŠ NESPAUSDINTŲ VYDŪNO RAŠTŲ
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Tauta teišlieka tik taurėjant kiekvienam jos žmonių nors jie būtų visaip kankina
mi. Bet geriausios sąlygos taurėjimui randasi Tėvynėje. Ji jiems todėl ir tampa vėl jų 
gyvenimo šalim, jeigu kiekvienas deda tam reikalingų pastangų.

Vydūnas
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DAIMONAMS PALIKTAS

I. VIS DĖLTO PASILIKTA 
VYDŪNAS

1. Giliai pataikintas
A. Buvo tai 1945 m. vasario 9 d. Neukuhruose, Samlande. Gulė

jau ant labai ypatingo guolio. Visas kūnas drebėjo sušalęs. Juk žiemos 
laikas. Buvau norėjęs garlaiviu plaukti Piliavon. Bet lipdamas į jį, bu
vau nublokštas spūsty nuo laivo ir įkritau į jūrą.

Kas iš tikrųjų atsitiko, nesupratau tuojau. Bet nenusigandau. Paleng
va grimzdau giliau. Dar laikė mane mano gražūs kainiai oposomo kailių. 
Prieš 56 metus jie man buvo dovanoti, kaip sirgau plaučių kraujavimu. 
Suteikė juos man maloni širdis, kuri dabar jau daugiau kaip prieš 
septynis metus sustojo plastėjus. O dabar tiek kailiniai neleido greitai 
skęsti.

Buvo visai tamsu. Ar aš pagalbos šaukiau ar kiti žmonės už ma
ne, neatsimenu. Du jūrininku nusileido laikydamosi prie laivo ir šau
kė, kad laikyčiaus prie jų kojų. Pasiekiau ir tuojau didesniojo padus. 
Tuojau ir buvo virvė nuleista, su kabu. Įsikibau. Bet buvau jau iki 
kaklo vandenyje. Tai laiku dar mane ištraukė ant laivo ir nuvedė į kaju
tę. Čia jie gelbėjo man šlapius drabužius nuvilkti, davė man jūrininko 
naktinius marškinius ir mane paguldė ant jų guolio.

Gulėjau. Bet jaučiausi kaip kokiame sapne. Labai kratė mano kū
ną šaltis. Tai ir negalėjau miegoti. Ir visokios mintys užplūdo mane, kad 
vos galėjau jas nuvokti aiškiai. Netrukus ir guolis pradėjo purtėti. Gar
laivis turėjo plaukti. Todėl propeleris buvo paleistas, o jis kaip tik bu
vo po mano guoliu.

Pamažu sušilau, šaltis atsileido. Bet kūnas vis smarkiau buvo kra
tomas. Beveik taip rodėsi, kad visos mano gyvenimo patirtys sijojamos 
būtų, jeib jų prasmė man aiškėtų. Dar vis jos grūdėsi pro mano sąmo
nę, bet iš lengvo jos nors kiek aprimo.

B. Tada man ir aiškėjo, ką tai reiškia, kas man šias valandas pa
tirti teko. Praėjusieji metai grįžo su visais savo atsitikimais į mano są
monę. Ir vis aiškiau iškilo jų tūris. Visai sušvito man kas tai yra, kad 
gyveni kūną turėdamas.

Jis tarpininkauja, jeib galėčiau visą-ką patirti. Labai daug to jau 
buvo. Viena patirtis po kitos atlėkė man į sąmonės šviesą. Ir skelbė 
lyg ką naujo. Buvo čia ir priešingumų. Kartais rodėsi, kad man žadė- 
josi kas mane džiugina, o priėmus jaučiaus apviltas. Buvau prigautas. Te
ko man negerumas, o buvau tikėjęs būsiąs laiminamas.
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Iš viso to supratau, kad laimė turi būti ieškoma visai kitakame. Ne
buvo jos tame, ko žvalgiaus, ko siekiau. O tik vis iš naujo kreipiaus į 
tai, rungiaus su juo, susižeidžiau ir kenčiau.

Dabar visa tai atrodė nušviesta skaičiausia šviesa. Užgimdamas pate
kau į būvą, kurioj visi pasireiškimai sukilo, kurie mane viliojo, ir į ku
riuos buvau verčiamas, tarsi pats veržčiaus į kažką. Ir supratau, ką tai 
reiškė. Buvau įvestas, gal tiesiog įstumtas, į Daimonų Valdžiuvą, ir, kaip 
rodės, jiems paliktas.

C. Dar kūdikis būdamas, buvau kartojęs, kad gyvenu Dievu j e, ku
riame visa Visata gludo. O gyvenimo patirtys lyg įrodė, kad taip nėra. 
Norėjau taip labai tikėti, kad Dievas yra begalinė Malonė ir Meilė, yra 
Šventa Valia ir Šventa Galia, nesuvokiama Išmintis, nepasiekiama Sąmo
nė, kuri savo Šviesa visą Visatą peršviečia, pritvindo, o dabar beveik 
nieko apie tai nenumanau. Jaučiausi net užplūdomas visai kitako.

Taip tai varginaus visa-kuo ir vėl maginaus, pasidariau staigus, su
pykau ir stengiaus nurimti, kantrauti ir visa ką pakęsti, geras būti. Rei
kėjo daug pakęsti ir dažnai pasidžiaugti. Bet tikrai patenkintas nebuvau.

Atrodė net, kad priešingumai nuolatai didėjo, ko labiau stengiaus būti 
geresniu, tauresniu, tiesiog būti kilniu, esmišku. Bet kaip tik tada ir išma
niau, kad aš, pats su savo būdu tam esu priežastis. Tada ir sukaupiau visas 
jėgas, jeib iš tų slėginimų iškilčiau. Vienok jie didėjo ir mane veikė 
smarkiau.

D. Dabar kaip tik tos patirtys mane tiesiog nustebino. Tur būt, 
niekuomet nebuvau tikrajai jų reikšmei gana budrus buvęs. Tik dabar 
ją pagavau. Nusimaniau žvelgiąs iš kokios aukštumos į neužmatomai ilgą 
eilę nesuskaitomų vaizdų, kurie taip labai greit pro šalį slinko, tai vėl ir 
lyg ilgstinos... Vis ir buvo lyg atkyla vis dar svarbesni.

Kiekviename vaidinime mačiau ir save patį. O kas kartą buvau aš ir 
kitas. Stebėjau save kaip kūdikį, kaip vaiką, kaip jaunuolį, jauną vyrą, 
pribrendusį žmogų ir senstantį. Bet vis buvo man, tarsi anie laiko nusta
tyti pasirodymai su visu ką ji pareiškė, nebūčiau aš pats, bet visai kas 
kita, skirtingas nuo manęs, gal tik mano šešėliai, gal atšvaistes mano 
esmės, o gal tik sapno vaizdai kuriuos turėjęs.

E. Ir štai staiga visa-tai man pradingo. .. Kas pasidarė, neaiškėjo. 
Bet sužinojau, kur mano žmogysta patekusi. Jaučiausi gulįs ant labai 
kratomo guolio garlaivyje. Ir supratau, kas man buvo atsitikę. Atrodė, 
kaip kad skaudžiausia patirtis dabar man buvo skirta. Rodėsi, kaip kad 
Daimonai būtų norėję man pagriebti mano kūną.

Nebuvo tai, kaip rodės, taip dar visame gyvenime patirta. Ir turiu 
dabar apie tai pamąstyti, kuri prasmė gyvenime veržiasi ryškėti, ką gy
venimas žmogaus esmei siūlo. Ir galvojau apie tai. Bet vis kartojosi 
mintis, kad aš Daimonams paliktas.

Ir nenorėjo tai liauties. Nuolatiniai sukrėtimai, supurtinimai lyg tai 
man vis iš naujo priminė. Buvo sunku. Jaučiausi Dievo paliktas. Jis, tur 
būt, Daimonams mane visai atidavęs.
Tada šaukiau savo sieloje, kodėl jis tai darąs, kodėl jis visą mano
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gyvenimą po jų galia pastatęs, kad visa-ką turėjau pakęsti. O dabar 
baigiant gyvenimo vienuoliktą syptynmetj, rodos, man skirta, kas skau
džiausia.

F. Tai ir sustojo laivas. Piliava buvo pasiekta. Aušo diena. Visi 
žmonės lipo iš laivo. Turėjau atsikelti, jeib ir išeičiau. Jūrininkas ati
davė man drabužius. Bet vis reikėjo prašyto vieno jų ir kito. Pagaliau dar 
neturėjau žieminės, iš storų vilnų megstos kepurės, žieminių pirštinių ir 
kailinių, kurie, nors tiek metų, atrodė, kaip nauji. Bet jūrininkas tų daiktų 
man neatidavė. Visaip pasiteisindamas kalbėjo. Pagaliau net varė nuo 
laivo, sakydamas, kad teks karinės municijos krauti, jeigu ne tuoj nu
eisiąs nuo laivo.

Taip tai be šiltų aptaisų išėjau, o buvo žiema, nors nelabai šalta. Man 
buvo ypačiai liūdna, kad netekau to, ka man buvo suteikta malonios šir
dies. Kartais tikina, kad dvylikti septynmečiai yra žmogaus ramybės me
tai, jie jau buvo arti, o kaip tik tada dar teko tokių vargų patirti. Dai- 
monai reiškės vėl stipriau žmonėmis, kuriuos sutikau. Ir pamaniau, ar ne 
tik Amžinoji Malonė ir pasireikš žmonėmis.

G. Taip tai šita patirtis mane privertė galvoti apie žmogaus esmę, 
apie jos ryškėjimo prasmę gyvenime su visais jo vyksmais. Norėjau, tai 
išmanęs, apie tai ir rašyti, jeigu būtų tam galimumų.

Tuojau ir supratau, kad žmogui užduota pačiam stengties savo gy
venimo prasmę ryškinti. Ir kad kaip tik tie Daimonai jį tam akstiną. 
Pasilikdamas patvarus prieš jų paveikimą, jis išauga iš jų valdomos bū- 
vos ir vis aiškiau atsibunda Didžiajame Slėpinyje viso esamo, būtent, 
Dievuje, kurs yra tikriausioji Meilė ir Malonė.

Buvo labai daug daimoniškumo, kurs man toliau reiškėsi iš žmonių. 
Teko net patirti dar lyg skaudesnį Daimonų baisumą. Tačiau verčiau
si nuolatai kartotiesi: „Vis dėlto gyvenu Amžinoje Meilėje ir Malonėje.“ 
Ir norėčiau. Bet kitiems žmonėms padaryti galima taip manyti ir tikėti.

II. KŪRYBOS GALIŲ JŪROS 
VYDŪNAS

A. Mūsų laikais daug kalbama apie gamtos galias. Jos lyg visai gerai 
žinomos esančios. Prisimintinas gal sunkumas, pritraukimas ir atstūmimas, 
judesio patvarumas ir kit. Toliau reikėtų ir pamanyti, kas yra magne
tizmas, elektra, šviesa, šiluma, tamsa, šaltis, drėgmė, sausuma ir t.t.

Ką jos žmogui reiškia, rodos, esą visai aišku. O taip nėra. Dar ir 
lyg tikinama, kad tai esančios visos pasaulio galios. Gal magnetizmas ir 
elektra verčia apie gamtos jėgas tik dar daugiau pagalvoti. Visos jos vei
kia jaučiamai žmogaus asmenį, kad magnetizmas bei elektra ir tik retai 
aiškiai tėra numanomi.

Bet minėtosios galios nėra visos, kurios plūsta erdvėje. Reikėtų at
siminti augmenų, gyvių ir žmogaus kūno augimą. Toliau yra ir žinoma, 
kad visos šios gamtos išdavos apreiškia labai įvairius ypatumus, kurie te
gali būti kuriami tam tikrų jėgų. Kalbama apie naudingus ir nenaudin
gus visokių rūšių augmenis, apie jų gaivumą ir nuodingumą, atitinkant
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ir apie gyvius. O žmonės ir visa-ką apreiškia, yra geri ir pikti, galima 
sakyti, gaivinančios reikšmės, bet ir nuodingi. Žinomos ir jų nuotaikos, 
protavimo ir valios jėgos.

Iš kur jos kyla, kas jos iš tikrųjų yra, paprastai negalvojama. Tū
liems rodosi, kad jos lyg iš nieko atsirandančios ir vėl dingstančios, nie
ku virstančios. Bet sąmoningesniems žmonėms aiškėja, kad jos yra esan
čios ir tikrais laikais po tam tikromis sąlygomis pasireiškia, kad kiekvie
nas atskiras dalykas, ypačiai kokia gyvastis, yra tų galių pasireiškimo 
išeiga.

B. Kad tos jėgos nėra visos juslių pagaunamos, turėtų raginti ir 
dar giliau apie jėgas pasaulyje pamąstyti. Tada aiškėtų, kad tų galių 
gausa visai nenumatoma. Apie dvasines žmogaus jėgas yra dažnai kal
bama. Bet reikėtų numatyti, kad jos nėra žmogaus asmenyje vien su
kauptos, bet kad j or ir erdvėje veikia.

Supratus, kad žmogus yra dvasinė esybė, yra dvasia - siela, yra 
ir pritvinkiamas visako, būtent oro, šilumos, sunkumo, patvarumo ir kt., 
taip žmogaus asmenybė yra veikiama slėpiningesnių jėgų, o jo esmė 
visiškai dvasinių galių.

Visa-tai aiškėja, jeigu žmogus tarsi laipsniais kreipiasi iš paviršuti
niškų patirčių į vidinį savo gyvumą, ir stengiasi stebėti, kas čia daro
si. Ko sąmoningiau jis tai daro, to gyviau jam ryškėja, kad jis su savo 
esme randasi begalinių galių plūdime.

G. Gamtos jėgos ir mokslininkams atrodo nesąmoningomis, negy
vomis, vis dėlto veikiančiomis. Senovėje buvo kitaip manyta, būtent, kad 
visi vyksmai pasaulyje keliami sąmoningų galių, būtent dievaičių, kurie 
padeda žmonėms, bet jiems ir kenkia, yra šviesūs ir tamsūs, gyvina ir 
naikina.

Garsus išminčius Zaratustra tai labai aiškiai prieš tūlus tūkstantme
čius skelbė. Senovės Aigiptiečiai tai ir žinojo. Žydų raštas apie Jobą 
yra sukurtas po Aigiptiečių įtaka. O čia kalbėta apie naikinančią galią, 
būtent velnią, kaip apie Dievo vaiką, kurs varginąs ir žudąs. Jam Jobas 
buvo paliktas ir turėjo visa-ką pakęsti. Tai tenka dažnai atsiminti. Senie
ji Graikai kalbėdavo apie dievaičius, bet ir apie šviesius ir tamsius dai- 
monus.

Toks protavimas senovėje šiandien laikomas tikrovės nenuvokimu. O 
tik vis geriau aiškėja, kad žmonės dabartyje yra tikrovei tarsi akli. Apie 
Gyvybę, pav., jau kalbama kaip apie slėpinį. Seniau ir tam tikriems žmo
nėms ir šiandien aiškiai rodosi, kad visas pasaulis yra vyksmas, kurį vyk
do visai prasmingai galios, kurios jį pildo.

Kiekvienas žmogus, kurs nors kiek stengiasi susivokti viso gyvenimo 
pagrinde, nusimano įvairių laipsnių galių plūdime. Tūli žmonės ir pa
reiškė, kaip kad jie būtų jūrose plaukiąs laivelis.

Taip savo gyvenimą suprasti, rodos, žmogui kaip tik pridera. Tik vis 
reikėtų jam žvalgytis to, kas yra jo esmiškoji gyvenimo prasmė ir kas 
jo galutinumas. Ir taip atsigauti sielos tilsme, nusimanyti laiminančiame 
Malonume.
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Vydūnas su Balfo pirmininku kan. J. Končium pokario metais Vo
kietijoje.

Vydūnas tremtyje, vienos paskaitos metu.
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VYDŪNO ŠALPOS FONDAS

Vytautas Mikūnas

(Trumpa istorija ir veiklos apžvalga)

Kai tik palikome gimtąjį kraštą, lietuvio pagalba lietuviui pasidarė 
viena iš pirmųjų pareigų. Juo daugiau tolome nuo tėvynės, tuo pagalbos 
ranka darėsi reikalingesnė. Tą pareigą savame krašte atliko krašto val
džia, savos organizacijos. Gyvenant svetimose žemėse, studijuojantis jau
nimas pats susirūpino savo pačių pagalba. Ypatingai to pasigedo akade
mikai skautai: jų nerėmė politinės partijos, mažai padėjo ir kitos orga
nizacijos. Skautiška pareiga liepė pasirūpinti kitais ir savais (7 skautų 
įsakymas).

1949 m. žiemą suvažiavime Scheinfelde buvo priimtas nutarimas sa
višalpos klausimu, bet prie Fondo sistemos nebuvo prieita — trūko lėšų 
ir laiko. Pavieniai buvo stengtasi aprūpinti sergančius narius. Tuoj pat 
atsivėrė durys Scheinfeldo nutarimų paraginti, pirmieji emigrantai iš 
užjūrio pradėjo platesnį pagalbos darbą likusiems Europoje.

1951 m. ASS suvažiavimas Clevelande vėl prisiminė šalpos darbus 
ir ragino SS narius jame aktyviau dalyvauti. Deja, tokios veiklos rezul
tatai buvo menki. Tai jautė ASS nariai ir ypatingai gausus Chicagos 
skyrius. Konkreti pradžia buvo padaryta ASD ir Korp!VYTIS bendroje su
eigoje 1952.III.23. Buvo nutarta įsteigti Šalpos Fondą ir darbo pradžiai 
paskirta tuo laiku stambi $300.00 suma. (Tada ASD skyriui vadovavo fil. 
O. Ščiukaitė, Korp!VYTIS sk. — senj. J. Ivanauskas). Be šio impulso ir 
konkrečios finansinės paramos Šalpos Fondo idėjos dar Ilgesnį laiką bū
tų likusios nerealizuotos. Gerai prisimenu Bridgeporte sutikęs linksmą 
brolį Juozą Ivanauską, kurio pirmieji entuziastiški žodžiai buvo: „Įstei
gėme Šalpos Fondą!“ Apsidžiaugiau ir aš malonią naujieną išgirdęs. Dar 
nebuvo išblėsęs karo nuteriotos Europos vaizdas ir joje likę broliai bei 
seserys.

Toliau Šalpos Fondo formavimą perėmė tuometinė ASS Vadija: prof. 
Ig. Končius, dr. D. Kesiūnaitė ir fil. B. Kviklys. Daug darbo įdėjo Vadija; 
fil. B. Kviklys parašė statutą; buvo gautas dr. Vydūno raštiškas sutikimas 
Fondą pavadinti jo vardu; sudaryta pirmoji valdyba. Tuo būdu į pasaulį 
atkeliavo Lietuvių Skautų Akademikų Skautų dr. Vydūno Vardo Šal
pos Fondas. Jo paskirtį nusakė balandžio mėn. priimtas statutas, kurio 
pagrindinė mintis buvo: remti aukštuosius mokslus einantį skautišką jau
nimą, teikiant jam stipendijas, paskolas ir kitokią materialinę pagalbą, lei
džiant jų mokslines studijas, kad tokiu būdu iš jų paruošus Nepriklausomai 
Lietuvai įvairių sričių specialistų. Vėliau Fondo apintis plėtėsi, tačiau pa
grinde paliko toks pats tikslas: padėti visiems studijuojantiems, nežiūrint 
jų asmeniškų įsitikinimų. Tačiau Fondo vadovybė linkusi padėti labiau 
visuomeniškai pasireiškusiams studentas.

161

47



Dabar, jau po šešiolikos metų veiklos, galime drąsiai tvirtinti, kad 
Fondui dr. Vydūno vardas buvo parinktas pakankamai taiklus. Kas ga
lėtų geriau atitikti Fondo paskirčiai kaip tautos žmogiškumo ir artimo mei
lės bei lietuvybės pavyzdys dr. Vydūnas? Jo vardas dar liks ilgiems lai
kams kilniu kelrodžiu po platųjį pasaulį pasklidusiems lietuviams.

Pirmoji Fondo valdyba buvo sudaryta 1952.V.28 pirm, (tituliarinis) 
prof. S. Kolupaila, pav. O. Ščiukaitė, reik, vedėjas Vyt. Mikalavičius-Mi- 
kūnas, ižd. L. Maskaliūnas, sekr. A. Kalvaitytė-Jagutienė. Per šešiolika 
metų darbuotojų sąrašas yra ilgas, ypatingai minėtini valdybos reik, ve
dėjai, kuriems praktiškai tekdavo didesnė darbų našta. Eilės tvarka pa
reigas ėjo šie reik, vedėjai: gyd. K. Kasperavičius-Kasponis, inž. K. Ber
tulis, Ed. Kordonas, Alb. Vengris, Alg. Bakaitis, Vyt. Šliūpas, Edv. Jo- 
kubauskas.

Pirmutinis naujos valdybos uždavinys buvo surasti pajamų Fondo 
uždaviniams įvykdyti. Fondu susidomėjimas kilo staigiai, kartu su nau
jųjų studentų banga. Lėšoms telkti pasirinktas kalėdinių atviručių pla
tinimo būdas, kuris ir liko per visą laiką pagrindiniu pajamų šaltiniu. 
Pirmasis platinimas davė $331.11 gryno pelno; jis kasmet kilo iki $1554.49 
(1967 metais). Kiti žymesnieji aukotojai yra: ASS Chicagos skyr. $2175.67 
ASS Cleveland© skyr. — $220.00 KorpIVYTIS mecenatas A.A. P. Gudas
— $1750.00; prof. Ig. Končius yra per kelis metus skyręs nuo savo me
tinio uždarbio, senj. XY $22.00 auką. Pastaroji auka ypatinga tuo, kad XY, 
atvykęs į JAV, kiekvieną dieną dėjo į kasą po 10 centų tol, iki buvo įsteig
tas Fondas. Tai vienas iš rodiklių Fondo reikalingumo.

Kuklus ir menkas Fondas jau gali pasidžiaugti savo darbo rezulta
tais, kurie buvo pasiekti kalėdinių atvirukų didžiausia dalimi. Dalis pa
skolas gavę jas jau grąžino ir jos vėl toliau duodamos. Tokiu būdu susi
darė gražus būrys studentų, pasinaudojusių dr. Vydūno Fondo pagalba. 
Pagal atskiras vietoves jos skirstomos: Airija — 1, Australija — 1, Argenti
na — 1, J.A.V. — 59, Havajai — 1, Švedija — 1, Šveicarija — 1, Vokietija
— 15, Kitur — 5, Viso — 84.

1953.11.13 buvo paskirtos pirmosios paskolos ($760.00). Iki dabar viso 
išmokėta $34,025.70 iš kurių $1645.00 lituanistikai studijuoti. Fondo veikla 
nemažėja, bet nuolat auga. Pertvarkius Fondą, suorganizavus Fondo 
Tarybą (pirm. J. Dainauskas, sekr. B. Kviklys), veiklos akiračiai vis ple
čiami Tarybai ir valdybai glaudžiai bendradarbiaujant. Studijuojantis 
jaunimas toliau remiamas paskolomis, o lituanistiką studijuoją ir visai ne
grąžinamomis stipendijomis. Neužmirštamas ir priaugantis jaunimas; jam 
greitu laiku bus išleista patrauklių knygų. Iki šiol ši sritis buvo labai 
apleista. Reikalingumo atveju ji yra viena svarbiausių pareigų lietuviš
kam atžalynui.

Ir taip čikagiečių džiaugsmas Fondą * įkūrus tapo džiaugsmu dauge
lio lietuvių, kurie nelengvomis sąlygomis siekia profesinio pasiruošimo. 
Dr. Vydūno Fondas yra pasiruošęs jiems padėti taip, kaip iki šiol padė
jo. Padėka pirmoje eilėje priklauso mūsų gausiems kuklių atvirukų pir
kėjams ir aukotojams. Mūsų kuklias pastangas paremdami, tiesiame lie
tuviškai jaunuomenei gražius ir plačius kelius.
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Vydūno laiškas, rašytas ASS centro valdybos pirmininkui prof. 
Ignui Končiui, kuriuo jis leidžia steigiamam studenty šalpos fondui 
jo vardu pasivadinti.
Lietuvių akademinio skautų sąjūdžio Dr. Vydūno vardo fondo val
dyba 1968 metais. Iš k.: E. Jokubauskas, A. Jagutienė, Vyt. Mi
klinąs (pirm.), R. Kviklytė, A. Miliūnas.
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DVASIOS MILŽINUI - VYDŪNUI

Į žemę, sako, kartais žvaigždės krinta — 
Iš tolimos visatos, iš mėlyno dangaus, — 
Bet tiktai trampai valandėlei tenušvinta 
Čia žemėje tamsus akiratis žmogaus...

Bet Tu, Vydūne, žvaigžde kritęs, Tu švitėjai,
Tu mums lig šiol neužgesai —
Nes Tave siuntė bočių vėlės,
Tave prisišaukė užgesę aukurai!

Rambyno žemėje staiga dangus nušvito, 
Ir skambinti vėl ėmė jūrose Varpai — 
Kai tu tą meilę Tėviškei, kaip vėliavą iškėlęs, 
Visur visiems drąsiai sakei:

— AŠ LAISVAS NORIU BŪTI ŠIŠION 
ČIA, ANT ŠVENTOSIOS BOČIŪN ŽEMĖS!

Matei Tu tą, ko mes nei vienas neregėjom, 
Didysis Slėpinys atvėrė Tau visas duris!
O tiems, kurie tamsybėse baimingai klydinėjo — 
Šypsodamos tarei:

— ŽMOGAU, TIK BŪKI SAU ŽMOGUS!

Buvai Tu mūsų sentėvių ir prabočių
Šešėlių — tas milžinas šešėlis,
Buvai Tu tėviškėj skambėjusių dainų
Ir aidas ir varpelis!
Buvai Tautos Tu Pranašas,
Žynys ir Krivė — Vaidila,
Ir liksi Tu per amžius Prūsų žemės
Ta nemirštanti, lietuviška
Dvasia! t i

M. Malakūnienė

MELBOURNE, 1968.3.22 d.
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Vydūnas palydimas į amžinąją poilsio vietą.

Lietuvių skautų garbės sargyba prie Vydūno karsto Detmolde 1953 m.
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Paskutinė žemės sauja ant rašytojo kapo. Ją beria rašytojas An
tanas Giedraitis.

Paskutinė kelionė į amžinybę.
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Pomirtinė kaukė

Tu — medis be šaknų. Tu persiskyręs su bočių tėvyne — esi negyvas.
V ydūnas

Vydūnas karste.
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VYDŪNO SUKAKTIES MINĖJIMAI 1968 METAIS

IŠEIVIJOJE

• Visa išeivių spauda šiltais žodžiais pri
siminė Vydūną. Apie autorių, jo kūrybą 
daug straipsnių paskelbė ir nuotraukas iš 
Vydūno gyvenimo spausdino Draugas, Dir
va, Naujienos, Nepriklausoma Lietuva, Tė
viškės Žiburiai, Mūsų Pajūris, Laisvoji Lie
tuva, australiškė „Mūsų Pastogė“, Argen
tinos liet. „Laikas“, ir visa eilė kitų laik
raščių bei žurnalų.

• Pirmieji Vydūno sukaktį suskato minė
ti Australijos lietuviai. Trijose gausiausiose 
lietuvių kolonijose (Adelaidėje, Melbourne, 
Sydnejuje) balandžio - gegužės mėnesiais 
suruošti minėjimai — akademijos su meni
ne programa, deklamacijomis, skaitymais iš 
rašytojo kūrybos. Juos žymia dalimi organi
zavo ir paskaitas skaitė Vydūno mokinys ir 
jo gerbėjas pedagogas Antanas Krausas.

• Čikagos lietuvių visuomenė Vydūno su
kaktį minėjo rugsėjo 21 d. Susirinko apie 
300 dalyvių, kurių pusė buvo Mažosios Lie
tuvos lietuviai. Minėjimą ruošė Mažosios 
Lietuvos dr-ja, pravedė dr. Jurgis Anysas. 
Išsamią paskaitą apie Vydūno kūrybą skai
tė iš Australijos atvykęs Antanas Krausas. 
Meninę dalį atliko solistė Nerija Linkevi
čiūtė, komp. Vladui Jakūbėnui akomponuo- 
jant. Didelio dėmesio susilaukė Vydūno 
knygų, rankraščių, fotografijų, rašytojo 
straipsnių — iškarpų paroda, kurios ekspo
natai paimti beveik išimtinai iš Br. Kvik
lio archyvo. Planuojama platesnė akademija 
su „Tėviškės“ parapijos choro pasirodymu.

• Beveik visos didesnės lietuvių kolonijos 
JAV-bėse prisiminė Vydūną ir suruošė jo 
minėjimus. Los Angeles, New Yorke, Bos
tone, Clevelande, Detroite, Chicagoje ir ki
tur suruoštuose minėjimuose paskaitas skai
tė iš Australijos atvykęs Vydūno mokinys 
ir jo gerbėjas pedagogas vyr. sktn. Anta
nas Krausas.

• Visų Vydūno raštų išleidimas studijuo
jamas išeivijoje. Pagal Antano Krauso pro
jektą, reiktų surinkti visus Vydūno išleis
tus raštus, jo rašinius spaudoje, laiškus ir 
kitą spausdintą bei nespausdintą medžiagą 
ir su komentarais bei rašytojo kūrybos bei 
gyvenimo studijomis išleisti dešimčia tomų. 
Kadangi Vydūno raštų surinkimas nėra 
lengvas dalykas, o išleidimas pareikalautų 

keliasdešimts tūkstančių dolerių, iki šio 
laiko reikalas nebuvo tinkamai išspręstas, 
nors studijos ir medžiagos rinkimo darbas 
tebetęsiamas.

• Rašytojo Vydūno kuklus raštiškas pali
kimas, rastas jo bute rašytojui mirus, yra 
Liet, rašytojų draugijos globoje ir laikomas 
Ciceroje. Šiek tiek Vydūno rankraščių yra 
pas Antaną Krausą Australijoje.

• Antanas Beleška, žinomas filatelistas, 
gyv. 6921 So. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, išleido dviejų rūšių spalvotus vokus, 
kurie skirti Vydūno sukakčiai paminėti. Vo
ko piešinyje — Vydūno atvaizdas ir Mažo
sios Lietuvos žemėlapis, rašytojo gimimo - 
mirties datos ir atitinkami įrašai.

• Liet, skautų tautinės - jubiliejinės sto
vyklos metu domėtasi ir Vydūno sukakti
mi. Rašytojas prisimintas kai kuriuose mon
tažuose. Fil. v. s. Bronius Kviklys skaitė 
apie rašytoją dvi paskaitas: vieną akade
mikams skautams-ėms, kitą vyresnėms skau
tėms. Susidomėjimas buvo didelis; jauni
mas ypač domėjosi Vydūno raštais, jo skir
tinga rašyba, skelbtomis idėjomis. Paskai
tos metu prelegentas demonstravo rašytojo 
svarbiausius veikalus, rankraščius - laiškus, 
nuotraukas.

• Santaros-Šviesos suvažiavime rugsėjo 
6 d. Tabor Farmoje, Sodus, Mich., taip pat 
buvo minima Vydūno sukaktis. Paskaitą 
apie rašytoją kaipo žmogų skaitė Antanas 
Krausas.

• Dr. Vydūno vardo šalpos fondo valdy
ba ir taryba bendrame posėdyje prisiminė 
rašytojo sukaktį. Drauge buvo nutarta fon
do lėšomis išleisti Vydūnui skirtą vieną 
„Mūsų Vyčio“ numerį ir tuo pagerbti Fon
do patroną.

• Br. Kviklio archyve (5747 So. Camp
bell Ave., Chicago, Ill. 60629) yra sutelkta 
per 20 rašytojo laiškų, kai kurių jo rašytų 
straipsnių originalai, Vydūno adresuoti vo
kai, keliasdešimts nuotraukų iš jo gyvenimo, 
apie 30 rašytojo veikalų, daugybė rašytojo 
straipsnių — iškarpų iš periodinės spau
dos ii’ daugelis įvairių autorių rašinių apie 
Vydūną. Lietuviai, turintieji Vydūno laiš
kų, atvirlaiškių, fotografijų ar kitų atmin
tinų daiktų, prašomi tą medžiagą rinkėjui 
perleisti ir pranešti sąlygas, kuriomis su
tiktų tai padaryti.
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE

• Vydūno šimtmečio sukaktis okupuotoje 
Lietuvoje buvo gana plačiai atžymėta. Kau
ne minėjimas vyko balandžio 5 d. buv. At
eitininkų, dabar Politechnikos instituto III 
rūmuose. Organizavo Vilniaus bendramoks
linis fakultetas ir Kauno politechnikos ins
titutas. Po dviejų universiteto dėstytojų 
paskaitų, buvo rašytojo amžininkų prisimi
nimai. Iš jų pirmuoju išėjo kalbėti arch. 
V. Žemkalnis. Savo kalboje prisiminė lietu
vių rašytojų suvažiavimą Augsburge (Vo
kietijoje), kur buvo įsteigtas Liet. Kultūros 
fondas. Tame suvažiavime dalyvavo ir Vy
dūnas. Po jo apie Vydūno dramaturgiją ir 
jo veikalų pastatymus kalbėjo aktorius An
tanas Sutkus. Tačiau kalbos metu buvo šir
dies smūgio ištiktas ir, it vienišas ąžuolas, 
krito scenoje. Artistei Pinkauskaitei ir ra
šytojui — Vydūno biografui Saliui Šeme- 
riui nebeteko kalbėti, nes minėjimas buvo 
nutrauktas.

• Vydūno raštų rinkinys išleistas šiais 
metais Vilniuje, kuriame atspausdinti trys 
pagrindiniai rašytojo darbai: Amžina ug
nis, Prabočių šešėliai ir Pasaulio gaisras. 
670 psl. Raštų redakcinė komisija: P. Čes
nulevičiūtė, J. Lankutis, V. Zoborskaitė. 
Platesnę raštų studiją knygos pradžioje 
(3-32 psl.) paruošė kritikas Jonas Lanku
tis. Kitą studiją apie Vydūno rašybą ir 
kalbą pateikė A. Girdenis (657-667 psl.). 
Leidinyje Vyd*no raštų kalba kiek pa
taisyta, priartinta prie dabar mūsų var
tojamos rašybos; rašyba ir skyryba kei
čiama dabartine, kai kur paliktos tik Vy
dūnui būdingos didžiosios raidės ir- pau- 
ziniai brūkšniai. Rašytojo žodynas ir fra
zeologija nepaliesta. Atspausdinta 8000 egz. 
Knyga gerokai iliustruota nuotraukomis iš 
Vydūno gyvenimo ir jo raštų pavyzdžiais. 
Kaip girdėti, ateityje planuojama išleisti 
ir daugiau Vydūno raštų.

• Vilniaus universiteto studentai, mylėda
mi Vydūną ir atžymėdami jo sukaktį, spalio 
5 d. Sarbievijaus kieme, tarp senųjų uni
versiteto pastatų, po atviru dangumi su
vaidino Vydūno „Pasaulio gaisrą“. Kaip 
žinia, ši tragedija yra bene stipriausia jo 
kūryboje. Karo ir taikos, gyvenimo ir mir

ties problemos, karo naikinamos, svetimša
lių niekinamos Lietuvos likimas — tai ug
nys, kuriomis žėri „Pasaulio gaisras“. Pa
statymą režisavo V. Limantas, dailininkas 
A. Dakinevičius; muzikinę dalį tvarkė kom
pozitorius T. Makačinskas. Studentai su 
dideliu užsidegimu vaidinę veikalą, kurio 
vaidinti nesiėmę profesionalų teatrai.

• Okupuotosios Lietuvos spauda taip pat 
neliko abejinga Vydūnui. Literatūros kriti
kas Jonas Lankutis „Pergalės“ žurnalo 3 
numeryje paskelbė rašinį „Vydūno drama
turgijos principai“. Vydūną jis iškelia kaip 
pirmąjį lietuvių dramaturgą, kurio veika
luose tokie ryškūs filosofinio mąstymo pra
dai. 1968.III.22 „Tiesos“ Nr. 68 Kostas Do
veika paskelbė rašinį „įdomi asmenybė, sa
vitas rašytojas“. To paties dienraščio 1968.
IV. 13 numeryje atspausdintas Alfonso Gu
čo rašinys „Vydūno pažiūros į žmogaus to
bulėjimą“. Pažymėtinas mums nedaug ži
nomos E. Džiaveckos rašinys „Komjauni
mo Tiesoje“ (Nr. 56, 1968.III.21) — „Di
dingas, bet vienišas“. Autorė pažymi, kad 
„buržuazinėse sąlygose... jis stovėjo didin
gas ir vienišas kaip jo aprašomas sfinksas 
Egipto smėlynuose, nes niekas rimtai ne
bandė atspėti jo paslapties“. Esą tik socia
listinėje santvarkoje esančios sudarytos vi
sos sąlygos Vydūno kūrybos tyrinėjimui.

• Jonaičiuose, Vydūno gimtinėje, seno na
mo, kuriame seniau buvo pradžios mokykla, 
sienoje buvo įruošta paminklinė lenta su 
rašytojo bareljefu ir įrašu: (skulptoriaus
V. Zūklio darbas) LIETUVIŲ RAŠYTOJO, 
FILOSOFO IR KULTŪROS VEIKĖJO 
VYDŪNO - VILIAUS STOROSTOS (1868 
- 1953) GIMTINĖ. Spalio 19 d. į paminkli
nės lentos atidarymo iškilmes suvažiavo 
daug žmonių iš Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių 
rajonų, o taip pat iš Kauno, Vilniaus ir 
kitų Lietuvos vietų. Lentą atidengė poetas 
Salys šmerauskas - Šemerys, vienas iš se
niausių Vydūno biografų. Jonaičių moks
leiviai padėjo gėlių. Po atidarymo Vydūno 
gimtame kaime suruoštas rašytojo minėji
mas — vakaras.
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Vydūno 100 metų gimimo ir 15 metu mirties sukakties minėjimo 
dalyviai Čikagoje 1968 m. ty. Nagio nuotrauka.

Vydūno memorialinė lenta Jonaičiuose

As iš lietuviu tautos laukiu, kad ji vykdytu žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę, 
tai esti, kad ji siektų aukštesnio, tobulesnio žmoniškumo.

V ydūnas 
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