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SUKAKTIS MININT
Lietuvos atgimimo kėlėjų nedaug turėjome, jų tarpe gražiomis spalvomis sužvilga
Vilius Storostas, vėliau pasirinkęs pseudonimą — Vydūnas. Šis jo pasirinktas vardas
prigijo ir paliko plačiai naudojamas visur — Lietuvoje ir užsieniuose.
Vydūnas lietuvių tautai labai daug reiškia. Dar devyniolikto amžiaus pabaigoje
jis žvelgė iš anapus Nemuno į rusų pavergtą Lietuvą ir matė joje daug ką darytino,
taisytino. Šiam darbui jis pašventė visą savo protą, sugebėjimus ir jėgas. Jis vadovauja
Birutės chorui Tilžėje, rašo jam giesmes ir dainas. Vaidintojams parašo visą eilę
vaidinimų, dalis jų ir šiandien jau statomi ne klojimų vaidinimuose, bet profesionalų
teatruose. Kaimo švietimui pakelti išleidžia kelias knygas įvairiomis temomis, kai
prasidėjo tikrasis valstybės atkūrimas, Vydūnas rašo knygas politiniais — istoriniais
klausimais, jos buvo išverstos į vokiečių, prancūzų ir lenkų kalbas. Negausioje to laiko
literatūroje jos buvo svarios ir labai reikalingos.
Nepriklausomybę atkūrus, Vydūnas vyksta į Lietuvą ir mokytojauja Telšių
gimnazijoje, vėliau Klaipėdoje, važinėja ir skaito paskaitas įvairiose vietovėse.
Vydūnas mėgo jaunimą ir jaunimas mylėjo jį. Užmezgė ryšį su skautų organizacija ir
jį stipriai- palaikė iki paskutinių gyvenimo dienų Detmoldo mieste Vokietijoje.
Už didžius darbus lietuvių tautai, Lietuvos universitetas 1928 m. atžymėjo Vydūną
filosofijos garbės Dr. laipsniu, nes jau tada jis pagarsėjo kaip filosofas, rašytojas,
poetas — dramaturgas, muzikas, pedagogas, kultūrininkas.
Šiais metais minime Vydūno 125 metų ir 40 metų mirties sukaktis. Paskutinius

aštuonerius metus Vydūnas praleido kartu su 2-ojo Pasaulinio karo išvietintais
tautiečiais Vokietijoje ir paliko stambų įnašą to laiko gyvenime, todėl jo sukaktys yra
švenčiamos viso pasaulio lietuvių telkiniuose. Vydūnas paskutiniais gyvenimo metais
dar labiau suartėjo su lietuvių skautais Vokietijoje, Korp! VYTIS išrinko jį savo
garbės nariu, išleido kelias jo parašytas knygas, Vydūno sutikimu įsteigė jo vardo
fondą, kuris teikė stipendijas ir paskolas lietuviams studentams, leido ir leidžia
knygas, kitaip remia lietuvių veiklą, kultūrą. Ir šį kuklų leidinį skiriame jam prisiminti
ir pagerbti.
Vytautas P. Mikūnas
f Lietuvos
Į nacionalinė <
iM.Mažvydoi
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V
Z

,

,

«

I
■
____________________________________________________________

4

Vydūnas apie 1890 m.

Vydūnas 1898.9.22.

Vydūnas apie 1900 m.

2

5

bJ

BASANAVIČIUS, KUDIRKA, VYDŪNAS
Aleksandras Merkelis

Devynioliktasis amžius, ypač jo antroji
pusė, reikšmingas lietuvių tautai, nes tai
lietuvių tautinio ir kultūrinio renesanso
aušra. Tautinis bei kultūrinis renesansas,
paprastai vadinamas lietuvių tautiniu atgimi
mu, ne tik apsagojo lietuvių tautą nuo galuti
nio sunykimo, bet ilgainiui Įgalino Lietuvą
atkurti savo nepriklausomą valstybę.
Lietuvių tautiniame bei kultūriniame
renesanse stipriausiai ir lemtingiausiai pasi
reiškė trys asmenybės: Jonas Basanavičius
(1851.XI.23 — 1927.11.16), Vincas Kudirka
(1858.XII.31 — 1899.X.19) ir Vydūnas
(1868.III.23 — 1953.11.20).
Jonas Basanavičius lietuvių tautinio bei
kultūrinio renesanso pradininkas savo iškilia
asmenybe, didžia meile savo tautos praeičiai
bei jos kultūrai ir visą gyvenimą uoliu jos
tyrimu, nuoširdžiu sielojimuisi tautos reika
lais, nors ketvirtį amžiaus ir svetur gyvenda
mas, greit iškilo į pirmąsias eiles, o 1904 m.,
rusų valdžiai lietuviams grąžinus spaudą,
parvykęs Į Lietuvą ir Įsikūręs Vilniuje buvo
vadinamas lietuvių Tautos Patriarchu, apie
kurį telkėsi visas lietuvių tautinis, kultūrinis
ir net politinis veikimas. Jis pirmasis pasirašė
ir Lietuvos nepriklausomybės aktą. Nors
lietuvių tautinio bei kultūrinio renesanso
pradų aptinkame devynioliktojo amžiaus
pirmoje pusėje ir net dar anksčiau, tačiau tai
daugiau atsitiktiniai reiškiniai, ir lietuvių
tautinis bei kultūrinis renesansas tampa
pastoviu ir tolydžio augančiu tik 1883 m.
pradėjus leisti „Aušrą“, kuri yra glaudžiai
susieta su Jono Basanavičiaus vardu.
Putinas Mykolaitis savo eilėrašty, skirta
me Jono Basanavičiaus 75 metų sukakčiai
teisingai sako, kad jisai tautos žodį milžinka
piuos rado,
Jis amžiną žygį Tėvynės Kūrėjo
Vienybės ir meilės vardu pažymėjo.

Savo tautos praeities pažinimas ir gimto
sios kalbos meilė Jonui Basanavičiuibuvo du
svarbiausi veiksniai, galį pažadinti tautą
naujam laisvam kūrybiškam gyvenimui. Iš
milžinkapių prikelti didingi praeities vaizdai
ugdė lietuviuos pasitikėjimą ir meilę savo
tautai ir jos gražiai senai kalbai. Praeities
pažinimas ir jos idealizavimas daug lėmė
lietuvių tautiniam atgijimui ir kultūriniam
renesansui, ypač gražiai pradėjusiam klestėti
po spaudos grąžinimo.
Septyneriais metais už Joną Basanavičių
jaunesnis Vincas Kudirka, kilęs iš gretimos
apylinkės ir lankęs tą pat Marijampolės
gimnaziją, ir savo charakteriu ir veikla daug
kuo skiriasi nuo „Aušros“ kūrėjo. Nors ir
Vincas Kudirka ragina semtis stiprybės iš
Lietuvos praeities ir savo kūryba jai yra
davęs didelę duoklę, tačiau jo budrus žvilgs
nis daugiausia atkreiptas Į dabartį. Jonas
Basanavičius— romantikas, Vincas Kudirka
— realistas ir, tokiu būdamas, jis matė, kaip
žiauriai lietuvių tauta rusų kultūriškai ir
ūkiškai naikinama.
Romantikas Jonas Basanavičius praeity
ieškojo lietuvių kultūros pėdsakų, ir jo laki
vaizduotė, inspiruojama didžios savo tautos
meilės, jų rasdavo net ir ten, kur lietuvių
negyventa. Lietuvių kultūros senumo bei
pranašumo Įrodinėjimais Jonas Basanavičius
siekė ugdyti lietuvių tautos meilę ir pasitikė
jimą savimi bei savo kūrybinėmis galiomis ir
tuo pačiu kelti lietuvių neginčyjamą teisę Į
savarankišką ir laisvą gyvenimą. Juk tik
kultūriškai brandi tauta tegali būti laisva
pilna to žodžio prasme.
Realistas Vincas Kudirka — veiklus
lietuvių kultūros kūrėjas beveik visose jos
šakose palikęs ryškių, nenykstančių pėdsakų.
Veiklusis, akylusis ir toli pramatąs realistas
skaudžiai jautė, kaip rusai, siekdami sunai3
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kinti lietuviu tautą, žiauriausiomispriemonėmis trukdė bet kurį lietuvių kultūrinį veiki
mą. Romantikas Jonas Basanavičius savo
kultūrinėj veikloj stengės išvengti konflikto
su rusais pavergėjais, realistui Vincui Kudir
kai jis buvo neišvengiamas ir būtinas: lietu
viai negalėdami viešai, legaliai veikti, turi tą
daryti slaptai, konspiratiškai.
Lietuvių tauta, stengdamos išlikti ir
stiprėti, turi rusams priešintis, ginti bent tas
savo teises, kurios jos žmonėms įstatymais
garantuotos. Tai įmanoma tik tautai šviesėjant (daugiau mokslo įsigyjant), ir žinant bei
ginant savo teises, kurios gruoboniškų rusų
valdininkų laužomos. Dabartiniu terminu
tariant, Vincas Kudirka lietuvius telkė tauti
niai bei kultūriniai rezistencijai, kurios svar
biausi ginklai — šviesa ir tiesa. Vincas Ku
dirka —» šviesos ir tiesos riteris, tiesus pag
rindines gaires mūsų tautiniam bei kultūri
niam renesansui, atvedusiam tautą į laisvę.
Visoje Vinco Kudirkos veikloje vyrauja
rezistencinis motyvas. Jis ir Lietuvos praeitį
vertina rezistento mastu. 1889 m. Varšuvoje
jis aplankė archeologinę parodą, kurioje trys
spintos buvo Tado Daugirdo Lietuvoje
surinktų archeologinių eksponatų. Vincas
Kudirka juos stebėdamas, prisimena „pra
slinkusius mūsų tėvynės amžius“ ir juose, ne
kaip Jonas Basanavičius, ieško lietuvių kultū
ros senumo ir pranašumo, bet stiprina savo
tautiečių rezistencinę dvasią. „Bežiūrėdamas
į tuos kirvelius, peilius, iešmus, karolius,
apyrankes ir kitokius papuošalus mintimis
persikelia į senovės laikus kada tie daiktai
buvo gaminami; vaizduotė pradeda griauti
sentėvių kapus ir štai rodosi matai gyvus
žmones, girdi čiauškėjimą geležies, tauškėji
mą kirvelių, šlamėjimą drabužių... o kaukuolės, rodosi kalba: žiūrėkite, jūs išgamos,
šventvagiškai nešioją lietuvio vardą! Žiūrė
kite į mūsų prietaisus, kuriais gynėme tėvynę
ir kokius dirbinius vartojome savo gyvenime!
Negražūs ir nesumaniai pagaminti daiktai, o
vienok jų mums pakako, vienok džiaugėsi
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mumis Lietuva ir gėrėjosi! Ar džiaugiasi
jumis! Mes garbe sau laikėme vadintis lietu
viais, o jūs gėditės to vardo! — Teisybę
turite, gėda Jums prieš Lietuvą, nes jai daug
esate nusikaltę! Gėda jums, išgamos, gėda!“
(Varpas, 1889 m. Nr. 12)
Savo publicistika ir literatūrine kūryba
Vincas Kudirka tautoje ugdo rezistencinius
savumus: laisvės meilę, vergijos bei smurto
neapykantą, besąlyginį pasiaukojimą didie
siems savo tautos idealams ir su juo susietą
didvyriškumą. Lietuva Vincui Kudirkai —
didvyrių žemė, kuriai stiprybės duoda praei
tis. Jis savo tautiečiams pranašingai skelbia,
kad Lietuva, ant jos priešui įnirtus, privalo
„hydra tapti ta, kuriai nukirtus galvą, tuoj
kelios galvos vieton jos išdygsta“. Lietuva
išliks tik gyvumo hydra pavirtus („Manie
siems“).
Ugdydamas rezistencinius savumus,
Vincas Kudirka draug kovoja su visuo tuo,
kas juos slopina ir žlugdo: savanaudiškumu,
bailumu, priešui pataikavimu, judošyste
(veikėjų skundimu, išdavinėjimu priešui).
Vincas Kudirka tiek savo amžininkus,
tiek ir vėlesniąsias kartas stipriai veikė ir
tebeveikia ir savo skelbiamų idėjų aktualumu
ir kilnia herojiška asmenybe. Jis visą savo,
palyginti, trumpą gyvenimą sielojosi tik savo
tautos reikalais ir jo pasiaukojimą tautai
neįstengė nugalėti nei žiaurūs priešai, nei
sunki nepagydoma liga. Pasak prof. Mykolo
Biržiškos tautinis pozityvistas Vincas Kudir
ka yra virtęs kaip ir tautiniu šventuoju (Lie
tuvių Tautos Kelias, II t. 33 psl.).
Septyniolika metų jaunesnis už Joną
Basanavičių ir beveik dešimtį metų už Vincą
Kudirką Vydūnas trečioji didinga asmenybė
mūsų tautiniame ir kultūriniame renesanse.
Kaip Vincas Kudirka, taip ir Vydūnas anks
tyboje jaunystėje dar nebuvo tautiškai apsi
sprendęs ir tą jo apsisprendimą daugiau
lėmė moraliniai negu tautiniai motyvai.
„Vaikas būdamas ir pastebėjęs kaip doroviš
kai silpninami yra lietuviai vokiečių, kaip
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jiems apreiškiama panieka, pasiryžau— rašo
Vydūnas, — savo amžių tam skirti, kad
lietuviai galėtų jaustis
garbės vertais žmonėmis. Iš pradžių nežino
jau, kaip tai pradėjus. Ir tiktai progai pasitai
kius, prisipažinau lietuvis esąs“ (Lietuvos
Albumas, 425-26 psl.). Su lietuvių tautiniu
renesansu Vydūnas susipažino dar jaunas.
Jis, sakosi, 1885 m. „Aušros“ 12 Nr. skaitęs
Silvatiko-Sauerveino poemėlę „Macilėnas ir
Gražina“, kuri jam įrodžiusi, kad lietuvių
kalba galima gražiai eiliuoti.
Gimtasis kraštas, kilmė, auklėjimas ir
Vakarų kultūra, kurioj jis brendo negalėjo
Vydūno išugdyti ne romantiku, koks buvo
Jonas Basanavičius, ne juoba realistu, koks
buvo Vincas Kudirka, Vydūnas mistikas,
ieškąs tikrosios daiktų esmės, susidomėjęs
amžinaisiais žmogaus būties klausimais ir, į
juos ieškodamas atsakymo, nustatinėja žmo
gaus gyvenimo gaires. Gyvenimas Vydūnui
kupinas slėpiningumo, o žymiausias slėpinys
— gyvybė ir žmogaus esmė. Bet žmonių
daugumai, pasak Vydūno, tai nesvarbu:
viskas jiems atrodo pažįstama ir žinoma. Jie
per daug prisirišę prie daiktų, kad jaustų
didžiąją gyvenimo nuostabą. Viskas, kas yra
ir vyksta glūdi begalinėje erdvėje ir neaprė
piamam laike ir, kad žmogus susivokia esąs
Didžiajame Slėpinyje, praregi ir nustemba
tuo, kas gyvenimas yra, ir ką jis žmogui
nuostabaus suteikia (Vieno žmogaus įsinešimas į gyvenimą. Rankraštis). Pasak prof.
Mykolo Biržiškos, Vydūnas „ir savo gyvuoju
ir rašytiniu žodžiu įspūdingai prabyla į tautą,
tikriau į jos rinktinę, kaip jos gyvenimo ir
kelio gilintojas ir įprasmintojas, kiekvienam
nuoširdžiam gyvenimo prasmės ieškotojui jo
rodytojas ir patarėjas“ (Lietuvių Tautos
Kelias, II t. 60 psl.).
Vydūnui tautiškumasyra neatsiejamassu
žmogaus dorove „Matau, — rašo Vydūnas,
— kad žmonės, pertraukdami ryšį su savo
kilme, savo tėvais — protėviais, gadina savo
dorovę ir intelektą, trukdina savo dvasios —
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sielos tarpimą, praleidžia veltui savo amžių.
O aš norėjau supratimą sužadinti, kad to
nepadarytų. Pats lietuviškumo išlaikymas yra
antros eilės dalykas. Jis yra forma, o man
rūpi esmė, ir aš noriu dirbti ne kelių žmonių,
bet dvasiniam visos lietuvių tautos labui“
(Naujas Žodis, 1928 m., 1 Nr.). Todėl, pasak
Vydūno, tik tas gali būti šviesus, doras,
kilnus ir taurus, kurs atjaučia savo asmenyje
savo tautos gyvybę, kurs klausos savo tautos
gyvenimo gaidos ir leidžia jai skambėti iš
savo gyvenimo (Mažosios Lietuvos Šventė
Sekminės, 1927 m. 17-18 psl.)
Vydūnui tautiškumo išlaikymas ir ugdy
mas yra tiek svarbus ir reikšmingas, jog be jo
neįmanoma Vydūno skelbiamas žmonišku
mas. Kas nutautėja, tuo pačiu ir nužmogėja.
Tai ne tik vieno Vydūno, bet ir kitų žymių
Mažosios Lietuvos veikėjų įsitikinimas.
Liudvikas Rėza (1776.1.9 — 1840.VIII.30)
skelbė, kad „kiekvienos tautos aukštesnis
apšvietimas ir dvasios ištobulinimas tegali tik
prigimtoj kalboj nusiduoti: nes prigimtoji
kalba yra vartai, pro kuriuos visos didžiosios
ir vaisingosios idėjos žmonių sielai prive
damos. Prof. V. Mykolaitis teigia, „kad
Vydūno tautiškumas ir patriotiškumas turi
gilias šaknis pagrindiniuose jo pasaulėžiūros
praduose. Suimdami visą jo mokslą apie
tautos reikšmę, galėtume formuluoti tokį
dogmatinio griežtumo postulatą: non ėst
salos extra nationem — be tautos nėra
išganymo (Vydūno Dramaturgija, 23 psl.)
„Visiems yra žinomas dėsnys, — rašo
prof. V. Mykolaitis, — kad kiekvienas žymus
tautinis rašytojas, poetas, menininkas yra
tampriai suaugęs su savo tauta ir jos kultūra,
kad jis atstovauja tam tikrą jos išsivystymo
momentą, kad jo kūrybos šaknys giliai įaugę
į tautos dvasią ir praeitį. Vydūnas yra žymus
tautinis lietuvių rašytojas ir net vienas ir
dvasinių tautos vadų. Didžiausieji jo kūriniai
sprendžia svarbias Tėvynės problemas, ir visa
jo kuriamoji galia minta susirūpinimu dėl
lietuvių tautos atgimimo, augimo ir tobulėji-
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mo. Ir vis dėlto Vydūnas stovi vienas mūsų
literatūroje. Jojo kūrybos forma ir nuotaika,
jo savotiška pasaulėžiūra ligi šiol nesutampa
nei su viena mūsų literatūros srove“. (Vydū
no Dramaturgija 7-8 psl.).

Daugelį žymių savo veikalų Vydūnas
parašė mūsų tautinio atgijimo aušroje, ir vis
dėlto jis skiriasi nuo aušrininkų ir varpininkų
ir savo pažiūromis ir savo veiklos priemonė
mis ir taktika. Vydūnas, anot prof. V. Myko
laičio, išsprogęs iš to paties tautos kamieno
ir maitinamas tos pačios epochos gyvenimo
išbujojo atskira atžala, nors sava, bet kitokia
negu visos kitos mūsų tautinės kultūros
atžalos (Ten pat 6 psl.).
Taip daugiausia yra dėl to, kad Vydūnas
gimė, brendo ir veikė Mažojoje Lietuvoje,
kuri buvo vokiečių pavergta. Mažosios Lietu
vos lietuvių patriotizmas buvo kiek kitokio
atspalvio, negu Didžiosios Lietuvos, kuri
buvo rusų pavergta. „Tautinis sąmonėjimas
Didžiojoj Lietuvoj — rašo prof. V. Myko
laitis — buvo maištingas revoliucijos darbas.
Kiekvienas sąmoningas lietuvis buvo griežtai
nusistatęs prieš rusų vyriausybę ir moraliu
bei kultūros atžvilgiu jautėsi esąs aukštesnis
už savo valdovus. Valdančiųjų Rusijos sferų
atstovaujamoji kultūra, jų sudaryta apie save
nuomonė ir jų veikimas Lietuvoje, ištiesu
davė teisės sąmoningam lietuviui su panieka
žiūrėti į savo skriaudėjus. Visai kitokius
santykius matome Mažojoje Lietuvoje: loja
lumą ir ištikimybę Kaizeriui gieda ne tik
Sauerveinas, bet ir tikrieji lietuvninkai, o
plačiosios lietuviškos liaudies masės visa
siela buvo atsidavusios Vaterlandui ir jo
vyriausybei. Toks Mažosios Lietuvos mūsų
brolių lojalumas mus dažnai stebino ir erzi
no, bet jis yra visai suprantamas: Vokietija
— tai ne Rusija. Kultūra, disciplina ir mate
rialinė gerovė, be to dar planinga ir griežta
nutautinimo politika pavergė mūsų Vakarų
tautiečius ir bent koks maištingumas Prūsų
Lietuvoj anuo metu buvo visai neįmanomas.
Savo tautybei apsaugoti susipratusiems

lietuviams ten beliko vienas — ne konspira
cijos, bet ramaus kultūros darbo kelias.
Liudvikas Gediminas Martynas Rėza ir kiti
raštu gina lietuvių kalbos teises, Sauerveinas
skelbia kalbų laisvės ir tolerancijos idėjas,
rašo lietuviams triukšmingų patriotinių
obalsių dainas ir tuo pačiu metu gieda him
nus Kaizeriui.
Vydūnas tik pagilina šitą patriotinę
kultūrinio darbo kryptį. Jis nuolatos skelbia,
kad lietuviai, norėdami išlikti, turi ne kovoti
su savo skriaudėjais, bet išaugti lygiai su jais
ir net juos pralenkti. Lietuvių tauta turi
ugdyti savyje tikrąjį žmoniškumą, kilnumą,
dvasinės sąmonės šviesą — tapti gerbtina net
savo priešų. Toks nusistatymas ir iš jo ei
nanti veikimo taktika tegalėjo kilti tik Mažo
sios Lietuvos gyvenimo aplinkybėse ir iš tam
tikrų filosofinių pradų“ (Ten pat 10 psl.).
„Atmindami Vydūno kūrybos ypatybes
išskiriančias jį iš mūsų rašytojų tarpo, ne
privalome dar pamiršti, kad jis yra išauklėtas
visai kitokios negu mes kultūros. Vokiečių
kalba ir jų mąstymo būdas taip įsišaknijęs
Mažojoj Lietuvoj, be abejo, atsiliepė ir į
Vydūno raštų stilių. Vakarų civilizacijos
dvasia, turbūt ir visą jo psichinę struktūrą
suformavo kiek kitaip, negu mūsų, išaugusių
slavų įtakoje. Be abejo, kad ir religijų skirtu
mas turėjo čia nemaža reikšmės. O norėda
mi pažaisti metafizika, galėtume sakyti, kad
visa to, šimtmečiais atskelto ir apmarinto,
Lietuvos krašto dvasia prabyla į mus šito
veiklaus mistiko lūpomis. Krašto, kurį nai
kino ir spaudė Kryžiuočių Ordinas, teriojo
totoriai, naikino marai, pagaliau grobė vokiš
kai metodiška nutautinimo politika. To
krašto žemėje kraujo ir kapų daugiau, negu
kur nors kitur Lietuvoje ir didesnė ten be
dugnė tarp praeities ir dabarties. Tame
krašte ir „Pasiilgimas Veldėtojo“ turėjo būti
didesnis ir „Prabočių Šešėliai“ regimesni, ir
noras pažadinti „sau žmones“ — karštesnis.
To krašto dvasis ir tegalėjo prabilti nykiais
simboliais, alegorijomis, pasakomis, liepsnų
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giesmėmis ir jūrų varpais. Ir iš to krašto
kėlęsis tautinės sąmonės ir išminties balsas
— tai geriausias įrodymas, kad lietuvių
tautos atbudimas siekia labai gilias tautos
gyvybės šaknis. (Ten pat 11-12 psl.).
Vydūnas gyveno ir daugiausia veikė
Mažojoje Lietuvoje. Tačiau savo filosofiniais
ir literatūriniais veikalais jis plačiai buvo
žinomas ir Didžiojoje Lietuvoje. „Didieji
Vydūno kūriniai — visos tautos lobis ir visų
branginami, be pažiūrų skirtumo. Vadina
mais gi teosofiniais savo raštais jis patraukė
tą laisvamanėjančios jaunuomenės dalį, kuri
pasiliko ištikima religiniam idealizmui, bet
kuriai tradicinės Katalikų Bažnyčios dogmos
atrodė nesuderinamos su moderniuoju pa

žangumu ir dvasios laisve. Ir reikia pripažin
ti, kad čia Vydūnas savo askezes, kilnumo
ir žmoniškumo mokslu padarė labai teigia
mos įtakos, kaip vienintelis pas mus morali
nis autoritetas religinio idealizmo ir dorovės
skelbėjas, stovįs šalia konfesijos ribų.
Vydūno asmuo, principai ir gyvenimas,
mokslas ir kūryba sudaro vientisą harmonišką visumą, kuri imponuoja savo suderini
mu bei vieningumu ir priverčia nusilenkti net
tuos, kuriems jo mokslas atrodo nepakanka
mai moksliškas, o kūryba nepakankamai
meniška (Ten pat 7 psl.).

Ištrauka iš A. Merkelio
nespausdintos knygos
Vydūnas — Žmogus ir kūrėjas

Vydūnas savo darbo kambaryje Tilžėje.
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Vydūnas su seserimi Tilžėje. 1938.6.32.
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VYDŪNUI

PAMINĖTI

Vacys Bagdonavičius

Praėjo 125-eri metai, kai Verdainės
šventnamio varpams gaudžiant, Didžiosios ir
Mažosios Lietuvos paribyje, prie Šyšos upės
prigludusiame Jonaičių kaime Marijos ir
Anskio Storostų šeimoje į pasaulį atėjo
kūdikis, iš tėvų gavęs Vilhelmo vardą. Jis
atsinešė didžiulę dvasios potenciją, kurią
užaugęs per gyvenimą reiškė kaip ypatingo
taurumo ir nepailstančio veiklumo žmogus,
gilios išminties skelbėjas, įstabių literatūros
veikalų kūrėjas, visiems gerai žinomas skam
bančiu kaip varpas Vydūno vardu. Praėjo ir
keturios dešimtys metų, kai tasai taurus
skambaus vardo žmogus, palikęs mums
gausų, ypatinga gaiva dvelkiantį, tobulėjimo
žygiui įtaigiai kviečiantį savo dvasios lobį,
grąžino žemei daugel vargų patyrusį menkutį
kūnelį, o Aukščiausiajam — didžią sielą.
Praėjo šešiasdešimt penkeri, kai nepriklauso
ma Lietuva bene vienintelį kartą kiek iškiliau
buvo pagerbusi savąjį didžiadvasį. Dvidešimt
penkeri mus skiria jau ir nuo to, kai šio
didžiadvasio mintys tyliai pro vos pravertas
duris grįžo į pavergtos tautos būtį bei sąmo
nę ir tegul visai nedidelės tautos dalies buvo
priimtos ir suprastos, o patsai jis kukliai, bet
labai nuoširdžiai, kartas nuo karto pagerbia
mas. Tuoj bus penkeri, kai prasiveržė mūsų
Atgimimo ledonešis, o keli mėnesiai iki jo,
tarsi jį pranašaudama, nuvilnijo pakilusi
daugelio žmonių sielas atgaivinusi vydūniš
kojo dvasingumo banga.
Šiomis dienomis įžymiojo mąstytojo,
rašytojo, kultūros veikėjo Vydūno 125-mečio
sukaktį laisva Lietuva pirmą kartą pažymi
jau kaip valstybinės reikšmės įvykį. Tasai
įvykis kaip ir Vydūno palaikų grįžimas prieš
pusantrų metų, ženklina ne tiktai gerokai
pavėluotai atiduodamą pagarbą, bet ir es
minį šio didžio žmogaus kūrybinio palikimo,
gyvenimo ir veiklos žygdarbio sureikšminimą.
10

O tasai sureikšminimas turėtų skatinti ir
poreikį pažinti šio žygdarbio esmę ir prasmę.
Pažinimas savo ruožtu žadins troškulį kitaip
gyventi, kitaip suvokti buvimo šiame pasau
lyje paskirtį. Vydūno palikimas ir jo gyveni
mo pavyzdys yra vienas iš pačių aktualiausių
šiandienai mūsų dvasinio paveldo klodų.
Reikia tik nutiesti bent šiek tiek platesnius
kaip lig šiolei kelius prie to klodo. O,būtinybė juos tiesti vis labiau ima ryškinti dabarties
vyksmai, kurie tiesiog prikišamai rodo, jog
Vydūno skelbtoji išmintis yra kaip pirštu
pataikiusi į svarbiausius ir labiausiai dėmesį
atkreiptinus tiek mūsų tautos, tiek visos
žmonijos gyvenimo dalykus. Mes regime
skaudžias paskemes to, kas atsitinka, kai tų
dalykų nepaisoma.
„Žmogui lemta su žinojimu gyventi
vienybėje su visa Visuma, kurios jis kaip
kiekvienas daiktas yra dalelė (...). Bet jis
dažnai (...) nemato savo santykių su Visuma.
Kuomet juos supras, jis kitaip ir gyvens.
Pradės gal netgi pasistengti gyventi pilname
sutarime su Visuma, su gyvąja jos priežasti
mi, su Visumoj veikiančiais įstatymais arba
kitaip sakant: su Dievo valia. Ir jo gyvenimas
bus gražus skambėjimas, bus palaimintas“,
— rašė Vydūnas viename iš ankstyvesniųjų
filosofijos traktatų. Jis pats šešis dešimtme
čius be atvangos būtent tam ir triūsė, kad
kiekvieno lietuvio ir visos tautos gyvenimas
artėtų prie to gražaus skambėjimo, kad jis
įeitų į vėžes, sutampančias su Dievo valia, su
didžiąja kosminių sferų harmonija. Pats
atkakliausių sielos pastangų dėka įkopęs į
svaiginančias dvasios aukštumas, aiškiai
girdėjęs dieviškąjį Visumos sferų skambėjimą
ir suvokęs jį kaip tikrosios laisvės šauksmą,
šis iki pat šiolei nedaugelio įsiklausytas ir
suprastas išminčius tame kopime matė vie
nintelį teisingą kelią lietuvių tautos būčiai
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esmingai įprasminti. Todėl svarbiausias jo
gyvenimo siekis buvo „būti tautoje aiški
žmoniškumo apraiška ir tuo kitus tam žadin
ti“. Tai, pasakyčiau, buvo egzistencinis Vydū
no spręstas uždavinys, kurį jis atliko tiesiog
kaip religinę priedermę.
Žmoniškumas — pagrindinė Vydūno
filosofijos sąvoka ir problema. Kartu tai —
ir jo gyvenimo principų principas, visos
elgsenos ir veiklos kelrodė žvaigždė. Tik pro
šios sąvokos prizmę jis tegalėjo žiūrėti ir į
visus tautos gyvenimo vyksmus, tik atitikimo
jajai laipsniu galėjo vertinti tų vyksmų ar
siekiamų tikslų kokybę ir prasmingumą.
Tačiau Vydūnas — ne stebėtojas, ne pasyvus
sargas ir objektyvistiškai nusiteikęs vertinto
jas. Visų pirma—jis aistringas ir konceptua
lus to žmoniškumo pagrindų ieškotojas ir
aiškintojas, veiklus jo ugdytojas, gyvas su
gestyviai veikiantis jo įkūnijimo pavyzdys.
Visa tai, ką jis padarė, žadindamas
tautą, kad ji „vykintų žmogaus ir tautos
gyvenimo prasmę, tai esti, kad ji siektų
tobulesnio žmoniškumo“, sudaro fundamen
talų mūsų kultūros reiškinį — vydūnizmą.
Jau kiekvienas atskirai paimtas šio reiškinio
komponentas yra pakankamai didelis ir
reikšmingas indėliu į kurią nors kultūros
sritį, į jos raidą. Užtektų daugiau kaip trisde
šimties Vydūno grožinių kūrinių, kad galėtu
me kalbėti apie jo didžiulę reikšmę mūsų
literatūros, ypač dramaturgijos raidai. Dvy
lika filosofijos traktatų, keliasdešimt straips
nių, įstabiosios filosofinės indų poemos
„Bhagava Gytos“ vertimas reprezentuoja
Vydūną kaip vieną iš turiningiausių ir origi
naliausių mūsų mąstytojų, bandžiusių esmin
gai spręsti reikšmingiausias žmogaus ir
tautos būties problemas.
Keturis dešimtmečius trukusi praktinė
dirigento ir režisieriaus veikla su Tilžės
lietuvių giedotojų draugija sudaro ištisą
epochą dvasiniame XX a, pirmosios pusės
Prūsijos lietuvių gyvenime. Tos veiklos dėka
bene labiausiai atkuto šio krašto senbuvių

tautinė savimonė ir savigarba, atsirado, kaip
pats Vydūnas sakė, daugiau gyvų lietuvių. Ir
šitasai tautos dalies dvasinis gyvėjimas vyko
būtent tuo laiku, kai germanizatoriai dirbo
labiausiai išsijuosę, kai nuosekliai ir metodiš
kai buvo įgyvendinamas bismarkiškosios
politikos devizas „Viena valstybė, viena
kalba“. Gaivinama lietuviška daina, įspūdingi
spektakliai lietuvininkams buvo ne tik vie
ninteliai jų estetinės kultūros puoselėtojai,
bet ir patikimiausi būdai „garbėn kelti lietu
viškumą“, kultūriniam pilnavertiškumui ir
kūrybiniam pajėgumui suvokti. O kur dar
daugybė kalbų tautiečiams, periodikos skil
tyse išsimėčiusi gausi publicistika ir eseistika,
ištisai paties prirašyti „tautos dvasiai kelti“
skirti žurnalai „Šaltinis“, „Jaunimas“, „Nau
jovė“, „Darbymetis“, gimtosios kalbos vado
vėliai, į didžiųjų tautų sąmonę apie Lietuvą
prabilti besistengią vokiškai parašyti darbai
iš savo krašto istorijos.

Taigi, jau kiekvienas vydūnizmo kom
ponentas — neeilinis mūsų kultūros reiški
nys. Tačiau patį vydūnizmą, kaip tautos
gyvenimo fenomeną, sudaro harmoninga tų
komponentų, vienas kitą praplečiančių ir
papildančių, visuma. Net gyvensenos bei
elgsenos ypatumai, spinduliuojantys ryškiu
žmoniškumo taurumu, yra labai svarbus
visuotinį skambesį ir paveikumą turįs vydū
nizmo elementas.
Integruojantis vaidmuo toje harmonin
goje visumoje tenka filosofijai, nes joje telpa
visa idėjinė programa, kurią Vydūnas reali
zavo savo gyvenimu, kūryba ir visokeriopa
veikla. Antra vertus, Vydūną laikydami tik
filosofu, jį gerokai susiaurintume ir sumen
kintume. Įspraustas vien į filosofijos rėmus
jis mūsų sąmonėje tiesiog neegzistuotų kaip
fenomenas, kokį mes įsivaizduojam ir kokį
suvokiam. Jei sakoma Vydūnas — filosofas,
turim pridurti: ypatingas filosofas, gyvenimo
tobulintojas, ne kontempliuojąs, o veikiąs
mąstytojas, labai neįprastai atrodąs tarp šio
šimtmečio filosofų. Jis nebaigė jokių aukš-
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Vydūnas su savo žmona Storastas — Fūllhase.
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tųjų mokslų, negynė jokių disertacijų, nepro
fesoriavo, specialiai nekūrė savos filosofinės
sistemos, negriovė ir nekritikavo kitų mąsty
tojų pateiktų sistemų ar koncepcijų. Filoso
fija iš esmės jam nebuvo toji raiškos sfera, iš
kurios jis būtų valgęs duoną, tačiau gal ir
paradoksaliai tai skamba, ji jam reiškė žy
miai daugiau negu daugeliui tų, kurie titu
luojami filosofais ir yra suvalgę iš jos po gerą
pūdą druskos. Vydūnas labiau primena ne
tiek XX a, intelektualą, o labiau kokį nors
senovės išminčių, kuriam filosofija sudarė
tiesiog gyvenimo būdą ir esmę. Skelbdamas
filosofinio pobūdžio traktatus jis norėjo, kad
juos skaitantieji „leistųsi gundomi pasišvęsti
daugiau negu paprastai gyvenimo esmei ir
prasmei“. Būtinybę ugdyti poreikį tokiam
pasišventimui pirmiausia diktavo skaudi
realybė, iš kurios ir prasidėjo busimojo
Vydūno ieškojimai. Jų metu susiformavę
atsakymai į rūpimus klausimus tarsi savaime
išaugo į darnią filosofinę sistemą, nors jos
kurti ir nesistengta. Mąstytojo gyventas
laikas — jo tėvynainių — Rytprūsių lietuvių
— suintensyvinto nutautinimo dešimtmečiai.
Baisiausia jaunojo Vydūno pamatytoji
šito nutautinimo pasekmė — morališkai
sunykęs žmogus, kuris praradęs ryšį su am
žiais kurta tautos vertybių sistema, netekęs
prasmingiausių savo egzistencijos orientyrų,
yra tiesiog pasmerktas dvasios skurdui. Buvo
ir kita, šviesioji, regėtos gyvenimo realybės
dalis. Nutautėjo ne visi lietuvininkai. Tieji,
kurie tyliai laikėsi savo prigimtinio tautišku
mo, tai suprasdami kaip laikymąsi paties
Dievo nustatytos tvarkos, pasižymėjo ir
šviesia dvasia, gražiu vidiniu pasauliu, aukšta
dorove, t.y. ryškiausiomis tikrojo žmonišku
mo ypatybėmis. Tas pastebėjimas busimajam
mąstytojui leido suvokti, kad žmoniškumas
yra toji tvirtovė, kuri geriausiai padeda
apginti tautiškumą, neleidžia jo sunaikinti
jokiai išorės jėgai. Jei žmogus yra morališkai
stiprus ir atsparus, niekas neįveiks ir jo
tautinės savigarbos, neprivers išduoti pačios
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tautos bei jos vertybių pakeisti į svetimas.
Savarankiškai prieitoji išvada, jog išsaugoti
žmoniškumą ir tautiškumą yra vienodai
svarbu, jog tarp jų yra būtinas abipusis ryšys
ir sąveika, vertė jaunąjį Vydūną ieškoti
atsakymų, kurgi slypi tos sąveikos bei jos
komponentą — žmogaus ir tautos — esmė.
Tų ieškojimų keliai, prasidėję nuo krikščio
niško Šventojo rašto, per kitų pasaulio religi
jų, tarp jų ir senojo baltų tikėjimo, pažinimą,
savo laiko vokiečių filosofijos, o taip pat
praėjusių laikų visos vakarų filosofijos studi
jas, teosofiją nuvingiavo iki tolimosios Indi
jos išminties, iš kurios daugiausia ir pasisem
ta. Giliausias ir labiausiai sugestionavusias
pažinimo versmes jaunajam Vydūnui atvėrė
Vedos, Upanišados, „Bhagavadgita“. Iš čia
paimama tai, kas sudarys visos Vydūno
filosofijos karkasą — būties ir žmogaus bei
jo tobulėjimo sampratą. Jos esmė labai
trumpai tariant tokia: esanti vieninga dvasinė
būtis, kurios dalis tapusi pasauliu, o šis
evoliucijos, tobulėjimo keliu vėl turįs grįžti į
dvasinę savo pradžią, Vydūno vadinamą
Didžiuoju Slėpiniu, Dievu, Absoliutu. Žmo
guje telpa visa Visata — ir materijos būsenas
išreiškiančios pasaulio sferos, ir grynoji
dvasia — Absoliuto arba dieviškumo kibirkš
tis. Toji kibirkštis ir yra žmoniškumo esmė.
„Kas tikrai žmoniška sutampa su dievišku
mu“, — sako Vydūnas. Žmogus, jo dvasinė
esmė yra aukščiausioji evoliucijos pasiektoji
pakopa, absoliuto savimonės, arba susivoki
mo pasaulyje, apraiška. Kitaip tariant, žmo
gumi pasaulyje reiškiasi pats Dievas. Tiktai
jis, tasai Dievas, jo skaidrioji kibirkštėlė —
grynasis dvasingumas, tame pačiame žmo
guje veikiančių gamtiškųjų pasaulio galių yra
supančiotas, pavergtas. Dažnas tos vergovės
būna taip apimtas, kad nebejaučia tą kibirkš
tį iš viso turįs. Jam Dievas yra tarsi miręs.
Nukryžiuotasis krikščionių Kristus ir yra
mumyse miręs Dievas, — aiškina Vydūnas.
Žmogus turįs tąjį dieviškumą, Kristų savyje
ne tik prikelti, ne tik nuolat jį jausti ir jam
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pasišvęsti, bet ir nepaliaujamai stiprinti,
siekti maksimalaus jo išvadavimo iš gamtiš
kųjų galių, padaryti, kad šios veiktų kaip
laisvo dieviškojo žmogaus Aš priemonės.
Vydūno praktinė filosofija daugiausia ir
kalba, kaip žmogui eiti šio išsivadavimo
keliu, kaip jam laisvėti, tapti sau žmogumi,
savo harmoningos būties, prasmingos raiš
kos, o tuo pačiu — ir tikrosios laimės kūrė
ju, visos žmonijos bei pasaulio dvasinės
evoliucijos veikliuoju dalyviu. „Kiekvienas
žmogus pasaulio Kūrėjo vartojamas kaip
priemonė visam gyvenimui gyvinti ir tobulin
ti“,— sako mąstytojas. Kaip prieinamiausius
tobulėjimo kelius Vydūnas siūlo nesavanau
dišką veikimą, šventą pareigų atlikimą, meilę
viskam, kas supa, nuolatinį ryšį su dieviškuo
ju visumos pagrindu bei darnos savo vidinia
me pasaulyje siekimą.
„Gyvenimas yra kelionė tobuluman“, —
teigė mąstytojas. Toje kelionėje reikia lai
kytis visatoje veikiančių dėsnių, su jais de
rinti savąsias pastangas ir elgesį. Kaip tų
dėsnių išdava yra atsiradusi ir tauta, kurios
paskirtis padėti žmogui, laisvinti jo dvasinį
pradą ir sudaryti sąlygas jo kūrybinei raiškai,
tuo pačiu — tobulėjimui. Tauta žmogui
tiesiog esanti pačios būties duotybė, suaugusi
su juo tiek gamtiškai, tiek dvasiškai. Juos
abu neatskiriamai sieja kūno, kraujo, psichi
kos, proto, taip pat dvasios ryšiai. Būtent iš
tų ryšių formuojasi ir tautinė kultūra, išsi
kristalizuoja nepakartojami jos bruožai, ypač
ryškiai užsikoduojantys kalboje. Nutrūkę
žmogaus ryšiai su tauta, gimtos kalbos prara
dimas reiškia ne ką kitą, kaip iškrypimą iš
natūralios jo dvasinio tobulėjimo eigos, jo
dvasinės kondicijos sumenkėjimą, disharmo
niją su pasauliu bei pačiu savimi. Kai tie
ryšiai ima nutrūkti didesnėje tautos dalyje,
atsiranda destrukcijų ir tautos bei visos
žmonijos kultūros procese.
Tokios destrukcijos auka ir priežastimi
destruktyviems reiškiniams žmonijos raidoje
neturinti tapti lietuvių tauta. Jos misija —

būti žmoniškumo augintoja, pozityviai dva
sinę pasaulio evoliuciją sąlygojančiu veiksniu.
Tam, kad laisvėjanti, o vėliau ir nepriklauso
mybę atgavusi tauta tokiu veiksniu darytųsi,
Vydūnas ir atidavė visas savo išsiugdytosios
dvasios galias. Pirmiausia, aišku, tas galias
Vydūnas skyrė tam, kad tauta, tiksliau —
toji dalis, kurioje jis gyveno, išliktų, kad savo
dvasios jėgomis išbūtų, kad išorinė priespau
da netaptų jai vidine vergove. „Save suvok
damas žmogus iš nelaisvės kiek atsigauna.
Bet daug reikšmingiau dar yra, kad jis sten
giasi numanyti savo esmės kilmę, Didįjį
Slėpinį (...) Tada žmogus iškyla iš visų suvar
žymų ir pavergimų ir jaučiasi laisvėjančių.
Jeigu tokių žmonių daugėja tautoje, visa ji ir
laisvėja, nors būtų užplūsta kitos tautos
gyvumo ir jojo galios. Esmiškai laisvėjančios
tautos žmoniškumas nuolat šviesiau spindu
liuoja ir veikia tuos, kurie ją yra pavergę“.
Šiuos žodžius Vydūnas rašė 1946 m. rudenį,
kai mes, visa Lietuva, buvome bene tirščiau
sioje pavergimo tamsoje.
Ko gero šitie žodžiai mums ir buvo
skirti, kad juos suvoktume kaip pagrindinę
sąlygą tautos laisvei įgyti. Tų žodžių teisingu
mą, jų net neperskaitę, patį Vydūną gal net
užmiršę, mes patys įrodėme, per okupacijos
dešimtmečius iš tautos pareities semdamiesi
stiprybės neprarasdami tikėjimo, būdami
aukštesnės dvasinės kultūros už pavergėjus,
o ypač — per kraujo aukų pareikalavusį
susidūrimą su tiesiogine karine agresija
paskutinėje laisvės byloje. Žinoma, būtume
buvę dvasiškai dar galingesni, jeigu ir Vydū
no išminties lobyno nebūtume nudėję į
užmaršties lentynas, jeigu mes būtume buvę
su juo taip, kaip Indija buvo su Mahatma
Gandžiu. Tačiau mums Vydūnas ypač reika
lingas tampa dabar, kai jau esame išoriškai
laisvi. Juk veržimasis į nepriklausomybę
mūsų pirmiausia buvo suvoktas kaip verži
masis į laisvę, į tą būtį, kurioje nevaržoma
bus visos tautos, o ir kiekvieno atskirai,
dvasinė raiška, kurioje pagaliau galėsime
15
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Protėvis KRISTUPS STOROSTAS
Gim. 1760 m. birželio m. 10 d. Mažų k., Šilutės aps.
Tėvo tėvas DOVIDAS STOROSTAS
Gim. 1802 m. sausio 4 d. Mažų k., Šilutės aps.
Mir. (1839 m. balandžio m. 25 d.)

Promote AGUŽĖ VIRŠULAITĖ
Gim. 1780 m. liepos m. 27 d.

Protėvio tėvas POVILAS STOROSTAS
Protėvio motina MADLYNA

Promotes tėvas JURGIS VIRŠULAITIS
Promotes motina AGUŽĖ PLEKATTYTĖ

Tėvas AN SKIS STOROSTAS
Gim. 1837 m. liepos m. 20 d.
Pagrynų k., Šilutės aps.
mir. 1903 m. rugsėjo m. 29 d. Pilkalnyje

Tėvo motina MORE MIKLOVAITYTĖ
Gim. 1801 m. liepos m. 5 d. Jonaičių k.,
Šilutės aps.
Mir. 1880 m. (sausio 12 d.)

Protėvis, tėvo motinos eilėje, KRISTUPS MIKLOVAITIS
Gim. 1763 m. birželio m. 5 d. Jonaičių k. Šilutės aps.

Protėvio tėvas, motinos eilėje,
MIKELIS MIKLOVAITIS
Protėvio motina, motinos eilėje, KABYZNĖ

Promote, tėvo motinos eilėje, ANIKĖ GRYGELAITYTĖ
Gim. 1762 m. balandžio m. 23 d. Lautinose, Šilutės aps.

Promotes tėvas MARTINAS ERYGELAITIS
Promotes motina ŠULĖ

Protėvis, motinos tėvo eilėje, JOKŪBAS AŠMONS
Gim. 1751 m. liepos m. 4 d. Matsaitių k., Klaipėdos aps.

Protėvio tėvas, motinos eilėje, JOKŪBAS AŠMONS
Protėvio motina, motinos eilėje, ILZĖ____ ?

Promote, motinos tėvo eilėje, MARIKĖ KUNRODA1I Ė
Gim. 1774 m. sausio m. 19 d. Juraičių k., Klaipėdos aps.

Promotes tėvas, motinos tėvo eilėje,
MARTINAS KUNRODAS
Promotes motina, motinos eilėje, GRYTA LAKYTĖ

Protėvis, motinos motinos eilėje, KRISTUPS AŠMONAITIS
Gim. 1783 m. lapkričio m. 15 d. Lakupių k., Klaipėdos aps.

Protėvio motina, tėvo eilėje, ERYGA AŠMONAITIS
(Promote), motinos eilge, MARIUKĖ____ ?

Promote, motinos motinos eilėje, KATRYNA PLEIKYTĖ
Gim. 1789 m. lapkričio m. 3 d. Drukų k., Klaipėdos aps.

Promotes tėvas, motinos motinos eilėje,
JOKŪBAS PLEIKIS
Promotes motina, motinos eilėje, ILZĖ KALNIŠKYJE

VILIUS (VILHELMAS)
STOROSTAS VYDŪNAS

Gim. 1868 m. kovo mėn. 22 d.
Jonaičiuose, Šilutės aps.
Motinos tėvas KRISTUPS AŠMONS
Gim. 1814 m. sausio m. 13 d. Lankupių k.,
Klaipėdos aps.

j

Motina MARIUKĖ AŠMONAITĖ
Gim. 1836 m. kovo m. 25 di Lankupių k.,
Klaipėdos aps.
Mir. 1907 m. kovo m. 18 d. Pilkalnyje
Motinos motina MARIUKĖ AŠMONAITĖ
Gim. 1816 m. kovo m. 4 d. Drukuose,
Klaipėdos aps.
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būti tikrais, kaip Vydūnas pasakytų, sau
žmonėmis. Tačiau pasiektosios nepriklauso
mybės akivaizdoje, užuot išgyvenę svaiginantį
laisvės pojūtį, išvydome, kokie iš tikrųjų dar
nelaisvi esame. Sąmoningesnioji tautos dalis
suvokė, jog tos nelaisvės esmė — vidinis
žmogaus netobulumas, dirvonuojantys dva
sios laukai, kaip Vydūnas pasakytų, apleistas
sunykęs žmoniškumas. Ir būtent ne į tuoslaukus labiausiai dabar skuba didžioji tautos
dalis, manydama, kad ne toks jau reikalingas
ir naudingas darbas juose. Skaudžiausia, kad
per menkai suprantama, jog tų laukų neišpu
renus ir žmoniškumo daigo nesustiprinus, į
kitus, turtų auginimo, laukus eina, o vėliau
dar masiškiau eis tie, kuriems Lietuvos
vardas tebus bereikšmė etiketė, o dvasingu
mas — iš viso tuščia abstraktija.

Rimtai galvodami apie Lietuvos ateitį,
daug rimčiau ir sutelkčiau turėsime imtis
būtent dvasios laukų purenimo. Jeigu to
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imdamiesi, vėl, kaip ne kartą jau buvo,
nuošalėn stumteltume Vydūną, kurį galime
laikyti savuoju dvasios ygdymo klasiku,
pasirodytume beesą tikri keistuoliai.Žinoma,
pasaulyje yra didžiulis žmogaus dvasios
galybę išlaisvinti ir ugdyti padedąs mokymų
lobynas ir iš jo galima daug ką tiesiai pasi
imti. Bet Vydūnas yra būtent lietuviškasis to
lobyno suvokėjas ir šio suvokimo mokytojas,
kol kas dar nepralenktas sąsajų tarp to
lobyno ir lietuvių tautos dvasinių pagrindų
tiesėjas, ne tik žmogaus, bet ir tautos būties
paslapčių aiškintojas. Tuo jis mūsų kultūroje
yra unikalus. Tuo jis ir turi užimti savo vietą
jos didžiųjų kūrėjų gretose. Nepakeis jis nei
Maironio, nei Čiurlionio, nei Krėvės, nei
Putino, kaip nė vienas iš jų nepakeis Vydū
no. Tačiau bent vieną jų iš tų gretų išstūmus,
atsirastų didelė skaudžiai žiojėjanti tuštuma.
Vydūno vieta ilgai buvo tąja žiojėjančia
tuštuma, bet tvirtai tikėkime, kad dabar jau
nebebus.
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AR GALIMA SUPRASTI VYDŪNĄ?
Gintautas Vaitoška

Lietuvoje plačiai nuaidėjo 125-ųjų Vy
dūno gimimo metų paminėjimas. Pasak
vieno iš daugelio autorių, tomis dienomis
rašiusiu apie Vydūną, „eteris buvo pilnas
Vydūno vardo, visos reprezentacinės miestų
ir miestelių salės pilnos Vydūno (...)“ (V.
Kukulo straipsnis „Lietuvos Ryte“ 93 kovo
19). Šias eilutes rašančiam, šį įvykį teko
stebėti per atstumą, tačiau, kita vertus, tai
buvo gera proga pamatyti, kaip gyvas Vydū
nas yra čia, „užjūrio Lietuvoje“. Išties, tau
tiečių bendrijoje besilankant, nesunku tampa
užmiršti, kad randiesi plačiojoje Amerikoje,
nenuostabu tad, kad teko patirti daugelio
žmonių. pagarbą ir dėmesį Vydūnui. Vis
dėlto, susidarė įspūdis, kad Lietuvoje šiuo
metu Vydūno asmenybė, jo kultūrinė veikla
ir mintys skamba garsiau ir plačiau. Šios
vieno iškiliausių mūsų tautos filosofo, Lietu
vos veikėjo ir rašytojo jubiliejus Lietuvoje,
atrodo, virto ne istorijos fakto paminėjimu,
o drąsiu mėginimu pasodinti gyvybe alsuo
jantį Vydūno medį šių dienų Lietuvos dirvo
je, taip nualintoje įvairių tvarkymų ir per
tvarkymų, išdžiūvusioje nuo sutarimo dvasios
stokos. Gal išties verta dažniau išlipti iš to
braškančio ir klimpstančio ekonomikospolitikos aistrų vežimo ir įkvėpti tyro oro,
pažvelgti į viską vydūniškai skaidriu žvilgs
niu? Ar mintis, kad tautos praktiniai reikalai
priklauso nuo jos dvasios būsenos atrodo
vaikiška ir naivi?
Tačiau kelias į Vydūną nėra visai pap
rastas. Išties, žinančių apie Vydūną yra
gerokai daugiau, nei giliauji pažįstančių. Gal
tai natūralu: Vydūno knygos nėra nuotykių
romanai. Ir vien ta pagarba, kuri dabar
Lietuvoje gaubia jo vardą, matyt, yra reikš
mingas žingsnis jo minčių supratimo link.
Bet, kita vertus, pagarba gali Tū t i ir tuščias
dalykas, jei dėmesys Vydūnui tuo ir pasibai-
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gia. Gal kartais ir geriau, kada kas nors apie
Vydūną turi neigiamą nuomonę: bent aišku,
kad žmogus galvoja. Tada jau galima kalbė
tis apie Vydūną, o ne tik gražiai sutarti, kad
tai buvo didis žmogus.
Tokių neigiamų nuomonių šių žodžių
autoriui yra tekę girdėti, o pačios tiesiausios
iš jų skamba maždaug taip: „Vydūnas buvo
keistuolis — asketa, prirašęs daug knygų,
kuriose nesuprantama kalba dėsto dar sun
kiai suprantančius dalykus“.
Reikia pripažinti, kad visi trys teiginiai
tame sakinyje turi tiesos: Vydūnas rašė
savotišku dialektu, jo mintys gilios ir reika
laujančios susikaupimo, o jis pats išties buvo
nepaprasta asmenybė, neregeta gyvensana
stebinęs daugelį aplinkui. Šio straipsnio
tikslas ir yra atidžiau pažvelgti į šiuos ir
panašius Vydūnui skirtus priekaištus. Ir jeigu
jie reiškia ką nors daugiau, nei paprastą
nenorą pažvelgti į kai ką nauju žvilgsniu,
tada galima diskutuoti.

Vydūno kalba nesuprantama. Reikia
sutikti su teiginiu, kad Vydūno kalbai su
prasti yra būtinos tam tikros pastangos.
Viena to priežastis yra minties gylis, tačiau
kita slypi pačioje kalboje, o tiksliau— Vydū
no „prūsiškoje“ tarmėje. Kad jo kalbėsena
neįprasta, filosofas žinojo, tačiau sąmoningai
jos nekeitė, nesistengė priartinti jos prie
bendrosios lietuvių kalbos. Vydūnas teigė,
kad Mažosios Lietuvos tarmėje išliko daug
vaizdingų, savitų žodžių ir išsireiškimų,
kuriuos būtų gaila prarasti.
Šiam Vydūno norui sunku nepritarti.
Gyvenant Lietuvoje, tenka stebėti, kaip vis
labiau vienodėįa žmonių kalba, prarasdama
atskirų tarmių bruožus. Kartu ji tampa
savotiškai kosmopolitiška: kalbos lietuvišku
mas ima reikštis nebe tautai būdinga minties
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Vydūnas sulaukęs 80 metų.
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išraiška, bet tik tuo, kad tariami lietuviški
žodžiai. Sovietiniais laikais Lietuvoje buvo
sunku apsisaugoti nuo tokio rusiškojo, o
dabar, atrodo, tampa pavojingas angliškasamerikietiškas kalbos stiliaus užteršimas.
Vydūnas, tuo tarpu, skyrė ypatingą dėmesį
mąstymui įgimtąja kalba, teigdamas, kad tik
taip pasiekiamas tikrasis jos gylis. Tad jo
raštus galima laikyti pastanga praturtinti
bendrąją lietuvių kalbą savojo krašto žmonių
kalbinėmis vertybėmis. Vydūno raštus skaity
dami, turime retą galimybę išgirsti Mažosios
Lietuvos tarmę, beveik jau visai išnykusią
pokarinės Karaliaučiaus srities kolonizacijos
pasėkoje.

Vydūnas rašo apie sunkiai suprantamus
dalykus. Iš pirmo žvilgsnio, ir Šiame prie
kaište yra tiesos. Vydūno knygos nėra skirtos
pramogai. Tuo filosofas yra aiškiai konflikti
niame santikyje su šiuolaikine kultūra. Pasta
rosios nusikreipimas į gerą laiko praleidimą
(„to have a good time“) silpnina ar ir visai
naikina žmogaus gebėjimą rimčiau susimąs
tyti. „Normalus“ mūsų laikų žmogus neturi
įpročio gilesnei refleksijai ir daro tai daž
niausiai ne savo valia, bet tik aplinkybių
priverstas— rimtesnės nesėkmės ar dvasinės
krizės metu. Filmų ar spektaklių žiūrėjimu,
muzikos klausymu ir net knygų skaitymu
daugiausia siekiama tik pailsėti ir pasilinks
minti, o ne kažką giliau išgyventi. Senoji
darbo, pramogos ir susimąstymo laikotarpių
harmonija, taip būdinga tradiciniam lietuviš
ko kaimo gyvenimui, atrodo negrįžtamai
prarasta.

Tuo tarpu vydūniškoji gelmė reikalauja
susikaupimo. Šiuolaikinio miestiečio butas,
kuriame be perstojo liejasi informacijos,
reklamos ir populiarios muzikos srautas,
neatrodo tinkama vieta Vydūnui pažinti.
Reikalingos bent trumpos valandėlės, ku
riose vyrautų ramybė ir tyla. Tik tada ir
galima suvokti, kad Vydūno mintys turi
kitokį svorį nei įprastinis klegesys. Ir tik tada
22
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jos liaujasi atrodyti nesuprantamos. Kūrybiš
kas Vydūno skaitymas labiau bus panašus į
meditavimą, negu skaitymą to žodžio įprasta
prasme. Šio mąstytojo raštų ypatybė yra ta,
kad giliausi dalykai yra išdėstyti labai glaus
tai. Dažnai kiekvienas sakinys kviečia iškilt į
šviesios minties platumas. Vydūno skaitymo
vertė matuotina ne įsigytos informacijos
kiekiu, ne puslapių ar knygų skaičiumi, bet
išgyvenimo gelme.

* * *

Tačiau pokalbis su Vydūnu reikalauja
...drąsos. Tai drąsa kalbėt apie save tiesiai.
Vilniškis filosofas Vytautas Rubavičius savo
straipsnį Vydūno jubiliejaus proga pavadino
„Siaubingasis Vydūnas“ („Lietuvos Rytas“,
93 m. kovo mėn). „Vydūnas išlieka pakraš
ty“, rašo V. Rubavičius. „Pasiryžti eiti prie jo
gali tik vienas kitas. Nes siaubingas tas
kelias, bandant įsižiūrėti į savo dvasią, ban
dant išgyvendinti niekingąsiasjos apnašas, su
kuriomis taip lengva ir paprasta gyventi“.
Žymus amerikiečių psichiatras ir filo
sofas Robert Gerard yra parašęs straipsnį
„Iškilumo patologija“ ( „Pathology of the
Sublime“). Pasak jo, žmogui būdinga vengti
ne tik prislėgtumo bei tamsos, bet taip pat ir
šviesos, to, kas aukščiau. Su tuo susijusi ir
gerai žinoma antipatija patiems šviesiau
siems. Dažnai atrandama jiems įvairių prie
kaištų. R. Gerard siūlo gerai įsiklausyti į
savo dvasią: būtent joje slypi to priežastys.
Suvokiant, kad Vydūnas nėjo žingsnis į
žingsnį su krikščioniškąja tradicija, visdėto
nesunkn patirti, jog visas jo gyvenimas,
veikla ir mintys — tai aiškus kvietimas šven
tumam Akivaizdžiai apie tai Vydūnas pasa
kų, „Apsišvietime“ (Raštai I t.), rašydamas
apie patarimą žmogui, siekiančiam išminties:
„Reikia pasirūpinti šventam būti, tuomet
randasi ir Išmintis; o kaip šventam pastoti
galima, tai kiekvieno paties dalykas“. Skais
tumas, atrodo, tiesiog absoliutus pakantumas
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ir kilnumas Vydūno gyvenime buvo ne tik
aukštais idealais, bet ir savybėmis, nuosekliai
pasireiškusiomis įvairiuose jo nelengvo
gyvenimo kelio etapuose. Apie šventumo
auginimą Vydūnas kalbėjo iš savo asmeniš
kos patirties.
Pasižiūrėjus tokioje šviesoje, ir kai ku
rios mąstytojo asketiškos „keistybės“ nebe
atrodo nesuprantamos. Religijų istorija žino
ne vieną gal ir dar didesnį keistuolį, nei kad
buvo Vydūnas. Kad ir taip dažnai prisimena

ma jo vegetariška mityba nėra neįprasta ir
šių dienų religinėse bendruomenėse. Lietu
vos kultūron Vydūną giliau integruojant,
dėmesio pareikalaus ir jo paties teigta bei
krikščioniškojo kelio paralelės. Tačiau ir be
išsamios studijos yra akivaizdu: daug kur
einama viena kryptimi. Kaip retai kieno kito,
Vydūno gyvenime sunku būtų įžiūrėti dvasi
nių dviprasmybių. Gal tai ir bus jo pats
didžiausias keistumas: nepadalinti savęs tarp
Dievo ir pasaulio. Tad gal suprasti Vydūną
— reiškia priimti šį iššūkį?

Vydūnas skambina arfa Tilžės namuop- Kairėje knygos Prabočių Šešėlių

iliustratorius dail. Fidus.
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PER KARĄ ŽUVĘ VYDŪNO VEIKALAI
88. Žmonijos Sąmoningumas. 1941 m. Tilžėje išspausdintas, bet platinti neleistas. Ar bent
vienas jo egzempliorius išliko, nežinoma.
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Vydūnas Lietuvių rašytojų suvažiavime
1947 m. Augsburge, Vokietijoje.
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Tilžės lietuvių Giedotojų Draugija apie 1930 m.

Vydūnas Vytauto Didžiojo universiteto studentų tarpe 1932 m.
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TRUMPAI APIE VYDŪNO FONDĄ
VYDŪNO FONDAS buvo įsteigtas Akademinio Skautų Sąjūdžio pastangomis 1952.03.23
dieną Chicagoje. To laiko svarbiausias tikslas buvo duoti paskolas naujai atvykusiems lietuvių
studentams studijų reikalams. Paskolos buvo duodamos: Vokietijoje, Lietuvoje, Airijoje,
Argentinoje, Havajuose, Meksikoje, Turkijoje, Šveicarijoje, Kanadoje. Viso buvo išduota virš
200 paskolų ir lituanistinių stipendijų. Paskolos yra duodamos studijų metui ir jas baigus reikia
jas atmokėti. Lituanistinių stipendijų gavėjai neprivalo jas atmokėti. Fondas yra išmokėjęs
560,000 dolerių sumą, kurios dalis dar buvo skirta knygų leidimui, jaunimo organizacijų
paramai, lituanistiniam švietimui. Paskolos studijų reikalams yra duodamos tik lietuvių kilmės
studentams. Fondas yra pelno nesiekianti organizacija užregistruota Illinois valstijoje. Fondą
administruoja fondo valdyba, kuri yra atsakominga 16 asmenų tarybai, jos trečdalis narių yra
kiekvienais metais perrenkama. Šiuo metu tarybai vadovauja L. Maskaliūnas, valdybai V.
Mikūnas, (fondui valdybai vadovauja 28 metus). Fondas knygas yra išleidęs lietuvių, vokiečių
ir anglų kalbomis. Knygų leidimas yra gerokai sumažėjęs tiek pavadinimų, tiek spausdinamų egz.
skaičiumi. Fondo veikla nerodo pavargimo žymių, išmokėjimai ir apyvarta vis didėja. Vydūno
Fondas yra vienintelis veikiančių fondų tarpe, kurio apyvarta neturi lygių: paskolomis
pasinaudoję ir studijas baigę studentai jas atmoka fondui, o šis jas vėl panaudoja naujų paskolų
išmokėjimui. Taip kiekvienas doleris išmokamas kelis kartus. Visuomenės suaukoti pinigai
nedingsta, ko nedaro kiti fondai. Pagrindinis fondo pajamų šaltinis yra iš kalėdinių atvirukų
leidimo. Jų jau buvo išleista milijonas egz. ir jie yra platinami JAV, Kanadoje, Australijoje,
paskutiniais metais jau ir Lietuvoje. Yra ir atskirų aukotojų, kurie paaukojo stambesnes sumas.
Pažymėtina Mykolas Žilinskas gyvenęs Berlyne, Viktoras Sutkus gyvenęs Vokietijoje, Ona
Motiekienė gyvenusi Kalifornijoje, Akademinis Skautų Sąjūdis ir kiti aukotojai.

Vydūno Fondo valdyba, iš k.: fil. L. von Braun, G. Mačiulienė, V. Mikūnas (pirm.),
J. Variakojienė ir L. Ramanauskas.
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Vydūnas Telšių gimnazijoje 1921-22 m.

Vasaros Mokytojų kursai Palangoje 1923.7.27. Vydūnas medžio dešinėje.
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Iškilmingos laidotuvės Rambino-Bitėnų kapinėse

Vydūno 124-jų metinių minėjimas prie jo kapo tėvynėje.
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Vydūno iškilmingos laidotuvės Detmolde. Skautai garbės sargyboje.

Ex-libris

Vila Tilžėje, Clausius g-vė Nr. 27a,
kur ilgus metus gyveno ir kūrė Vydūnas.
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