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Vydūnas“). 1927 m. Pasaulinė rašytojų sąjunga (PEN klubas) Vydūną išrinko 
garbės nariu. 1928 m. Kauno universitetas jam suteikė fi losofi jos daktaro 
garbės vardą, 1933 m. jis  išrenkamas Lietuvių rašytojų draugijos garbės nariu, 
o 1940 m. net numatyta jį pristatyti kaip kandidatą Nobelio premijai gauti.

Po Pirmojo pasaulinio karo lietuvių gyvenimas Mažojoje Lietuvoje labai pa-
sikeitė. Nors kultūrinė lietuvių veikla kurį laiką dar buvo vykdoma ir 1920 m. 
buvo paminėtas Vydūno vadovaujamos draugijos veiklos 25-metis, tačiau nuo 
1925 m. vis labiau buvo kurstomi šovinistiniai išpuoliai prieš lietuvius, kultūri-
nė veikla buvo laikoma „didlietuviška“ propaganda, vertinama kaip valstybės 
išdavimo pasireiškimas. 1930 m. visoje Prūsijoje buvo triukšmingai minima Kry-
žiuočių ordino užkariavimų prūsų ir lietuvių žemėse 700 metų sukaktis. Vydū-
nas į šį paminėjimą atsakė vokiečių kalba parašyta knyga „Septyni šimtmečiai 
vokiečių ir lietuvių santykių“ (1932). Šiuo didžiuliu istoriosofi niu veikalu, kaip 
ir Vydūno straipsniais spaudoje ar tragedija „Pasaulio gaisras“ (1928), buvo iš-
reikštas lietuvių humanisto susirūpinimas liūdna tėvynainių padėtimi ir netgi 
sielojimasis dėl nacizmą garbinančių vokiečių, savo elgesiu brutaliai naikinan-
čių kultūros vertybes, kurias derėtų paveldėti ir puoselėti. Vydūno knygos ne-
liko nepastebėtos tų, kam jos buvo adresuotos. „Septyni šimtmečiai vokiečių 

ir lietuvių santykių“ konfi skuoti dėl to, kad „kenkia 
gyvybiškai svarbiems valstybės interesams“, ruošia 
dirvą Rytų Prūsijos daliai prijungti prie Lietuvos. 
Kartu konfi skuotos ir neišplatintos tragedijos „Pa-
saulio gaisras“ knygos. 

Naciams įsigalint, ypač atėjus į valdžią Hitleriui, 
imtasi užpuldinėjimų, grasinimų. 1935 m. uždraus-
tos visos lietuvių draugijos. 1938 m. kovo 11 d. 
Vydūnas buvo areštuotas ir du mėnesius kalintas. 
Lietuvių rašytojų draugija išsiuntė tarptautinėms 
rašytojų organizacijoms, įvairių šalių intelektualams 
memorandumą dėl Vydūno įkalinimo. Į tai atkreipė 
dėmesį daugelio šalių spauda. Kalėjimo kameroje 
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sulaukęs septyniasdešimtmečio, Vydūnas buvo paleistas, tačiau paliktas policijos 
priežiūrai. Byla nutraukta tik 1940 m. 

Antrojo pasaulinio karo metais Vydūnas parengia keletą knygų bei straips-
nių lietuvių ir vokiečių kalbomis („Žmonijos sąmoningumas“, „Svarstymai apie 
sąmonės slėpiningumą“ ir kt.), parašo autobiografi nį pasakojimą apie kalėjime 
patirtus išgyvenimus, kilusius apmąstymus („Kalėjimas – laisvėjimas“, išleista 
1947 m.), ėmėsi versti iš sanskrito į lietuvių kalbą vieną svarbiausių indų religinių 
tekstų – „Bhagavadgytą“ (1947).

Artėjant frontui, Vydūnas evakavosi Vokietijos gilumon, likusius gyvenimo 
metus praleido Vestfalijos mieste Detmolde, kuriame įsikūrė 1946 m. Kone dve-
jus metus trukusioje sunkioje kelionėje daug rašė: 1945 m. parengė traktatą 
„Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas“, vokiečių kalba parašė „Didįjį klausimą“ 
apie tragišką vokiečių tautos likimą. Detmolde vokiečių ir lietuvių kalbomis pa-
rengė studiją apie Kristijoną Donelaitį, kurioje lietuvių išeivijai epą „Metai“ aiški-
no kaip tautos išlikimo programą.

Detmolde Vydūnas labai aktyviai dalyvavo lietu-
vių tremtinių kultūrinėje veikloje, jų suvažiavimuo-
se, kitokiuose susibūrimuose sakydavo kalbas. Savo 
garbės nariu jį išrinko Lietuvos rašytojų tremtinių 
draugija, Mažosios Lietuvos taryba, Lietuvių žurna-
listų sąjunga ir daugelis kitų organizacijų. Vydūnui 
sutikus, jo vardu buvo pavadintas 1952 m. Čikagoje 
įsikūręs jaunimo fondas, šelpiąs aukštojo mokslo 
siekiantį lietuvių jaunimą. Šis fondas daug nuveikė 
įamžinant iškiliosios tautinio atgimimo asmenybės 
atminimą, skleidžiant jos idėjas išeivijoje.

Vydūnas mirė 1953 m. vasario 20 d. Jo palaikai 
1991 m. grįžo į laisvą Lietuvą ir atgulė Bitėnų kapinai-
tėse prie Rambyno – Mažosios Lietuvos panteone. 

Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė 

Tarp lietuvių moterų dailininkių 
parodos dalyvių, 1937 m.

Tilžės lietuvių giedotojų 
draugijos choras ir jo 
dirigentas Vydūnas, 
1933 m.

Pabėgėlio knygelė, išduota Vydūnui 
1949 m. Detmolde (Vokietija)



Vydūnas (tikroji pavardė Vilhelmas Storosta, Storostas, vok. Wilhelm Storost, 1868–1953) – 
rašytojas, filosofas, Prūsų (Mažosios) Lietuvos visuomenės veikėjas. Vydūno darbus įvai-
riuose kultūros baruose sieja įsipareigojimas ugdyti sąmoningų ir laisvų žmonių tautą, 
kuri galėtų kuo svariau prisidėti prie žmoniškumo stiprinimo pasaulio kultūroje. 

Iš lietuvių tautinio atgimimo asmenybių Vydūnas išsiskiria kaip filosofas humanis-
tas. Jis buvo tvirtai įsitikinęs, kad tautiškumas yra būtina žmoniškumo ugdymo sąlyga, 
o žmoniškumas tautai suteikia jokiomis galiomis neįveikiamos tvirtybės. Pasak Vydū-
no, laisvos, sąmoningos ir kūrybingos asmenybės augimas yra neatsiejamas nuo žmo-
gaus sau, žmogaus tautai, žmogaus žmonijai. 

Humanizmo idėjas atskleidžia Vydūno parengti filosofijos traktatai, publicistiniai 
straipsniai, dramos kūriniai. Jo idėjos ugdė Mažosios Lietuvos lietuvių dvasią ir tauti-
nę savigarbą, jis ryžtingai stojo prieš nuožmią savo tėvynainių nutautinimo politiką, 
visomis išgalėmis stengėsi ugdyti laisvas asmenybes nepriklausomybę atgavusioje Lie-
tuvoje. Sovietinės okupacijos metais Vydūno idėjomis savo kovą grindė pokario par-
tizanai, vėliau – kultūrinį pasipriešinimą pasirinkęs etnokultūrinis judėjimas. Vydūno 
taikaus pasipriešinimo idėją įkūnijo lietuvių kova už nepriklausomybę 1988–1991 m. 
Šiandien, globalaus pasaulio akivaizdoje, ypač aktualios tampa Vydūno įžvalgos apie 
kiekvienos tautos savitumą ir vertę, visų Europos tautų darnų sugyvenimą ir dvasinį 
tobulėjimą.

Ši iškili Lietuvos kultūros asmenybė į mūsų istorinę atmintį pradėta grąžinti besi-
kuriant Sąjūdžiui: 1988 m. įkuriama visuomeninė organizacija – Vydūno draugija – ir 
ji jau kone tris dešimtmečius rūpinasi Vydūno humanistinių idėjų puoselėjimu bei 
įprasminimu. Vydūno reikšmę Lietuvos Respublikai įprasmino Ryčio Valantino su-
kurtas 200 litų banknotas. Mažosios Lietuvos humanistas atsistojo į deramą vietą sim-
boliniame Lietuvos kultūros panteone  – greta Žemaitės, Motiejaus Valančiaus, Jono 
Jablonskio, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Maironio, Jono Basanavičiaus, Simono 
Daukanto, Vinco Kudirkos. Vasario 16-ąją atkurtoje Lietuvos valstybėje įkvėpęs daugy-
bę moksleivių kūrybingai plėtoti iš protėvių paveldėtą kultūrą, tarp jų – ir tokias pasau-
linį pripažinimą pelniusias asmenybes kaip archeologė Marija Alseikaitė-Gimbutienė, 
dailininkas Liudas Truikys, avangardinio kino kūrėjas Jonas Mekas bei daugelis kitų, Vy-
dūnas jau yra sugrąžintas ir į Kovo 11-osios aktu nepriklausomybę atgavusios Lietuvos 
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mokyklines programas. Prasminga, kad, siekdamas paminėti Vydūno 150-ąsias gi-
mimo metines, Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskelbė Vydūno metais.

Vilhelmas Storosta gimė Jonaičiuose netoli Šilutės, tuometinėje Prūsijos kara-
lystėje. Laikydamiesi Prūsų lietuviams būdingų protestantiškųjų tradicijų, tėvai 
stengėsi vaikus išauklėti dorais, lietuvybę gerbiančiais žmonėmis. Sekdamas tėvo 
pavyzdžiu, būsimasis Vydūnas apsisprendė tapti mokytoju. 1888 m. baigęs 
Ragainės mokytojų seminariją, mokytojavo Kintuose, Tilžėje. Dirbdamas 
mokytoju, per atostogas laisvo klausytojo teisėmis studijavo Greifsval-
do, Halės, Leipcigo, Berlyno universitetuose, čia gilinosi į filosofiją, 
literatūrą, meną, sociologiją, gamtos mokslus, teisę, mokėsi seno-
sios sanskrito kalbos. 

Dar besimokant Ragainės mokytojų seminarijoje, pradėjo 
skleistis Vydūno kaip rašytojo talentas. Rašė jis vokiškai, nes 
seminarijoje visi dalykai buvo dėstomi vokiečių kalba, buvo 
kalbama tik vokiškai. Vydūną, kaip ir Vincą Kudirką, ypač pavei-
kė Ragainėje ir Tilžėje leistas lietuviškas laikraštis „Aušra“. Nuo 
1895 m. jis aktyviai įsitraukia į lietuvių kultūrinę veiklą: darbuo-
jasi Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros draugijoje „Birutė“, įkuria 
Tilžės lietuvių giedotojų draugiją, spaudoje skelbia publicistinius 
straipsnius, kuria dramos kūrinius, rašo filosofinius veikalus. 
Aistringai ragina jaunimą nepamiršti savųjų dainų, puoselėti gim-
tąją kalbą, tautinę tapatybę, žmoniškumą – būti pagarbos vertais 
žmonėmis. Pasirinktas literatūrinis vardas Vydūnas reiškia išmintį, 
tai, ką esmingo asmuo yra supratęs, įžvelgęs, išvydęs. Kaip tikslin-
giausią kelią Vydūnas pasirinko moralinio atsparumo ugdymą savo 
tautoje, laisvą asmenybę – žmogų sau, tautai, žmonijai – jis siekė ugdyti 
žadindamas istorinę atmintį, formuodamas vertybines nuostatas. Jo vado-
vaujamos giedotojų draugijos veikla sukėlė Mažojoje Lietuvoje tikrą lietuvių 
kultūrinį sąjūdį – įsisteigė daugybė kultūros draugijų. Per daugiau nei trisde-
šimt metų Vydūnas draugijos vaidintojams sukūrė beveik 50 dramos kūrinių – dra-
mų, tragedijų, misterijų, komedijų – ir juos išleido kaip itin estetiškai apipavidalintas 

knygas. Daugelis jo sukurtų dramos kūrinių tapo lietuvių literatūros klasika, pavyz-
džiui, „Probočių šešėliai“ (1908), „Amžina ugnis“ (1913), „Pasaulio gaisras“ (1928). Jo 
plunksnai priklauso 12 filosofijos veikalų. Nuosekliausiai Vydūno filosofijos sistema 
yra išdėstyta veikale „Sąmonė“ (1936).  

Vydūnas aktyviai įsitraukė į 1907 m. Vilniuje Jono Basanavičiaus iniciatyva įsteig-
tos Lietuvių mokslo draugijos veiklą, tapo visos lietuvių tautos kultūros proceso 

dalyviu. Jo parašyta Lietuvos istorija „Lietuvos praeitis ir dabartis“ pasirodė 
vokiečių (1916), prancūzų (1916), lenkų (1919), rusų (1921) kalbomis. 

Straipsnius apie lietuvių literatūrą ir tautosaką Vydūnas publikavo Vo-
kietijos, Šveicarijos spaudoje. Išleido žodyną „Vokiečių–lietuvių žo-

džių rinkinys“ (1916), vadovėlius „Vadovas lietuvių kalbai pramokti“ 
(1912, 2 leid. – 1924 m.) ir „Įvadas į lietuvių kalbą“ (vok. k., 1919 m.). 
Europos tautinių mažumų kongrese ne kartą gynė Prūsų lietuvių 
ir Vilniaus krašto lietuvių teises (1930, 1931, 1934), iš tarptautinės 
tribūnos reikalavo, kad Vokietijos teritorijoje gyvenančioms tauti-
nėmis mažumomis būtų suteiktos tokios pat teisės, kokių Vokieti-
ja reikalauja iš kitų šalių, kuriose gyvena vokiečiai. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Vydūnas aktyviai įsitrau-
kia į kultūrinį darbą, tiki, kad laisvoje valstybėje bus įgyvendinti jo 

puoselėti idealai. Grįžta į pedagoginį darbą ir dėsto literatūrą Telšių 
gimnazijoje, kultūros istoriją Klaipėdos muzikos mokykloje, skaito 

paskaitas mokytojų kursuose Palangoje. Lietuvai skiriamas Vydūno 
leidžiamas žurnalas „Darbymetis“, publicistika, kuria siekiama, kad socia-

liniame Lietuvos gyvenime įsigalėtų teisingumas, būtų ugdoma aukšta 
kultūra. Veikaluose „Mūsų uždavinys“ (1911, 2 leid. – 1921 m.), „Tautos 

gyvata“ (1920), „Sveikata, jaunumas, grožė“ (1928) Vydūnas aiškina savo 
idėjas, rodo, kaip siekti dvasinės kultūros, kokius vertybinius orientyrus ug-

dytis. Lietuvoje įvairiuose miestuose ir miesteliuose jis skaito daugybę paskai-
tų, užmezga glaudžius ryšius su Lietuvos inteligentija, akademiniu jaunimu, pa-

prastais žmonėmis. Apie Vydūno kūrybą studijas parašo Vincas Mykolaitis-Putinas 
(„Vydūno dramaturgija“), Salys Šemerys („Vydūno gyvenimas“), Vaižgantas („Vilimas 

Vydūnas, 
dail. Fidus (H. Hoppener) ir 
prof. V. Falkenhanas, 
1935 m.

Su arfa

Vestuvės, 
1891 m.

Gimtasis 
namas 
Jonaičiuose

Namas Tilžėje Su Prezidentu lietuvių moterų 
dailininkių parodoje, 1930 m.




