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Spindulys esmi begalinės šviesos... 

Vilhelmas Storostas (Storost, Storosta) Vydūnas  

(1868–1953) 

 



„Jei tu nežvelgsi atsidėjęs, 

tikrai gyvenimo tu nesuprasi, 

o ir jame sau vietos nesurasi. 

Labai margai pasaulis mirga. 

Irgi, kas aukšta, dar apverčiama. 

Taip, mat, Šventais šventybės mokslais 

padidinamas tiktai žmonių aklumas, 

irgi vergais paverčiami varguoliai. 

O jie tai visiškai apakę, 

kitiems kinkyti arklan duodasi...“  

 

Šventa ugnis. Prabočių šešėliai. Tilžė: „Rūta“, 1908, 144 p. 

 



Vydūnas. Prabočių šešėliai. 
Tilžė, 1908. – 182 p. 
Dramatiška aidija trijose 
dalyse (Vilhelmas Storost). 
Spaudė Otto von Mauderodės 
spaustuvė Tilžėje 



Vydūnas. Prabočių šešėliai. Tilžė, 1908. – 182 p. Dramatiška aidija trijose dalyse 
(Vilhelmas Storost). Spaudė Otto von Mauderodės spaustuvė Tilžėje 



„Tenykst mirtis tėvynėje! 

Tetvist kaip tvanas jai gyvybė! 

Ir vien tik jai aš noriu gyvu būt! 

Ne gyvas sau, gyvas tėvynei,  

Ją savo gyvumu gaivinti! 

Teesie kaip žaibas man dvasia! 

Teuždega ji šventą ugnį! 

Lai apsiaučia visą Lietuvą 

gyva, šventa širdies liepsna!”  

 

Šventa ugnis. Prabočių šešėliai. Tilžė: „Rūta“, 1908, 171 p. 

 



Vydūnas. Jūrų varpai. 
Triveiksmė mystyria. Tilžė: 
„Rūta“, 1920. – 126 p. Spaudė 
Otto von Mauderodės 
spaustuvė 



„Ateikit, žmonės! Jus aš vadinu! 

Apleiskite nors kartą vieškelį! 

Skaidri išaušo jums jauna diena. 

Vėl amžinybės gaudžia girdimai  

ir jums Varpai. Balsų sparnais jie neša  

gyveniman ramybės grožę ir  

gaisrumą galių. Jums išgirdus juos, 

skambės didybe jūsų sielose. 

Ateikit, žmonės! Jus aš vadinu!”  

 

Jūrų varpai. Tilžė: „Rūta“, 1920, 7 p. 

 



Vilhelmas Storost (Vydūnas). 
Apsišvietimas. Tilžė: 
„Šaltinis“ Nrs. 1, 1909. – 80 p. 
Spaudė Otto von Mauderodės 
spaustuvė Tilžėje 



„Niekas negali žmogų iš prigimties priespaudos 
bei vergovės ir iš jos tamsumos išvesti. O tik jisai 
pats. Niekas šiaip negali jį pastatyti ant 
aukštesnio stovio, kad jis pats nepasiilgsta, nenori 
to prakilnumo. Tik paties žmogaus pasiryžimas ir 
noras gali jį iškelti iš prigimties, taip kad išaugęs 
iš jos ja pilnai ir suvaldyti gali, ir ja pasinaudoti 
šiame pasaulyje apsireikšti pilnoj žmoniškoj 
šviesoj, grožybėj ir didybėje.“  

 

Apsišvietimas. Tilžė, 1909 

 



Vydūnas. Žmonijos kelias. Tilžė, 1914. – 52 p. 
 



„Gyvenimo prasmė yra pasitobulinimas, evoliucija. Tai yra 
pamatinė žinia, kuri būtinai reikalinga norint šiek tiek 
sąmoningai gyventi. (....) Būtinai reikia gyventi, nors likimo 
kruša kaži kaip skaudžiai kristų ir kruvinai sumuštų gyvąją 
tvaskančią širdį...“ 

 

Žmonijos kelias. Tilžė, 1914 

 



Vydūnas. Žmonijos kelias. Tilžė, 1914. – 52 p. 



„Žmonija, tu palaiminta! Tavo Aukštybė yra pati Amžinoji 
Visumos Priežastis. Tavimi Ji gieda savo Šviesybės-
Šventybės Aidą. Atsidėjus klausykis jos. Yra ji be pradžios ir 
pabaigos. Klausykis kaip ji skamba. Visur jos balsai kyla. 
Pat iš mažiausios dulkelės, iš menkiausio lašelio. Iš lapų 
šlamėjimo, iš miškų gausmo. Iš vilnelių pliauškimo ir iš jūrų 
gausmo. Iš vėsinančio vakaro vėjelio ir bauginančio audros 
siautimo. Iš palaimos ašarų ir šypsojimų, iš visų dejavimų ir 
sopulių. Iš viso skamba jos balsai. Išgirsk juos, žmonija. 
Ieškoki amžinybės balsų ir prasčiausiame gyvenime.(...). 
Žmonijos kelias, tai pati Amžinybės giesmė!”.  

 

Žmonijos kelias. Tilžė, 1914 

 



Vilhelmas Storost (Vydūnas). 
Sveikata. Jaunumas. Grožė. Tilžė: 
„Rūta“, 1929. – 198 p. Spaudė Otto 
von Mauderodės spaustuvė Tilžėje 
(Tilsit) 



„Žmogus pats savo gyvenimu save žadina arba migdo, 
gyvina arba marina, jaunina arba sendina, gražina arba 
bjaurina“. 

 

 Sveikata. Jaunumas. Grožė. Tilžė, 1929   

 



Vilhelmas Storost (Vydūnas). Sveikata. Jaunumas. Grožė. Tilžė: „Rūta“, 1929. – 198 p. 
Spaudė Otto von Mauderodės spaustuvė Tilžėje (Tilsit) 
 



„Visi žmonių skirtumai, visi jų nesusipratimai turi 
tą pagrindą, kad žmonės savo esmėje nėra lygūs“. 

  

Sveikata. Jaunumas. Grožė. Tilžė, 1929 

 



Vilhelmas Storost. Sveikata. Jaunumas. Grožė. Tilžė: „Rūta“, 1929. – 198 p.  
Spaudė Otto von Mauderodės spaustuvė Tilžėje (Tilsit) 



„Aukštesnis žmogus spindi aiškiau. Jis yra sąžiningas-
teisus-kantrus-rimtas-malonus, geros nuotaikos. Ką jis sako, 
tą jis ir mano. Ką jis pažada, tą jis ir ištęsi. Jo esmė yra 
daugiau teikianti nei imanti“.  

 

Sveikata. Jaunumas. Grožė. Tilžė, 1929 

 



Vydūnas (Vilhelmas Storost). 
Gimdymo slėpiniai. Tilžė, 
1909. – 176 p. „Šaltinis“ Nrs. 3 



„Žmonės, kurie yra atminę lyties mįslę, ypatingoj vietoj 
stovi tarp kitų žmonių. Jų gyvenimas, jų namai yra visiems 
nuolatinis palaiminimas. Tikrai sveikatos ir gyvybės 
spinduliai šviečia iš skaisčių, meilės žmonių namų. Juose 
gyvena Meilė. O tuomet čia jaučiama visos Visatos 
Priežastis. Aiškiai čia yra Dievas. Nes Jis yra Meilė.“   

 

Gimdymo slėpiniai. Tilžė, 1909    



Vydūnas (Vilhelmas Storost). 
Gimdymo slėpiniai. Tilžė, 
1909. – 176 p. „Šaltinis“ Nrs. 3 



„Ir nėra nieko, kas turėtų būti peikiama. Kad mūsų tai 
daroma, tai tik todėl, kadangi mes tikime tai esant bloga, o 
ne kadangi taip iš tikrųjų yra. Savo supratimo būdu 
padarome vieną dalyką geru, kitą blogu. Mums rodosi 
vienas daiktas esąs dieviškas, kitas velniškas, viena galybė 
Dievas, kita Velnias. Nes visas gyvenimas yra atsivėrimas, 
žengimas tobulybėn. Tačiau visa, kas gera  ir kas bloga yra 
didžiame Visatos gyvenime būtinai reikalinga. Tik mes visa 
padarome blogu arba geru. Iš tikrųjų visa yra gera...“  

 

Gimdymo slėpiniai. Tilžė, 1909    

 



Vydūnas. Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas (kada karų nebebus).  
Detmoldas, 1948. – 52 p. 



„Esmiško žmogaus gyvenimas yra nuolatinis kurstymas 
tauraus žmogiškumo.(...) Nebūtų karų, jeigu visa žmonija 
pasidarytų vieninga ir kiekviena jos dalis linkėtų kitoms 
gerbūvio ir tarpimo, jeigu visi žmonės išmanytų, kad 
žmonijos vieningumui pasiekti tegalima žmonių 
taurėjimu“.  

 

Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas (kada karų nebebus). 
Detmoldas, 1948 

 



VILHELMAS STOROST (STOROSTA, STOROSTAS) 
VYDŪNAS – MOKYTOJAS, ŠVIETĖJAS, 

RAŠYTOJAS, VEDLYS. 
 

SPINDULYS BEGALINĖS ŠVIESOS... 
 



Vadovas lietuvių kalbai / 
Litauischer Führer zur Erlernung 
der Anfangsgründe der litauischen 
Sprache  / iliustravo Adomas 
Brakas. Tilžė: „Rūta“, 1912. – 111 p. 
Spaudė Otto von Mauderodės 
spaustuvė 
 



Vydūnas. Sieben hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen: Kulturhistorische 
Darlegungen (Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių). Tilžė: „Rūta“, 1932. – 478 
p. Spaudė Otto von Mauderodės spaustuvė 



Vydūnas. Einfuhrung in die litauische Sprache. Tilžė, 1919. – 144 p. 



Vydūnas W. Lietuvių-
vokiečių kalbų žodynėlis. 
Tilžė, 1916. – 176 p. 



Vydūnas. Tautos gyvata. Tilžė: 
„Rūta“, 1920 – 152 p. Spaudė 
Otto von Mauderodės 
spaustuvė 



Vydūnas. Avelė. Vieno 
veiksmo komaidė. Tilžė: 
„Rūta“, 1929. – 32 p. Spaudė 
Otto von Mauderodės 
spaustuvė 



Vydūnas. Kaimo didvyris. 
Apysakėlė. Tilžė: „Rūta“, 
1914. – 20 p. Spaudė Otto von 
Mauderodės spaustuvė 



Vydūnas. SĄMONĖ (sąmoningumas  ir  nesąmoningumas). Žvilgsnis į gyvenimo 
esmę. Tilžė: „Rūta“, 1936. – 20 p. Spaudė akcinė „Ryto“ bendrovės spaustuvė 
Klaipėdoje Vilhelmo Storost-Vydūno donacinis įrašas 1937 m.: Gerbiamam ir 
maloniam žmogui ir paidagogui J. Janulioniui. R. 1937 / Vydūnas 



Vydūnas. Detmoldas: „Mūsų 
kelias“, 1948. – 80 p. Borek & 
Geiser spaustuvė Detmolde. 
Filosofo, rašytojo, mokytojo 
Vilhelmo Storost-Vydūno 80 m. 
amžiaus sukakčiai paminėti skirtas 
leidinys, redaguotas A. Merkelio, 
viršelio dailininkas K. Jezerskas 



Bhagavad Gita.  Palaiminantioji Giesmė (Bhagavat-Gita. Dieviškoji giesmė)  
Detmoldas: Lietuvių skautų brolijos vadija, 1947. – 152 p.  



KURS MANE REGI VISAME    

IR MATO VISA MANYJE, 

TAM AŠ NIEKADA NEPRADINGSTU 

IR JIS NUO MANĘS NIEKADA NEBESIŠALINA 

 

6-as pokalbis, BHAGAVAT- GITA. Vydūnas. Vertimas iš Sanskrito.  
Detmoldas, 1947 – 400-aisiais lietuviškos knygos sukakties metais 



Virtualią parodą iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus  

senų retų lituanistinių knygų,  

vadovėlių, pratybų sąsiuvinių,  

pedagoginės ir metodinės  

literatūros rinkinio (II K) parengė  

 

 

Gabija Mackevičiūtė,  

dizainerė Raminta Ardzevičienė. 

 

 

 

Kaunas, 2018 

 


