Vydūnas (Vilhelmas Storosta)

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

1868–1953

2018-03-16

Respublikinė konferencija

Vydūnas

Mokytojai registruojasi
http://www.semiplius.lt/

Vydūnas: tikras pažinimas ir
sutaurintas žmoniškumas

Mokiniai registruojasi
skirma_p@yahoo.com

„Mūsų laikų kultūra išaugo,
žmonėms skiriant savo sąmonę visų
pirma daiktams. [...] Taip labai ji mūsų
laikų žmonių sąmonę užniko, kad
susiurbė beveik ir visą žmoniškumą.“
Vydūnas

Konferencijos programa
9.00–9.30 Registracija
9.30–9.50 Literatūrinė meninė
kompozicija „Kokiu žmogumi nori būti
šiandien“
9.50–10.00 Sveikinimai
10.00–10.30 „Vydūnas “, Rita
Tarvydienė, Vydūno Kultūros centro
vadovė
10.30–11.00 „Vydūnas apie tautą ir
valstybę“, Vacys Bagdonavičius,
filosofas ir literatūrologas
11.00–11.15 „Vydūnas gimnazisto
akimis“, Greta Najulytė, Radviliškio
Lizdeikos gimnazijos 2AV kl. mokinė
11.15–11.30 „Vydūno geografija“,
Gabrielė Vindžigelskytė, Šilutės Vydūno
gimnazijos 3G kl. mokinė
11.30–12.00 „Ar lengva skaityti
Vydūną“, dr. Indrė Žakevičienė, VDU
12.30–12.50 ,,Slėpiningoji žmogaus
kūno didybė lietuvių literatūroje“,
Radviliškio Lizdeikos gimnazijos
lietuvių k. ir literatūros mokytoja
ekspertė Laimutė Verbickienė
12.50–13.30 Pietūs
13.30–14.15 Mokinių dirbtuvės:
I gr. „Vydūno „Varpai“ teksto etikos
požiūriu“
II gr. „Žmogus sau“
III gr. „Žmogus tautoje“
IV gr. „Žmogus visatoje“
14.30–15.00 Dirbtuvių pristatymas
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humanistas, filosofas, rašytojas,
žymiausias Mažosios Lietuvos
kultūros veikėjas;
gimė 1868 m. kovo 22 d.
Jonaičiuose, Šilutės apskrityje,
Prūsijos karalystėje;
1888–1892 m. Kintų pradžios
mokykloje mokė lietuvių ir
vokiečių kalbų, geografijos,
istorijos ir kūno kultūros;
rengė dainų šventes, vaidinimus,
populiarino lietuvių liaudies
dainas;
nuo 1907 m. dalyvavo lietuvių
mokslo veikloje. Leido žurnalus
„Šaltinis“ (1905–1909 m.),
„Jaunimas“ (1911–1914 m.),
„Naujovė“ (1915 m.),
„Darbymetis“ (1912–1925 m.).
Bendradarbiavo kitoje Rytų
Prūsijos lietuvių ir Lietuvos
periodinėje spaudoje;
dirbo Telšių mokytojų
seminarijoje, buvo PEN klubo
narys, Lietuvos universiteto
filosofijos garbės daktaras,
lietuvių rašytojų draugijos garbės
narys;
nacistinės Vokietijos valdžios
persekiojamas ir uždarytas į
Tilžės kalėjimą, tačiau pasaulinio
masto kultūros veikėjams

•

•
•

•

pareiškus nepasitenkinimą greitai
paleistas;
1940 m. pristatytas Nobelio
premijai, tačiau tarptautinė
situacija sukliudė tapti jos
laureatu;
1944 m. su Tilžės gyventojais
evakuotas Vokietijos gilumon.
nuo 1946 m. gyveno Detmolde,
įsijungė į kultūrinę evakuotų
Rytų Prūsijos lietuvių bei
Lietuvos pabėgėlių veiklą,
bendradarbiavo jų spaudoje.
mirė 1953 m. vasario 20 d.
Detmolde, Vokietijoje, 1991 m.
spalio 19 d. jo palaikai perlaidoti
Bitėnų kapinėse.
Vydūno kūryba

Parašė 12 filosofinių veikalų, daugiau
negu 30 filosofinio turinio dramų,
istoriografinių darbų:
„Likimo kilmė“
„Apsišvietimas“
„Tautos gyvata“
„Visumos sąranga“
„Sąmonė“
„Probočių šešėliai“
„Amžina ugnis“
„Pasaulio gaisras“
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