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LIETUVIŲ GIESMĖ 

Mes Lietuvos vaikai stovėsim vienširdžiai, 

Tvirta dora, rankoj ranka 

Visi už Lietuvą, Tėvynę Lietuvą.  

Ir seksim probočius į šviesą tikinčius. 

Akis šviesop, širdis Dievop, 

Gražiai nušvis visa Tėvynė Lietuva. 

Skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu 

Gyvensime ir švęsime 

iš bočių mylimą Tėvynę Lietuvą.  

O meilė, ką yra pati augšta šviesa, 

Laišventina ir laimina 

Visus ir Lietuvą, TėvynęLietuvą. 

Vydūno Lietuvių giesmė –Vydūno draugijos himnas 

 

 

Draugijos įkūrimo iniciatoriai 1989-05-08 Ventės Rage  

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka 

Vydūno draugija įkurta 1988 m. lapkričio 5 d. Vilniuje.  

Vydūno draugija yra savanoriška, savarankiška 

visuomeninė, nesiekianti pelno kultūros organizacija, 

vienijanti besidominčius mąstytojo kūryba ir norinčius 

prisidėti prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, 

propagavimo bei idėjų įgyvendinimo tautos gyvenime.  

Pagrindiniai Vydūno draugijos veiklos barai: 

siekia įgyvendinti lietuvių tautos gyvenime Vydūno idėjas 

kaip vieną reikšmingiausių jos dvasinio atgimimo versmių;  

rūpinasi Vydūno kūrybinio palikimo tyrimu, jo 

aktualizavimu ir populiarinimu;  

sistemingai organizuoja kultūrinius renginius, parodas, 

konferencijas, Vydūno kūrybos skaitymus; 

rengia stovyklas, telkia visuomenę Vydūno memorialinių 

vietų tvarkymui, restauravimo ir priežiūros darbams; 

organizuoja leidybinį darbą, skatina rašančius vydūnistine 

tematika produktyvesniam darbui;  

palaiko ryšius su užsienyje įsikūrusiais vydūnistikos 

centrais bei tautiečiais, besirūpinančiais Vydūno atminimo 

išsaugojimu ir jo idėjų propagavimu.  
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K v i e č i a m e  

ĮĮ   VVyyddūūnnoo  ddrraauuggii jjooss  

2255--eečč iioo  mmiinnėė jj iimmąą   

Renginys vyks 

2013 m. lapkričio 30 d. 12 val. 

Lietuvos medicinos bibliotekoje 

(Kaštonų g. 7, Vilnius) 

Bibliotekoje veiks  

Draugijos 25-ečiui skirta paroda 

 

 

 

Vydūnas. Dailininkas Kazys Šimonis 

Vydūno asmuo, principai ir gyvenimas, mokslas ir kūryba 

sudaro vientisą harmonišką visumą, kuri imponuoja savo 

susiderinimu bei vieningumu ir priverčia nusilenkti net tuos, 

kuriems jo mokslas atrodo nepakankamai moksliškas, o 

kūryba nepakankamai meniška. 
Vincas Mykolaitis-Putinas 

Tik su savo tauta sutapęs, jos moraliniame brendime 

dalyvaująs individas gali būti ir visos žmonijos žmoniškėjimo 

dalis. Vydūnas švietė asmeniniu pavyzdžiu ir paliko mums 

„sau žmogaus“, sąmoningos individualybės, sąvoką. 
VytautasKavolis 

Vydūnas yra minties ir kūrybos atsiskyrėlis, nors beveik 

visą gyvenimą nuolat dirbo visuomeninį ir draugijinį darbą. 

Tik tas atsiskyrimas nėra bėgimas nuo minios, bet 

pasikėlimas virš jos ir kvietimas į tas aukštumas prikopti 

visiems, kurie sau ir tautai trokšta šviesos ir žinojimo. 
AntanasVaičiulaitis 

 

P R O G R A M A  

Sveikinimo žodis:Rima PALIJANSKAITĖ 

Vydūno Draugijos ištakos:Virgilijus SKIRKEVIČIUS 

25 metai Vydūno idėjų sklaidai:Vaclovas BAGDONAVIČIUS 

Kultūros ministerijos ir Vydūno draugijos padėkos  

Šventiniai pasisakymai:  

JJoolliittaa  KKAAŠŠAALLYYNNIIEENNĖĖ,,  Vydūno fondo Čikagoje atstovė 

Lietuvoje; 

KKuunn..  MMiirroossllaavvaass  DDAANNYYSS, Detmoldas (Vokietija); 

BBrroonniiuuss  MMAAKKAAUUSSKKAASS,,Lietuvos Respublikos konsulato 

Sovetske ministro patarėjas; 

VViirrggiinniijjuuss  KKOOMMSSKKIISS,Pagėgių savivaldybės meras; 

RRiittaa  TTAARRVVYYDDIIEENNĖĖ, Kintų Vydūno kultūros centro direktorė; 

HHuubbeerrttaass  SSMMIILLGGYYSS, Kultūros fondo pirmininkas; 

VVyyttaauuttaass  ŠŠIILLAASS, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas; 

AAnnttaannaass  GGUUDDEELLIISS,,Tautos namų santaros tarybos pirmininkas; 

IIrreennaa  ZZAALLEECCKKIIEENNĖĖ,,N. Rericho draugijos garbės pirmininkė; 

JJoonnaass  TTRRIINNKKŪŪNNAASS,,Senovės baltų religinės bendrijos Romuva 

vadovas; 

VVyyddūūnnaass  TTRRAAPPIINNSSKKAASS, Lietuvos skautų sąjunga. 

Kiti pasisakymai ir sveikinimai  

Meninės programos atlikėjai:  

SSoolliissttaass  DDaanniieelliiuuss  SSAADDAAUUSSKKAASS;;  

GGiieeddrrėė  iirr  GGiinnttaarrėė  BBAALLTTAAKKYYTTĖĖSS,,  TTaauuttvvyyddaass  SSKKIIPPIITTIISS.  

SSkkaaiittoovvaaii:  

RRiittaa  JJUUOODDEELLIIEENNĖĖ,Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

Teatro ir kino fakulteto vaidybos ir režisūros katedros dėstytoja, 

AArrttūūrraass  SSVVOORROOBBOOVVIIČČ,  IV kurso studentas. 


