Nuomonė apie tautą susidaroma
iš jos nuomonės apie save pačią.
Tik šitą didžią tiesą ji supranta pernelyg vėlai.
Goethe

…Vydūnas vokiškumo gelmėse matė ir
pripažino aukščiausias žmogiškąsias vertybes, kurias išreiškė daugelis genialių
vokiečių, tokie kaip Meisteris Eckehardas, Goethe, Schilleris, Thomas Mannas
ir kiti, tokias vertybes, kurių baltai savo
dvasios gelmėse laukė, kad galėtų papildyti, taigi ir patobulinti savąjį aukštą humanizmą…
Viktor Falkenhahn

Tarptautinė konferencija

Vydūnas (Dr. Vilhelmas Storostas),
lietuvių literatūros klasikas, filosofas,
Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas,
išleido daugiau kaip 60 knygų:
dramos kūrinių, filosofinių ir istorinių
veikalų, vadovėlių, dainų rinkinių.
Keletą knygų parašė vokiečių kalba.

VYDŪNAS IR
VOKIEČIŲ KULTŪRA

Savo kilme Vydūnas neatsiejamas nuo savo tėviškės
ir jos senbuvių lietuvių. Savo gi išsilavinimu jis yra
vokiečių kultūros žmogus. Savo veikla Vydūnas
daug pasitarnavo ir lietuvių, ir vokiečių
dvasinės kultūros atsiskleidimui.
Vydūnas gimė 1886 m. kovo 22 d.
Jonaičiuose, Šilutės rajone,
mirė 1953 m. vasario 20 d.
Detmolde, Vokietijoje.
2013 m.
Vilnius

kvietimas

PROGRAMA

Gerb. ……………………………………………………

13.00

Kviečiame Jus į konferenciją,
skirtą Vydūno mirties 60-čiui paminėti
13.20

13.40

14.00

14.20

Konferencijos rengėjai:

Vydūno draugija
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Konferencija įvyks

2013 m. vasario 20 d. Vilniuje,
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute,
Antakalnio g. 6

Sveikinimo žodis

Matthias Mülmenstädt,
Vokietijos Ambasadorius Lietuvoje
Algirdas Patackas, LR Seimo Švietimo, mokslo
ir kultūros komiteto narys
V. Bagdonavičius (Vilnius)
Vydūnas ir jo veikla vokiečių –
lietuvių santykių kontekste.
A. Baublys (Klaipėda)
Vydūnas – tarp tautiškumo ir pilietiškumo
A. Martišiūtė-Linartienė (Vilnius)
Vydūnas ir vokiečių dramaturgija
B. Genzelis (Vilnius)
Vydūnas ir Imanuelis Kantas

14.40

Pertrauka

Su brėkštančiais naujais laikais
gimsta ir nauji įsitikinimai.
Kai viena tauta gerbia kitą,
remia jos vertybių ugdymą, jos kultūrą,
tai ji paklūsta Kūrėjo valiai ir
leidžiasi jos vedama.
Ir nebeliks tada ko bijoti.
Nes niekad nepražus tai,
kas išlaiko savo būties prasmę
ir savo gyvenimo būdu ją vykdo.

15.00

D. Kšanienė (Klaipėda)

Vydūnas

16.20

15.20

15.40

16.00

16.40

16.40

Vydūno muzikinė veikla vokiškosios
kultūros fone
R. Palijanskaitė (Vilnius)
Vydūnas ir vokiečių mistika
S. Pocytė (Klaipėda)
Vydūno kultūrinės veiklos fenomenas
Prūsijos Lietuvoje XIX– XX a. sandūroje
L. Stepanauskas (Berlynas)
Vydūnas Detmolde
M. Danys (Detmold)
Vydūnas Lippės krašto bažnyčios šaltiniuose
P. Schröder-Heidrich (Detmold)
Vydūnas Detmoldo 2013m Europos dienomis
Klausimai, diskusijos

