




Spausdino UAB „Print easy”
A. Juozapavičiaus 7n, LT-45251 Kaunas
Tiražas x eg.

Išleista Vydūno draugijos užsakymu
http://vydunodraugija.lt

2013 m.



IDĖJINIAI VYDŪNO MISTERIJOS                      
JŪRŲ VARPAI HORIZONTAI 

Jūrų varpai – 1914 m. sukurta, kontraversiškų vertinimų su-
laukusi, bet teatro scenos neišvydusi Vydūno drama. Ją Tilžės 
lietuvių giedotojų draugijos vaidintojai buvo pasirengę parodyti 
1914 m. rugpjūčio 2 d. Tilžės miesto parke, bet tam sutrukdė 
prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas – „tą dieną rinkosi šventei 
nužiūrėtoje vietoje kareiviai“. Dėl prasidėjusių neramumų lie-
pos 31 d. neįvyko ir numatyta repeticija. Tąkart, pasak Vydūno, 
„susiėję tarėmės. Sumušiau kelis kartus didįjį Gongą. Ypatingai 
virpėjo vakaro tamsoje gramzdūs jo skambesiai po daržą [parką]. 
Atsisveikinome. Vyriškių dauguma nebegrįžo iš karo.“1  Minimas 
gongas primena tematika analogiškoje apysakoje Slėpiningasis 
gaudulas aprašomą gaudulą – tai didelis metalinis diskas „skri- 
tulio pavidale, kur rytų žemėse vartojamas dievnamiuose kaip 
varpas.“2 

Misterija buvo pataisyta ir papildyta, ypač 2-asis veiksmas, 
kuriame vaizduojamas bedvasis miesto žmonių gyvenimas karo 
grėsmės akivaizdoje. Vydūnas manė, kad Jūrų varpai „turėtų būti 
ypačiai pastebimi“, pirmiausiai žvelgiant į jų idėjinį turinį. Šią ir 
kitas savo misterijas, išaugusias iš lietuvių tautos pasakų, drama-
turgas siejo su senųjų graikų tapačiai įvardintais kūriniais, „ku-
rie vaizdavo slėpiningą kūrybos galių veikimą sąmoningesniam 
gyvumui pasiekti.“3 Atsakydamas į B. Sruogos priekaištus dėl 
Jūrų varpų traktavimo misterija, Vydūnas pateikė savąją šios 
sąvokos sampratą: „Žvilgis ir tik į graikų kalbos žodyną parodytų, 
kad žodis misterija reiškia tiek, kiek mūsų žodis slėpinys, toliau 
__________________________________________________

1 Vydūnas. Tautinė mano amžiaus veikla // Aukuras, 1937, Klaipėda, p. 70. 
2 Vydūnas. Slėpiningasis gaudulas. Apysaka // Naujovė, 1915, nr. 1, p. 11.
3 Vydūnas. Mano gyvenimo apžvalga: Žvilgsniai į mano kūrybą // 
Žemaičiai: Žemaičių rašytojų prozos ir poezijos antologija. – Kaunas, 1938, 
p. 22.



tad – slėpiningasis mokslas; pagaliau – apeigos, kurios šį mokslą 
skelbia. Kad amžiūvydis [viduramžiai] dramas su turiniu, imtu iš 
Biblijos, vadino misterijomis, tai buvo naujas dalykas. Senovės 
misterijos dar ir šiandien nesuprastos pilnai. Bet tiek numanu 
yra, kad jos vaizdavo pasaulio ir žmonijos evoliuciją.“4 

Misterija pasižymi savita ekspresionizmo stiliui būdinga 
kompozicija – „scenos ir epizodai gretinami ne pagal priežasties 
– pasekmės logiką, kaip tradicinėje dramoje. Ekspresionistai 
dramos epizoduose įkūnija ne siužetą, o dominuojančias epo-
chos idėjas, katastrofos nuojautą.“5 Literatūrologei N. Norkienei 
Vydūno misterijų stilius primena indų šventraštį Bhagavadgytą, 
nes ir čia vaizduojamas ne konkretus laikas, vieta bei žmonės, 
o žvelgiama į visos žmonijos būties esmę, jos evoliuciją. „Ši 
Vydūno drama ypatinga tuo, kad joje atskleidžiama ypatinga 
dvasinė būsena – žmogaus (šiuo atveju moters) prabudimas. 
Tai patvirtina, kad jis teatru siekė ne visai teatrinių tikslų, bet 
sadanos tikslų – žmogaus transformacijos, atsivėrimo Absoliu-
tui.“6 Pagrindinę misterijos heroję Vidę literatūrologai traktuoja 
kaip gyviausią, realiausią misterijos personažą. V. Butkus Vidę 
priskiria brandiškojo tipo herojams: „kiekvienas iš jų stengiasi 
pereiti pats ir pervesti paskui save visuomenę iš profaniškos sfe- 
ros į sakraliąją. Tas judesys sudaro dramos konflikto branduolį.“7  

MITOLOGINIAI MISTERIJOS ASPEKTAI
„Daugelio literatūros bei meno šedevrų neįmanoma ge-

rai suprasti neatpažinus juose pavaizduotų mitinių personažų ar 
panaudotų mitologinių siužetų.“8 Vydūno Jūrų varpuose pagrin-
diniai mitiniai personažai aiškūs, tačiau šalia jų yra daug kitų 
su mitologija susijusių personažų ir siužetų, kurių vertinimas 
__________________________________________________

4 Vydūnas. Mūsų raštija // Darbymetis, 1921, nr. 3, p. 55. 
5 Martišiūtė A. Vydūno dramaturgija. 2000, Vilnius. p. 192.
6 Norkūnienė N. Vydūno dramos paslaptis // Literatūra 32 (1), Lietuvių 
literatūra, 1990, p. 27.
7 Butkus V. Gyvas veikėjas ar sąlyginė figūra? Simbolistinio neoromantizmo 
poetika lietuvių dramaturgijoje // Darbai ir dienos, 1996, 3 (12), p. 195.
8 Mitologijos enciklopedija. T. 1, 1997, Vilnius, p. 5.



be mitologinio konteksto labai juos nuskurdintų. Pvz., į Dainių 
galima žvelgti tik kaip į mistiką-poetą, tačiau atidžiau pažvelgus 
atpažįstamas mitas apie Gerosios naujienos skelbėją, siekusį 
padrąsinti žmones jų asmeninėje kelionėje Dievop. Prieš paties 
Dainiaus valią, jis ir jo žodžiai buvo sudievinti, žmonės atsisakė 
savo pastangų ieškoti susitikimo su Didžiuoju Slėpiniu, vergiškai 
prisirišdami prie jo tekstų apie Dievą: „Tu mums esi išganingas! 
Tavo gaidos yra amžinybės balsai! Kam dar reikėtų laipioti po 
tas uolas ir klausyties bangų ūžmo!“. 

„Dramaturgas kuria mitologijos (mitologiniai personažai Al-
gis, Putogimė, Bangpūtys) ir istorijos [...] reiškinius vienijančią 
viziją.“9 Apie tai, kad mitai mus veikia, lemia tautų bei pasaulio 
istoriją – byloja ir mitologų, ir psichoanalitikų darbai. Netgi 
mito nebuvimas rodo jo reikšmingumą, nes „jei mito mums 
nėra, tai mes imamės blaškytis ir nebesugebame veikti, ir jokie                
mokslo laimėjimai nepadės grįžti į vėžes. Mitas verčia mus regėti 
širdimi, o mokslas jos nepasiekia.“10 Todėl žmogaus gyvenimą 
lemia (motyvuoja ir įprasmina) ne mokslas, o tikėjimas, gyve- 
nimo samprata. Panašias mito apraiškas ir jų funkcijas mąstytojai 
įžvelgia ir literatūroje. 

Jūrų varpuose Vydūnas atskleidžia ne tik kuriantįjį, bet 
ir destruktyvųjį mitų poveikį. Pagrindinė misterijos tema – 
žmonijos evoliucija – neatsiejama nuo žmogaus atsivėrimo 
Visumos galioms, gyvojo tikėjimo, kurį daugeliui pakeičia 
negyvasis (aklasis). Dramoje išryškinamas iš biblinės Ievos 
„paveldėtas“ moters kaltės (dėl pasaulio nuodėmingumo, 
žmogaus mirtingumo), žmonių nuodėmių atpirkimo mitas (Pik-
tadariai kruvinomis rankomis vėl ir vėl eina prie šio tikėjimo 
šaltinio, kurio vanduo visa nuplauna ir nuneša užmarštin) ir ne-
turinti amžinybės matmens žmogaus samprata – žmogus esąs 
tik žemės dulkė, pražūvanti kartu su Piktadarių pralietu krauju. 
Su šių mitų įtaka siejama įsivyravusi apgailėtina lyčių kultūra, 
nepagarba moteriškajam pradui ir nuo jo neatsiejamai gyvybei 
__________________________________________________

9 Martišiūtė A. Vydūno dramaturgija. 2000, Vilnius, p. 209. 
10 Stelmokas S. Mitas – archajinis mokslas ar gyvenimo veiksnys? // Proble-
mos, 2004, nr. 65, p. 50. 



žmonių vieškelyje apskritai, materialistinė žmogaus samprata ir 
iš to kylantis hedonizmas, vertybinė bei moralinė krizė, karai. 
Dramaturgas tikėjimą bei pasaulėžiūrą traktuoja kaip žmogaus 
sielą ir socialinį charakterį formuojantį veiksnį – Senutė El-
geta, gerdama (tikėjimą simbolizuojančio) šaltinio vandenį, 
taria: „šaltinėlis – neramaus miesto – siela“. Vydūnas šia mis-
terija – tarsi užbėgdamas į priekį psichoanalitikui K. G Jungui 
– kviečia pažvelgti į žmonijos sąmonę ir pasąmonę formuojančią 
bei maitinančią religiją (pasaulėžiūrą), suvokti jos negatyviu-
osius aspektus ir atsigręžti į gyvąjį tikėjimą, kurio versmė glūdi 
kiekvieno žmogaus dvasiniame prade. 

Kritikams pasirodę itin mįslingi du Piktadariai tarsi įrėmina 
2-ąjį (žmonių vieškelį vaizduojantį) misterijos veiksmą, pasiro-
dydami pačioje veiksmo pradžioje ir jo pabaigoje. Pranašams 
būdinga retorika Piktadariai išsako idėjas bibline tematika. Jie 
primena viduramžių ir vėlesniuose Europos literatūros kūriniuose 
sutinkamą alegorinį Vienuolio apsimetėlio personažą. Vydūnui 
turbūt buvo žinoma ir antiklerikalinė satyra Rožės romanas, 
kurioje vienuolis Vilanas (vilanas sen. prancūzų k. – piktada- 
rys) „bando sustabdyti meilės ir pažinimo, vidinio tobulėjimo 
siekiantį dvidešimtmetį kilmingą jaunuolį.“11 Kaip ir Vilano per-
sonifikacija, misterijos Piktadariai įkūnija pavojus, kurie slypi 
krikščioniškų idealų siekiančioms sieloms12. 

Destruktyvumas slypi jau pačiame dogmatiškame tikėjime. 
Sustingusi teiginių ar idėjų sistema, pasak mitologo D. Razausko, 
„gyvą sielą, tiesioginius jos išgyvenimus, jausmus, patyrimus bei 
mintis, patį psichinį bei dvasinį gyvenimą kaip tokį grasina su-
kaustyti gatavomis „idėjomis“, lietuviškai tariant, – sustabdyti 
stabais.“13 Civilizuotų žmonių gyvenimą vaizduojančio antrojo 

__________________________________________________

11 E.Naujokaitienė. Oskaras Milašius: mistikas ir hermetinis poetas. 2001, 
Kaunas, p. 190. 
12 Panašių su religine ideologija susijusių personažų Vydūno kūryboje yra 
ir daugiau – tai Protas (vienuolis ir pirklys) misterijoje Ragana, Vienuolis 
dramoje Amžina ugnis, Juodžiai – misterijoje Likimo bangos ir kt.
13 Razauskas D. Sustabarėjusi sąmonė: „dvasinės stabmeldystės“ samprata // 
Kultūrologija, nr. 14, p. 232



veiksmo scenos akcentai yra akmenys: dvi uolos, iš kurių teka 
šaltiniai, didelis akmuo jų viduryje, toliau – „platusis akmeniais 
grįstas vieškelis, už kurio ir toliau gilumoj [...] stovi uolos (sta-
lagmitai), kaip kokie šulai eilėse neapmatomoj daugybėj, tarsi 
miškas“. Vieškelio žmonių gyvenimas tarsi prislėgtas akmenų. 
Ant Elgetų akmens parimusi, užsnūdo ir apie skambančius jūrų 
varpus miesto žmonėms norėjusi pranešti Vidė. Akmenis, uolas 
mitologai sieja su tikėjimo negyvumu, jo suakmenėjimu. „Štai 
ir lietuvių pasakoje iš suakmenėjimo atgaivintas herojus sako: 
Ak, kaip aš gardžiai miegojau! Taip čia atskleidžiama psichinė 
suakmenėjimo, sustabarėjimo prasmė.“14

Pagrindinis misterijoje kuriamas mitas – ne tik žmogiškąją 
prigimtį perkeičianti, o ir pasaulio galias harmonizuojanti meilė. 
Dramoje meilei (kaip ir lyčių kultūrai bei ją formuojantiems mi-
tams) skiriama ypač daug dėmesio, ją traktuojant itin svarbiu 
žmonijos evoliucijos veiksniu. Apie Vidę pamilusį ir jūrų var-
pus išgirdusį Argaudą sakoma: „Gal ir reikia didžios meilės, jeib 
jūrų varpus išgirst galėtų žmogus.“ Žmogiškojoje lyčių meilėje 
slypi dieviškoji meilė – moteris pajūryje jūrų varpus girdi ir 
savo mylimojo žodžiuose. Vidės meilės galia sukrečia iki tol 
šėlusią Putogimę, sutaiko ją su Bangpūčiu, abiem pripažinus 
savo klaidas. Misterija baigiama pasauliui viešpatauti kviečiamo 
Algio (simbolizuojančio žmonijos esmę) fraze apie Kūrėją kaip 
šventąją meilę. 

MISLINGIEJI PERSONAŽAI – SENUKAS IR 
SENUTĖ ELGETOS 

Senukai Elgetos iš pirmo žvilgsnio atrodo labai realistiški 
personažai, tad nenuostabu, kad kritikų jie buvo traktuojami 
paprasčiausiais duoneliautojais. Tačiau tai labai svarbūs sim-
boliniai personažai – jie, kaip ir kitos dvi personažų poros 
(Bangpūtys ir Putogimė, Vidė ir Argaudas) yra ne epizodiniai, o 
pagrindiniai dramos veikėjai.
__________________________________________________

14 Razauskas D. Sustabarėjusi sąmonė: „dvasinės stabmeldystės“ samprata // 
Kultūrologija, nr. 14, p. 230.



Misterija vaizduoja žmonijos evoliuciją, tad Senukas bei 
Senutė sietini su jos istoriniu senumu – panašių personažų 
Vydūno kūryboje yra ir daugiau15. Tikslesnė šių Elgetų senumo 
simbolinė prasmė atskleidžiama paties Senuko lūpomis: „Senatvė 
yra sustingimas“, jam „jau nukritę yra sparnai“, kurie Vydūno 
kūryboje siejami su dvasiniu pradu. Itin svarbią idėjinę Senuko 
prasmę byloja turima lazda – tai valdžios, dieviškos galios sim-
bolis16, su tuo turbūt susijęs ir Senuko ryšulys. Klausimas, kodėl 
Senukai – Elgetos? Neabejotina, jog tuo pabrėžiamas ne jų mate-
rialinis, o dvasinis skurdas. Pajūryje Senukas suvokia čia atėjusių 
jaunųjų dvasines galias ir savo neįgalumą: „Gal pasiimsiu jos 
nors trupinėlį – nors trupinėlį iš amžinybės“. Tad Elgetos Senukai 
simbolizuoja sustabarėjusį, sustingusį elgetiškąjį tikėjimą: nors 
kartais jie intuityviai suvokia Malonę, tačiau būdami vergiškos 
dvasios ir neįgalūs dvasine (egzistencine) prasme, yra priversti 
pasitenkinti tik trupinėliais, išmalda. Elgeta Senutė, neturinti 
nei lazdos, nei ryšulio, Senuką dvasinėmis galiomis gerokai pra- 
noksta. Ji, kaip ir biblinė Ieva – psichoanalitiko Ė. Fromo akimis 
žvelgiant – ir sąmoningesnė, ir aktyvesnė. Tik Ieva vaisius skina 
nuo vieno Pažinimo medžio, tuo tarpu Senutė nuveda Senuką 
prie kairiosios uolos šaltinio, o pati eina prie dešiniojo. Tie iš 
skirtingų uolų trykštantys šaltiniai primena vyriškąjį (logiškąjį) 
ir moteriškąjį (intuityvųjį) pažinimą. Elgeta Senutė, tarsi skatin-
dama Vidės išsivadavimą ir praregėjimą, byloja apie savąjį: „Ir 
žodis man išnyko – ar matei?“

Elgetos Senukai, žmonijos vieškelyje buvę greta Vidės ir Ar-
gaudo (gyvojo ryšio su Dievu ieškančiųjų), trečiajame misterijos 
veiksme nebepasirodo – su senuoju amžiumi neišvengiamai bai-
giasi ir nesąmoningo, elgetiškojo tikėjimo era. Apie tai, kad XXI 

__________________________________________________

15 Senutė dramoje Vergai ir dykiai simbolizuoja tautos senovę bei jos dvasią-
sielą; žmonijos evoliuciją vaizduojančioje apysakoje Gaisrioje pilis, Senukas 
(paslaptingai pasirodęs ir lygiai taip pradingęs), sietinas su archetipine 
dieviškąja galia. 
16 Lazda Vydūno pasakoje Lazdelė siejama su dieviškų galių, valdovo 
atributu; apysakėlėje Gaisrioje pilis, Senukas rankoje turėjo „lazdą, kuri 
buvo pripildyta lyg pasaulio galybe“ [Naujovė, 1915, nr. 3, p. 21].



amžiuje krikščionys bus arba mistikai, arba jų nebebus iš viso, 
– XX a. pabaigoje prabilo ir Katalikų bažnyčios teologai. 

ŽMONIŲ VIEŠKELIO PANORAMA IR         
DRAMOS ATOMAZGA

Vieškelio žmonės, nepažinę savęs, savosios esmės ir iš jos 
kylančio gyvojo tikėjimo, grimzta į neviltį arba įsisuka į pačių 
įvairiausių priklausomybių karuselę: „Vis tiesiog! Visi mes ei-
name. [...] Miestan! – Miestan! – Gyvenimas! – Smagumas! – 
Rūpesniai! – Vargai! – Troškimai!“. Vidė tokį gyvenimą – be 
dvasingumo ir meilės – įvardija pragaru. Pasak A. Martišiūtės, 
pirmaisiais XX a. dešimtmečiais dramaturgijoje vaizduojamas 
demoniškas miestas „kėsinasi pavergti laisvą žmogaus valią, 
įkalina žmones nužmoginančiose landynėse, situacijose be 
išeities“; vaizduojant miesto susinaikinimą Vydūno Jūrų var- 
puose, Vidė ir kiti iš minios išsiskiriantys personažai teikia viltį, 
„kad pasmerktas miestas netaps viso pasaulio simboliu.“17  

Vieną dieną vaizduojančio antrojo misterijos veiksmo pabai-
goje pasiekiamas tamsos dugnas ir praregėjimas, jog vieškelio 
žmonių kurtas gyvenimas ir visas jų turtas „griūva pražūtim“ ant 
jų pačių... Išseko ir Piktadarių kraują nuplaudavęs bei Senukus 
Elgetas gaivinęs šaltinis – tikrojo žmoniškumo, vidinės laisvės ir 
atsakomybės nepuoselėjęs tikėjimas...

Šiam vidinio žmogaus pasaulio neperkeičiančiam negyvam 
tikėjimui priešpastatomas gyvojo tikėjimo kelias. Vidės personažu 
misterijoje jis atsiskleidžia kaip žmogaus prigimties duotybė, jo 
esmės fenomenas, neatsiejamas nuo gebėjimo mylėti ir kurti. 
Tačiau šis kelias nėra lengvas, nes pirmiausiai reikia išsilaisvinti 
iš gyvybei priešiškų mitų, iš žmogaus esmę marinančios ir taip 
žmogų silpninančios ideologijos – ją, tarsi prie veido priaugusią 
kaukę Vidė nusiplėšia misterijos pabaigoje, ir tik tada praregi, 
dvasiškai išsilaisvina:

__________________________________________________

17 Martišiūtė A. Sakralaus ir demoniško miesto vaizdiniai lietuvių dramatur-
gijoje // Literatūra, 2006, nr. 48 (1), p. 49, 52.



Mano žvilgis skaidrėja! Mano siela praregi!
Galybės sparnai mane kelia aukštyn, dangun – 
iš visų vargų, iš viso silpnumo! 

XX a. pradžioje misterijoje iškelti klausimai modernumu 
ir drąsa stebina. Jūrų varpai, pasak A. Martišiūtės, kritikus ap-
stulbino, bet drąsaus režisieriaus nesulaukė. „Reiškinys stulbina, 
kai jo negali paaiškinti, kai nesugebi atrasti rakto, o režisūros 
drąsa nebūtina – reikia tik vydūniškos dvasios ir tautinio 
pasišventimo.“18  

Vydūniškos dvasios skaitytojams ir tautiškai pasišventusiems 
režisieriams, leidėjų įsitikinimu, misteriją skaityti nesukliudys 
ir vydūniškoji rašyba, kur priebalsiai š ir ž žymimi vientisais 
ženklais, o ilgiesiems ir nosiniams balsiams žymėti vartojamas 
stogelis.

Rima Palijanskaitė

__________________________________________________

18 Bielskis P. Vydūno teatrinė aidija // Tiltai, 2006, nr. 32, p. 150. 
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