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Fantastinės istorijos natūra 

 

Sveiki atvykę į nuostabų keistenybių pasaulį. Čia gali rasti viską; numylėtuosius kaulus, žaibo 

vagį ir t.t. sąrašas nesibaigiantis, kaip ir vaizduotė. Puiku, jei nusprendei rašyti fantastinę istoriją. 

Bet yra keletas taisyklių. Atleisk, bet yra. Negali tiesiog rašyti bet ką. Tu turi tik tris norus. 

Stebuklingi vartai užsiveria leidžiantis saulei. Žavingas nepažįstamasis negeria... vyno. Netgi 

antgamtiškas pasaulis turi savo taisyklių.  

Tik nereikia nervintis.  

Taigi, kas yra fantastinė knyga? 

Jei nori rašyti mokslinę fantastiką, turėtum sukurti istoriją su tam tikru numanomu mokslu (kaip 

dinozaurų klonavimas arba lavono prikėlimas gyvenimui), tai yra neatsiejama nuo knygos temos, 

negali išbraukti to nesugadinant knygos. Išmesk klonuotus dinozaurus iš Jurassic Park‘o ir nebeturėsi 

istorijos. Ištrink atgaivintą mirusįjį iš Frankenšteino, ir nebeturėsi istorijos. Mokslas yra tas elementas, 

kuris paverčia šias knygas moksline fantastika, o ne, tarkim, nuotykių, romantiška ar gotiška istorija. 

Fantastinės knygos 

„veikia“ taip pat. Tau reikia 

magiško ar antgamtiško elemento, 

kuris būtų taip giliai įsipynęs į 

istoriją, kad visas knygos pasaulis 

sugriūtų, jei jį išmestum. 

Pabandyk išbraukti antgamtišką 

elementą iš Drakulos ir pamatysi, 

kaip toli nueisi. Knyga turėtų 

romantiką, bet be vampyro, 

judančio kartu Bramas Stokeris 

neturėtų istorijos. Kita vertus, jei 

tavo pagrindinis veikėjas 

vilkolakis gali lengvai būti raumeningas vaikinas, kuris kartą per mėnesį  praranda savikontrolę tuo 

metu, kai jam reikia keisti šukuoseną, tu nerašai fantastinės knygos, o tikriausiai turi romantinę knygą 

su fantastikos elementais.  

Žmonės fantastines istorijas pasakoja nuo žmonijos pradžios. Tokie pasakojimai kyla iš iš 

mitologijos, kuri visada egzistavo. Tos pasakos paaiškina, kaip prasidėjo pasaulis, kodėl vyksta žemės 

drebėjimai, kas pavogė ugnį iš dievų, kur keliauja žmonės, kai miršta ar visa kita, kas reikalauja 

paaiškinimo. Kitos fantastinės istorijos sukasi apie drąsių herojų nuotykius: Odisėjass, Gilgamešas, 

Aladinas. Tai nėra tiesiog istorijos, jos yra subtilios – jų koncepcija puikiai apgalvota. Kas nenorėtų 

užuot gyvenęs nuobodžiame, žemiškame pasaulyje patekti į nuostabų, stebuklingą pasaulį? Kas 

nefantazuoja surasti stebuklingą galingą daiktą ir su juo pasilinksminti? Šios ir kitos fantastinės 

koncepcijos išliko per kartų kartas dėl vienos priežasties – apie jas smagu galvoti. 

Ką fantastinės knygos suteikia mums? 

Fantastinės istorijos maitiną žmonių norą pabėgti. Galime apsimesti, kad skrendame tuo 

stebuklingu kilimu, sugalvojame tris norus, ar sukame virš galvos kardą, nes mes žinome (giliai 

atsiduskime), kad to niekada nebus. 

Idėja atskleisti kažką antgamtiško savo paties kieme yra nenugalima. Fantastinės istorijos įprastai 

būdavo Seniai seniai ar Tolo toli. Pasakojimo kertinis elementas yra – tikėk ar ne – realizmas. Laikais, 

kai žmogus niekada nekeliaudavo toliau nei penki-šeši kilometrai nuo namų, buvo lengviau nuslopinti 

netikėjimą, jei istorija vyksta kitoje pasaulio pusėje. Bet kas gali nutikti vietoje, apie kurią nesi girdėjęs! 

Bet galų gale žmogės sukūrė masinę komunikaciją. Pasaulis susitraukė, o visata Kažkur ten tapo 

mažiau mistiška. Rezultate, pasakotojai pradėjo kraustytis į savo paties kiemą. Bramas Stokeris 

baisėjosi – ir žavėjosi – Viktorijos laikų žmonėmis, kai jis perkėlė Seniai seniai ir Toli toli gyvenusį 



vampyrą į modernų Londoną. Stokeris nebuvo pirmasis atnešęs senovinę 

pabaisą į modernią aplinką, bet jis buvo žymiausias, ir daugelis autorių jį 

mėgdžiojo. 

Fantastinėse istorijose tau nereikia nuvykti į Seniai seniai ar netgi 

Toli toli, kad patirtum nuotykį. Gali tiesiog klaidžioti šaligatviu ar 

nuklysti į galinį kiemą. Nežinomos magijos kontrastas su nuvalkiota 

kasdienybe suteikia žavesio. Sparnuoti žirgai  ir skraidantys kilimai yra 

smagu, žinoma, bet kai daugelis žmonių praleidžia savo laiką užstrigę 

kamščiuose, skraidantys automobiliai skamba kur kas įdomiau. Velnias, 

galbūt tu, skaitytojas, tai atrasi. 

Pagalvokime, kaip fantastika galėtų supurtyti įprastą pasaulį.  

Kaip fantastika gali supurtyti? 

Yra kai kas puikaus įpinant magiją į normalų pasaulį, ir tas 

puikumo faktorius yra tai, dėl ko žmonės rašo fantastines knygas.  

Iš šalies tai atrodo paprasta – tiesiog įdėk antgamtišką elementą į įprastai normalią istoriją. 

Detektyvas medžiojantis nusikaltėlius yra visai nieko. Bet kiek įdomiau tampa sukūrus detektyvą, 

medžiojantį vaiduoklius? Sudėk į krūvą brolius ir seseris, kurie pabėgo per Žaibišką karą, palikdamas 

jiems pažįstamą miestą ir atvykstantys į nežinomą, keistą Anglijos vietovę, ir turėsi puikią istoriją. Ji 

taps dar puikesnė, jei tie patys vaikai per stebuklingą spintą pateks į visiškai kitokį pasaulį. Mergina, 

pamilusi žavingą nepažįstamą, paslaptingą vaikiną su tamsia praeitimi yra tokia nuvalkiota klišė, kad 

rašytojai, kuriantys meilės istorijas yra 

spaudžiami šios istorijos linijos nebenaudoti. 

Paversk žavingą nepažįstamąjį vilkolakiu, 

bėgančiu nuo piktos savo gaujos, ir istorija vėl 

taps įdomesnė. 

Bet tai yra šiek tiek komplikuota. 

Antgamtiški žmonės ir sutvėrimai negali tiesiog 

nukristi iš dangaus, visiškai susiformavę ir realūs, 

kad galėtų visavertiškai įžengti į istoriją. 

Antgamtiški sutvėrimai turi būti sukurti, 

išpuoselėti ir prižiūrėti. Jie turi būti išnagrinėti, 

ištirti ir paaiškinti. Kitaip jie neturės prasmės. 

Prasmės? Noriu demonui, išsiveržusiam iš pragaro, įsimylėjusiam moterį ir sustabdysiančiam 

artėjančią apokalipsę suteikti prasmės?  

Žinoma. Būtent apie knyga ir yra. Mes norime parašyti ne paprastą knygą – mes ruošiamės 

supurtyti skaitytoją taip, kad jis verstų puslapius ir nenumestų knygos iki pat trečios ryto. 

Štai toks pats savaime yra fantastikos elementas.  

 

Fantastinės istorijos elementai ir antgamtiški subjektai 

 

Dažniausiai autoriai išgirsta tokius klausimus, kaip „kur semiesi idėjų?“. Kai kurie jų atsako 

gudriai arba išsisukinėja, kaip pavyzdžiui „kailiu jas savo palėpėje“, bet sąžiningesni autoriai gali 

atsakyti, kad „pažiūriu į savo banko sąskaitą. Nuostabu, kiek daug idėjų gali sugeneruoti nulių 

eilutė.“ Kur pasisemti idėjų galite paskaityti viename ankstesnių straipsnių :D 

Kai kurie autoriai tiesiog labai stebi aplinką, idėjų semiasi iš kasdienių dalykų, juos pagražindami, 

hiperbolizuodami. Smagu paimti įprastą situaciją ir įdiegti į ją antgamtišką elementą. Štai apie ką yra 

visos fantastinės knygos. 

 



Antgamtiški elementai 

Kaip jau buvo kalbėta anksčiau, negalima tiesiog įberti šiek tiek magijos į savo knygą ir tikėtis, 

kad ji taps fantastine. Kad taip būtų, tavo knyga privalo turėti bent vieną antgamtinį elementą, be kurio 

visa knyga tiesiog subyrėtų. Tai turėtų būti neatsiejama nuo istorijos. Jei gali savo pagrindinio veikėjo 

šluotą iškeisti į greitą automobilį, o j krištolo kamuolį į mobilų telefoną ir kurti istoriją toliau, iš tiesų 

neturi fantastinės knygos, o tik knygą su antgamtiškomis dekoracijomis. 

Kai kurios knygos pretenduoja būti fantastinėmis, bet tokiomis nėra. Pavyzdžiui Katherine 

Paterson Tiltas į Terabitiją atrodo niekur nefigūruoja, išskyrus Džesio ir Leslės vaizduotėje. Kai kurie 

skaitytojai vertina magišką realizmą, tačiau kiti gali pasijusti apgauti, tad jei nori eiti šiuo keliu, elkis 

atsargiai. 

Antgamtinio elemento idėja gali šauti iš niekur. Vedžiojant šunį ar apsiperkant, kai supranti, kad 

magijos pilna visur ir tai gali būti puikus istorijos pagrindas.  

Antgamtiškas elementas turi tendenciją įkristi į tam tikras kategorijas, išsirink vieną ir pirmyn. 

Antgamtiškas objektas 

Tai dalykėlis su magiškomis galiomis. Klasikinis pavyzdys – magiškasis kalavijas. Į galvą ateina 

Ekskaliburas. Yra daug istorijų apie žmones, kurie randa, paveldi, gauna ar netgi sukuria stebuklingus 

žiedus, kilimus, knygas, šluotas, katilus – sąrašas gali tęstis ir tęstis. apsižvalgyk namuose. Bet kuris 

objektą galima paversti magišku.  

Gali atrasti antgamtiškų objektų savo 

knygai tiesiog stebėdamas pasaulį aplink save ir 

spėliodamas, kas būtų, jei kažkoks daiktas turėtų 

stebuklingų galių. Atmerk akis ir protą, būk 

atviras idėjoms.  

 

Antgamtiški objektai skirstomi į dvi 

kategorijas: 

1. Akivaizdūs objektai. Tai objektai, kurių 

stebuklingos galios yra susijusios su savo 

normaliomis funkcijomis. Su lėle smagu žaisti, 

bet kai ji atgyja, tai tampa dar smagiau. 

Motociklas skirtas greit kažkur nuvykti, bet 

skraidantis motociklas gali nunešti tave į pasaulio kraštą. Knygoje pateikiama įdomi informacija, bet 

raganos knyga leis mesti burtus. 

Istorijoje, kurioje naudojama daug atsitiktinės magijos gali turėti bet kokį skaičių mažų 

akivaizdžių objektų, gulinčių aplink. Jie suteikia daugiau spalvų. J.K.Rowling intensyviai naudojasi 

jais Hario Poterio knygose. Nuotraukos ir portretai gyvena savo 

gyvenimus. Rono Vizlio šachmatų figūrėlės juda pagal žaidėjų 

komandas. Muzikinė dėžutė Sirijaus Bleko namuose groja 

melodiją, kuri gali užmigdyti klausytoją amžinu miegu. Šie 

objektai gali būti linksmi ar grėsmingi, bet kuriuo atveju, jie 

sudaro antgamtiško ir  „normalaus“ pasaulio kontrastą. 

Galingesni akivaizdieji objektai būti naudojami kaip 

kertinis visos knygos akmuo.  

2. Mistiškieji objektai. Negali pasakyti mistiškojo objekto 

paskirties vien pažvelgęs į jį. Magija nesusijusi su forma. Šiai 

kategorijai priklauso stebuklingi žiedai. Ar gali įžiūrėti skirtumą 

tarp norų žiedo ir nematomumo žiedo? Negaliu ir aš. Ir šiaip, kodėl jie yra žiedo formos? Kodėl ne 

nematomumo prakaituota kojinė arba norų laikrodis?  



Kiti labiau tradiciniai mistiškieji objektai yra viralai, ateities spėjimo rutuliai, stebuklingi 

papuošalai, stebuklinga Aladino lempa. Aladino istorija tampa tikrai pritrenkianti, kai originalioje 

pasakoje pasirodo džinas. Tais laikais, kai buvo sukurta ši istorija, džinai buvo laisvos sielos, ne noris 

pildantys vergai gyvenantis aliejinėse lempose, kurios buvo naudojamos tiesiog pasišviesti tamsoje. 

Modernusis atitikmuo galėtų būti fėja žiebtuvėlyje. 

3. Sukurti antgamtiški objektai. Jei nori, kad visa knyga suktųsi apie tam tikrą objektą, tau 

tikriausiai reikia galingo daikto, turinčio ypatingą ar įvairiai panaudojamą galią. Objektas tegalintis 

plauti langus turės ribotą potencialą istorijoje. Edvardo Eagerio knygoje Pusiau stebuklingas vaikai 

atrado, kuri išpildo pusę noro. Moneta patogiai išpildo pusę išsakyto noro, įklampindama vaikus į 

dideles problemas.  

Kad ir kaip būtų, antgamtiški objektai turi turėti ribas. Neriboto naudojimo antgamtiškas daiktas 

pašalina iš knygos konfliktą. Istorija baigsis labai greit, jeigu pagrindinis veikėjas tiesiog pasakys 

„noriu, kad visos mano problemos būtų išspręstos“. Tai reiškia, kad reikia gerai pagalvoti, ką tiksliai 

tavo antgamtiškas objektas gali ir ko negali. Ribos iššaukia konfliktą, konfliktas varo istoriją į priekį. 

Tikriausiai pastebėjai, kad pavyzdžiui, daugelyje pasakų galima užsinorėti tik trijų norų. Veikėjas 

pirmąjį norą išnaudoja pamatyti, ar magija tikrai veikia. Antruoju noru užsimano kažko didelio, kas 

tam tikru būdu virsta katastrofa, kuri priverčia trečiuoju noru viską ištaisyti. Daugiau jokių norų – kaip 

tik laikas istorijos pabaigai.  

Objektas gali būti riboto naudojimo, kaip jau pastebėta. Arba jis gali veikti tik tam tikromis 

sąlygomis – tik dieną, per pilnatį, tik pamirkytas šviežiame kraujyje. Jam gali reikėti laiko iš naujo 

„pasikrauti“ kartą panaudojus. Dar gali veikti tik vienai lyčiai ar šeimos nariams, o gal tik vienam 

vieninteliam asmeniui. Jis gali siurbti energiją iš naudotojo, palikdamas jį išsekusį. O galbūt 

naudojimasis objektu nepageidaujamai pakeistų jo naudotoją, kaip žiedas J.R.R.Tolkeno Žiedų valdove. 

Objektai taip pat gali būti pamesti, pavogti ar sunaikinti. Atimk iš savo herojaus jo stebuklingą 

daikčiuką prieš pat svarbią kovą ir pamatysi, kas nutiks. Galbūt jo pareikalauja jo tikrasis šeimininkas. 

O gal jis sulūžta, o vienintelis žmogus, galintis jį pataisyti, yra komoje. Galbūt veikėjas netyčia pardus 

jį eBay. Ar netgi blogiau – atiduos daiktą piktadariui. Piktadario galios išaugs, o herojaus išblės. 

Nuostabus variantas iššaukiantis konfliktą. 

Dalykas, kurio geriau nedaryti, yra patogios galios suteikimas objektui, kuri išspręstų herojaus 

esamas problemas.  

Ir galiausiai, objektas negali atsirasti tiesiog iš niekur. Jam reikia istorijos. Kas jį sukūrė ir kodėl? 

Kas nutiko jo tikrajam šeimininkui? Kas dar turėjo šį daiktą (jei turėjo)? Ar dar kas nors apie jį žino? 

Ar jo kas nors dar ieško? Šių idėjų turinio išpildymas suteiks puikių idėjų siužeto plėtrai. 

Tik prisimink, kad istorijos pabaigoje pagrindinis veikėjas turi išspręsti knygos problemą, ir, 

pageidautina, be antgamtiško objekto. Pagrindinis tokios knygos skaitymo tikslas yra pamatyti, kaip 

pagrindinis veikėjas reaguos gavęs stebuklingą daiktą. Dėmesys turėtų būti sutelktas į veikėją, ne į 

antgamtišką objektą. Tikroje puikioje pabaigoje herojus turi laimėti pats savo jėgomis. 

 

Antgamtiški veikėjai 

 

Tu taip pat gali įtraukti antgamtišką asmenį. Ar „asmuo“ reiškia „žmogus“? Žinoma ne. Terminas 

asmuo fantastinėje  istorijoje gali būti aiškinamas labai plačiai, bet dabar aptarsime daugiausia 

panašius į žmogų veikėjus.  

Kartu su antgamtiškais objektais į knygą negali taip sau paprastai įmesti antgamtišką veikėją. 

Netgi antgamtiški asmenys turi tam tikrą bagažą – šeimos istoriją, pomėgius, nekenčiamus dalykus, 

hobius, neįprastas alergijas maistui ir taip toliau. Bet antgamtiški asmenys turi visą ekologiją. Jie geria, 

valgo, miega ir egzistuoja kitaip nei įprasti žmonės. Ir, visai kaip su antgamtiškais daiktais, reikia 

apgalvoti antgamtiško asmens gebėjimus, išpildyti jų ribas ir apribojimus. Kai tai padaryta, reikia 

sąžiningai laikytis šių ribų ir nežaisti su skaitytoju. Tavo vilkolakis, pavyzdžiui, negali spontaniškai 



išvystyti gebėjimo šaudyti akimis mirtį nešančių spindulių, kadangi toks gebėjimas įprastai neturi 

nieko bendro su vilkais ar keičiančiais pavidalą. Taip, tai yra antgamtiška ir niekas nedraudžia sukurti 

tokio vilkolakio, bet tai tikriausiai sumaišytų tavo skaitytojo galvą, ir ne geruoju būdu – jie gali lengvai 

padėti knygą į šalį. Kodėl? Nes nežaidi sąžiningai.  

Antgamtiški veikėjai turi unikalią savo veiksmų motyvaciją. Tai gali būti linksma ir  šiek tiek 

sunku, nes reikia galvoti apie tai, kas yra už žmoniškumo ribų. Nemirtingieji nesijaudina dėl mirties 

(nors gali nerimauti dėl tikimybės būti nužudyti) ir turi visai kitokį supratimą apie „amžinybę“. 

Antgamtiški veikėjai, kurie maitinasi žmonėmis ar kitaip gyvybiškai priklauso nuo žmonių, gali žiūrėti 

į juos kaip į gyvulius, saugomą nuosavybę, ar kaip į grobį, kuris gali tapti pavojingu. Antgamtiški 

veikėjai, kurie nėra bendravę su žmonėmis, gali būti suklaidinti jų elgesio, nuolankiai elgtis su jais ar 

netgi išsigąsti. Antgamtiški veikėjai, kurie prieš tai buvo žmonėmis (kaip naujai atversti vilkolakiai ir 

vampyrai) dažnai blaškosi tarp naujos prigimties ir kabinimosi į jiems pažįstamą žmogiškumą. Tikrai 

galingi antgamtiški  veikėjai gali nesuprasti, kad žmonės yra jautrūs – ar netgi jų visiškai nepastebėti.  

Antgamtiškas veikėjas įsimylintis paprastą žmogų yra toks ypatingas reiškinys, kad netgi turi 

savo atskirą žanrą: antgamtiška romantika. Stephenie Meyer susižėrė nemažai turto už savo 

Saulėlydžio knygas, bet Drakula buvo apsėstas Minos Harker šimtą metų prieš Edvardui ir Belai 

pasirodant scenoje, o Kupidonas pamilo Psichę prieš beveik du tūkstantmečius iki to. Kaip parašyti 

antgamtinės romantikos istoriją turėtų būti visa atskira knyga, bet, trumpai tariant, konfliktas dažnai 

kyla susidūrus skirtingiems pasauliams. Vienas mylimųjų turi tam tikrą galią, dažniausiai yra 

nemirtingas, jis gyvena priešiškame ar netgi mirtiname paprastam žmogui pasaulyje, o kitas mylimasis 

yra eilinis žmogus, kuris vieną dieną pasens ir mirs. Istorija sukasi apie tai, kaip jiedu suderins savo 

sunkumus ir liks kartu.  

Galima išskirti keletą antgamtiškų veikėjų, kurie turi žmogišką formą. Žinoma, toliau įvardintais 

asmenimis galima ir neapsiriboti. 

Vampyrai. Mėgiamas jau daug metų. 

Šiuolaikinė versija paprastai tapatinama su 

Bramo Stokerio romanu Drakula. Stokeris 

pats rėmėsi folkloru (kraują siurbianti airių 

pasakų būtybė), istorija (Vladas Drakula, 

žiaurus rumunų princas) ir senovės vampyrų 

kraštotyra, kad sukurtų garsųjį piktadarį. 

Tradiciškai vampyrai vengia saulės spindulių, 

šventintų objektų, česnako ir geria žmonių 

kraują, kad išgyventų. Jie yra nemirtingi, nebent būtų nužudyti, įprastai persmeigiant širdį, nukertant 

galvą ar suplėšant į gabalus. Paprastai jie turi antgamtiškas galias, kurios vyrauja nuo didžiulės jėgos 

iki nematomumo ar nuo telepatijos iki formos keitimo. 

Vampyrai pradėjo sako kelią kaip blogiečiai, bet pastaraisiais dešimtmečiais vis daugiau autorių 

naudoja juos kaip teigiamus veikėjus. Kaip naktiniai sutvėrimai – ar apsiniaukusių dienų, kaip 

Edvardas Kulenas iš Saulėlydžio – vampyrai dažnai vaizduojami kaip paslaptingi, seksualūs ir galingi, 

turintys keistą pažeidžiamą pusę, nes jie vis dar gali mirti. Arba įsimylėti. 

Kai rašai apie vampyrus reikia iš anksto apgalvoti, ką jie gali ir ko ne. Galima pasinaudoti 

kontroliniu sąrašu:  

Gebėjimai: 

Didelė jėga 

Didelis greitis 

Formos keitimas į: 

Šikšnosparnį 

Vilką 

Miglą 



Kita 

Sustiprinti pojūčiai 

Hipnozė 

Atsparumas fizinei žalai 

Skraidymas 

Laipiojimas sienomis 

Teleportacija 

Šuoliavimas 

Nagai 

Gali sukurti naujus vampyrus 

Išsigydymas 

Telepatija 

Gyvūnų kontrolė 

Oro kontrolė 

Nemirtingumas 

Nežmoniškas grožis 

Kita 

Silpnybės: 

Atstumia šventinti daiktai 

Atstumia česnakas (ar kitas stiprus kvapas) 

Turi maitintis krauju: 

Tik gyvo žmogaus kraujas 

Gali maitintis gyvūnų krauju 

Gali maitintis krauju iš pakelio 

Poveikis negavus kraujo: 

Gali nukentėti ar būti nužudytas 

Suplėšytas į gabalus 

Nukirtus galvą 

Nudurtas į širdį 

Nužudytas sidabru 

Saulės šviesa 

Ugnimi 

Kita 

Negali pereiti tekančio vandens 

Neturi atspindžio veidrodyje 

Negali būti nufotografuotas 

Dieną būna be sąmonės 

Negali nekviestas įeiti į namus 

Negali eina šventa žeme 

Turi ilsėtis savo gimtinės žemėje 

Nežmoniškai bjaurus 

Kita 

 

Taip pat reikėtų žinoti, kad ir kokias taisykles sugalvotum, jos turi galioti visiems vampyrams 

tavo pasaulyje ar kažkuriems jų. Galbūt senesni vampyrai  pavyzdžiui yra silpnesni ar stipresni, o 

galbūt jie sustiprėja gerai pasimaitinus. 

Rašyti apie vampyrus yra tikras iššūkis. Kodėl? Skaitytojui gali patikti skaityti apie juos, bt 

knygynai jau perpildyti knygomis apie vampyrus. Sunku sugalvoti kažką naujo. Matai aukščiau 



pateiktame sąraše žodelius kita? Užpildyk juos, bandyk grįžti prie originalių pasakojimų. Daug 

naktinių antgamtinių būtybių turi potraukį žmogaus kraujui. 

Kitas būdas būti kūrybišku yra sukurti veikėją, nepanašų į įprastą vampyrą. Užuot rašius apie 

žavingą vyrą ar seksualią moterį, ar gotą su išlendančiomis iltimis, rinkis kitą tipą. Kaip vampyras 

buhalteris? Ar vampyras rančos kaubojus? Ar vampyras cirko klounas? Lucienne Diver sukūrė 

vampyrę mokinukę, apsėstą mados, o jos šachmatininkas moksliukas vaikinas tapo nemirtingu 

kraujasiurbiu, knyga Vamped susilaukė didelės sėkmės. Jos vampyrės galios ir silpnybės nenukrypsta 

toli nuo įprasto folkloro, bet jos personažas yra 

šviežas ir naujas, o tai ir yra skirtumas. 

Angelai ir demonai. Jie atvyko į žemę pavogti 

mūsų širdžių ar bauginti mūsų sielų. Kartais abu 

vienu metu. Kaip dieviškieji ir velniškieji atstovai 

jie ilgą laiką nebuvo aprašomi kaip pagrindiniai 

veikėjai, tačiau pastaruoju metu jie įsiveržė ir į šią 

sritį, autoriai nebevengia savo knygose pagrindinės 

vietos skirti angelui ar demonui.  

Demonas pasirodo mirtingųjų karalystėje 

dažnai tam, kad įvykdytų baisią užduotį. Bet tada jis 

supranta norintis čia pasilikti todėl, kad įsimyli arba 

kad žemėje daug įdomiau nei pragare. Kai kurie 

demonai mėgina pabėgti iš pragaro arba užsitarnauti 

įsivaduoti iš jo. Daugelis demonų yra formų keitikai, 

galintys įgauti gyvūno ar bet kokio žmogaus 

pavidalą. 

Angelai dažnai atsiduria panašioje situacijoje, bet atvirkščiai – jie atsiunčiami į žemę atlikti tam 

tikrą dievišką pavedimą, ir sužino, kad gyvenimas apačioje yra daug sudėtingesnis nei danguje. Kai 

kurie angelai buvo išvaryti ir nori  uždirbti bilietą namo. 

Naudojant angelus ir demonus pats linksmumas yra maišant pilkus atspalvius. Angelai ir 

demonai turėtų būti gryno gėrio ir gryno blogio sutvėrimai. Atsiuntus juos į žemę, kur nėra nieko 

absoliutaus, tas grynumas kertasi ir verčia juos susitaikyti su tuo, kas yra be galo žavinga priemonė 

rašytojui. 

Angelai ir demonai tautosakoje turi milžinišką galių ir apribojimų diapazoną. Jiems 

paprasčiausiai nėra standartų. Tai reiškia, kad gali suteikti bet kokį norimą gebėjimą, bet tai taip pat 

reiškia, kad gyvybiškai svarbu nustatyti ribas ir laikytis jų. 

Zombiai. Zombiai galima sakyti mėgaujasi nauju gyvenimu. Jie pradeda kaip negalvojantys 

monstrai, kontroliuojami blogojo burtininko, tada 

išsivysto į smegenis valgančią minią ir neseniai tapo... 

geru vaikinu?  

Pagrindinis iššūkis rašant apie geriečius zombius 

yra bjaurumo faktorius. Zombiai yra vaikščiojantys 

pūvantys lavonai, kurie valgo žmogieną, todėl sunku 

jausti simpatiją kažkam tokio. Originalioje tautosakoje 

zombiai kilo per vudu kerėtojo ritualą. Jų pagrindinė 

silpnybė buvo (kaip ir blogas kvapas ir nesugebėjimas 

išsigydyti) druska. Užbėrus saują ant zombio, jis 

išsiskaido, ištirpsta ar kaip kitaip sunaikinamas.nuo tada buvo išgalvota naujų būdų sukurti zombiams 

– ligos, radiacija, nuodai, meteorito smūgis, netgi nano technologijos – ir kiekviena versija turi savų 

silpnybių. Dažnai įtraukiamas grandininis pjūklas. Nors gana ilgą laiką buvo rodoma daug įvairių 



filmų šia tema, šis antgamtiškas veikėjas yra santykinai naujas fantastinėse knygose, turintis daug 

potencialo. 

Formų keitikai. Galimybėje keisti formą yra 

kažkas, kam negalima atsispirti. Formų keitikai gali 

išlaisvinti vidinį žvėrį ir daryti kietus dalykus gyvūno 

pavidalu netgi jei bijo to, ką gali iškrėsti. Jie yra 

priversti peržengti plonytę liniją tarp žmogaus ir 

gyvūno, ir dažnai atranda, kad žvėries išlaisvinimas 

suteikia daug mažiau pasitenkinimo nei turėtų. 

Atvirstantieji yra prakeikta formų keitimo 

versija. Jie turi keisti pavidalą tam tikromis 

aplinkybėmis. Prakeiktame pavidale kontrolę perima 

žvėris, o žmogiškoji pusė netgi beveik neprisimena, 

kas įvykę. Anksčiau daugelis atvirstančiųjų 

neturėdavo supratimo, kas vyksta su jais, ar netgi kad 

jie yra prakeikti. Kai kurie netgi prisijungia prie medžiojančių siaubingąją pabaisą, kuri pradėjo siautėti 

mieste. 

 Garsiausi šių pabaisų yra vilkolakiai – žmonės, kurie tampa plėšriu vilku naktį per pilnatį. 

Vilkolakukų folkloras skiriasi. Kai kurie žmonės virsta vilkolakiais specialiai gyvenant nusikalstamą 

gyvenimą arba per sudėtingą magišką ritualą. Kitiems yra įkandama – tai nutinka netyčia. O kiti gimsta 

vilkolakių šeimoje. Nors vilkolakiai turi žinomumo persvarą – reikia mažiau aiškinti ir skaitytojas būna 

labiau nusiteikęs kelionei po nuotykių pasaulį – tačiau tuo pačiu  ir tam tikrą trūkumą. Tematika 

pernelyg pažįstama, kas reiškia, kad reikės dirbti šiek tiek sunkiau, kad tavo vilkolakis taptų įdomesniu. 

Tačiau nėra reikalo apsistoti tik ties vilkais. Kai kurie autoriai naudoja kitus skirtingus 

atvirstančiuosius, kaip liūtai, tigrai, leopardai, žiurkės, lapės, hienos, jaguarai, gyvatės ir net gulbės. 

Tai yra antgamtiška – išsirink vieną ir pirmyn. 

Kiti formų keitikai nėra prakeikti kaip atvirstantieji. Tie paprasčiausiai gali įgauti vieno ar 

daugiau gyvūnų pavidalą paprasčiausiai panorėję. Pavyzdžiui škotų folklore selkės yra ruoniai, kurie 

pasiverčia žmonėmis. Kartais jos pamilsta paprastą mirtingąjį, bet galiausiai grįžta į jūrą , palikdamos 

sielvartaujantį vyrą ar žmoną krante.  

Formos keitikai dažnai turi ir kitų gebėjimų be pavidalo keitimo. Jų žmogiškas pavidalas gali 

turėti aštrius gyvūnų pojūčius, ar, pavyzdžiui, jų gyvūno pavidalas dažnai yra didesnis, greitesnis ir 

stipresnis nei normalus tos pačios rūšies  gyvūnas. Kiti formų keitikai gali įsakinėti tos pačios rūšies 

gyvūnams, kuriuo yra pasivertę. Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad tos galios turturėti kažką bendra su 

įtraukta gyvūnų rūšimi.  

Pagrindinė taisyklė rašant apie formų keitimus yra kaip ir su visais antgamtiškais veikėjais – jie 

turi turėti ribas. Jei tavo vilkolakis yra greitas ir stiprus, ir protingas, ir jo neįmanoma nužudyti, kodėl 

jie negalėtų valdyti gležnų žmonių pasaulio? Atsakymas: jie turi sekinančius trūkumus, užkertančius 

tam kelią. Pavyzdžiui atsivertus vilkolakiui reikia iškart gerai pasimaitinti, o atsivertę į žmogų jie giliai 

užmiega ir tampa pažeidžiami priešams. Kad padaryti tai dar sudėtingiau, atvirstantieji, kurie 

praleidžia per daug laiko kaip gyvūnai, susiduria su sunkumais atgaunant žmogišką pavidalą. Reikia 

sugalvoti gerą priežastį, kad formų keitikai liktų šešėlyje – kitaip rašysi apie pasaulį valdančius formų 

keitikus.  

Fėjos. Fėjos apima platų antgamtiškų veikėjų spektrą, įskaitant elfus, nykštukus, naminukus, 

miškų nimfas, gnomus, bildukus, goblinus, jūros sutvėrimus, trolius ir kitus. Jie dažnai yra ilgaamžiai 

ar nemirtingi iš prigimties ir įprastai aplanko žmonių pasaulį iš kitos karalystės. Dažnai jie nesikeičia, 

o chaotiški, nuolat besikeičiantys žmonės juos žavi. 

Fėjos kiek panašios į angelus ir demonus tuo, kad jos yra įvairių formų ir pavidalų, priklausomai 

nuo originalaus folkloro, o kiekviena fėja turi savo galias ir silpnybes. Airių gnomas turi išpildyti norą 



to, kuris jo paprašo. Gobšūs nykštukai kuria nuostabius stebuklingus daiktus. Troliai yra stiprūs ir 

kvaili ir dienos šviesoje virsta akmenimis. Gražūs nemirtingi elfai nesupranta gyvuliškų trumpaamžių 

žmonių. Neeuropietiškos kultūros taip pat turi 

fėjas. Japonijoje yra išdykusi kitsune – lapės siela, 

mėgstanti praktiškus pokštus. Tennyo gyvena 

kalnų viršūnėse ir žavi mirtinguosius savo 

neįtikėtinu grožiu. Zosei gali pasiversti gulbe ir 

gerve. 

Europietiškos fėjos paprastai bijo geležies r 

saulės šviesos, kuri arba paralyžiuoja arba nužudo 

jas. Yra daug būdų, kaip žmonės gali nuo jų 

apsisaugoti, pavyzdžiui nešioti išvirkščius 

drabužius, skambinti bažnyčios varpu ar prisigerti. 

Dažnai mirtingieji, kurie susiduria su fėjomis, vėiau incidentą pamiršta, ar prisimena kaip sapną.  

Daugybėje knygų elfus vaizduojamos kaip pagrindiniai veikėjai. Elfas Legolasas Tolkieno Žiedų 

valdove yra ko gero žymiausias pavyzdys. Bet kuris, kuris padarys elfą pagrindiniu veikėju, 

neabejotinai bus lyginamas su minėtuoju. 

Ir visi likę. 

Žmonės įpina antgamtiškus veikėjus į savo istorijas jau tūkstančius metų, o visiems jų tipams 

reikėtų ištiso enciklopedijos. Galiausiai, bet koks antgamtiškas asmuo gali tapti knygos veikėju, jei 

laikysiesi trijų taisyklių: 

1. Turi tiksliai žinoti, ką gali tavo antgamtiškas veikėjas. 

2. Turi tiksliai žinoti, kokios tavo antgamtiško veikėjo silpnybės. 

3. Jei aplenki arba sulaužai pirmą ar antrą taisyklę, būk tikras, kad tavo sukurta mitologija yra 

logiška. 

Ir visada prisimink, kad į veikėją, ne į magiją turėtų būti sutelktas visas dėmesys tavo knygoje. 

Skaitytojai nori istorijos apie asmenį, ne tuščią gyvūno odą.    

 

Antgamtiški sutvėrimai 

 

Jei tavo knyga negali egzistuoti be tam tikrų fantastiškų 

pabaisų, rašome apie antgamtiškus sutvėrimus. Jie yra linkę 

perimti veiksmą, todėl jie tokie smagūs. Antgamtiški 

sutvėrimai skiriasi nuo antgamtiškų asmenų savo savimone. Jei 

tavo grifas gali palaikyti pokalbį ir paklausti, kur jis galėtų 

papietauti, tai daugiau asmuo.  

 Antgamtiški sutvėrimai būna įvairių formų, tačiau tam 

tikros būtybės yra bendros visame pasaulyje. Visose kultūrose 

pasakojamos istorijos apie drakonus ir milžinus. Terr Pratchett 

pažymi, kad vėžliai gyvena konkrečiame žemyne, o iš bent 

vienos kultūros kilęs pasakojimas apie pasaulį ant vėžlio nugaros. Raganos grobia artimuosius. 

Burtininkai iškviečia elementus. Kai kurie sutvėrimai yra tiesiog šiek tiek inteligentiškesnės savo 

realių kolegų versijos, kaip pelėdos nešančios paštą J.K.Rowling Hario Poterio knygose, o kiti 

sutvėrimai yra labiau groteskiški, kaip mantikora graikų mitologijoje. 

Antgamtiški sutvėrimai gali būti kelių rūšių. 

Gerieji pagalbininkai. Šie sutvėrimai yra, kad pagelbėtų herojui. Jie yra gydytojai arba vadovai, 

arba saugotojai. Jie gali veikti savarankiškai arba kito asmens pavedimu. Ne taip, kaip antgamtiški 

asmenys, jie negali labai gerai bendrauti, o jų pagalba labiau instinktyvi nei tikslinga. 



Iš kitos pusės, pagalbininko buvimas gali būti nepatogus. Grifas Baironas Spaidervikų kronikose 

yra galingas vaikų saugotojas, bet vaikai yra priversti rasti kūrybingą būdą jam paslėpti ir maitinti, nes 

sutvėrimas su liūto kūnu ir erelio sparnais gali pritraukti nepageidaujamą valdžios dėmesį. Jis gali būti 

panaudojamas  įpinti komedijos į knygą ar sukelti rimtą konfliktą, priklauso nuo to, kur eina tavo 

knyga. 

Piktavaliai monstrai. Šie padarai gadina herojaus kraują. Jie gali veikti patys, arba vadovaujami 

priešų. Šiurpesnėse istorijose jie gali pasirodyti kaip ordos atsidavusių vienam reikalui gyvūnų, kaip 

keistos rupūžės Stepheno Kingo trumpoje istorijoje Lietaus sezonas. Arba tai gali būti individualūs 

padarai siekiantys naikinti. 

Pagrindinis susirūpinimas stengiantis susidoroti su šiais sutvėrimais yra suprasti jų ekologiją. Ką 

jie valgo ir iš kur atsiranda? Skleidžia kažkokius garsus ar kažkoks stimulas priverčia reaguoti 

konkrečiu (ar keistu) būdu? Ar tavo sutvėrimas yra bendruomeninis gyvūnas ar vienišius? Kokios yra 

įvairių kūno dalių formos ir funkcijos? Mėsėdžiai, pavyzdžiui , turės dantis (ar snapą), kuri atspindi jų 

mitybą, o gal augalėdžiai. Bet koks padaras turi turėti nagus, bet žolėdžiai juos naudoja kam nors kitam, 

nei kova – kasimui, laipiojimui, kapstymuisi purve ir t.t. Geras būdas sukurti padarą yra nutarti, koks 

normalus gyvūnas būtų labiausiai panašus ir naudotis juo kaip atsvaros tašku. 

Tiesa ta, kad antgamtiški sutvėrimai gali nukrypti nuo gamtos taisyklių. Fizikos dėsniai 

paprasčiausiai neleis užsiauginti jam pakankamai didelių sparnų, kad galėtų skristi, bet niekas 

nekreipia į tai dėmesio. Neįmanomi ugnimi kvėpuojantys drakonai taip dažnai naudojami istorijose, 

kad tapo kone kliše, kad kiti autoriai suteikia jie kokį nors kitą kvėpavimą, pavyzdžiui ledu ar rūgštimi, 

o skaitytojai vėl iš naujo mėgaujasi istorija. Nėra priežasties, kodėl neturėtum atsiduoti magiškajam 

darvinizmui.  

   

 

 


