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DON CHUANO 
MOKYMAS

jA Kių pA ži  ni  Mo Ke liAs

Ski riu don Chu a nui ir dar dviem žmo nėms, 
pa si da li ju siems su ma ni mi 

ma giš ko lai ko jaus mu



Aš ke liau ju tik to kiu ke liu, ku ris tu ri ar ba ga li tu rė ti šir dį. Aš ei nu juo, o ma no vie nin te lis 
tiks las – nu ei ti tuo ke liu iki ga lo. Ei nu juo ir be at van gos dai rau si. Ei nu ir dai rau si, kol gy vas.

– Don Chu a nas

... vi sa, ką ga li me pa da ry ti – ras ti pra džios taš ką ir nu si brėž ti be ga lo il go ke lio kryp tį. 
Iliu zi ja tė ra ban dy mai su sis te min ti me džia gą ir baig ti ty ri mą. To bu las – nors to bu lu mas čia 
sub jek ty vi są vo ka –  tam pa mo ki nys, ge ban tis pra neš ti vis ką, ką pa ty rė.

– Georg Simmel
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 p r A tA r  M Ė   

ši Kny gA yrA ir et no gra fi nė, ir ale go ri nė. Mo ko mas don Chu a no, Car lo sas Cas ta ne da ve da 
mus tam siu tu ne liu į visiš kai ki to kį ir mums ne su pran ta mą pa sau lį. šį pa sau lį don Chu a nas 
pa siek da vo var to da mas ha liu ci no ge ni nius au ga lus: kak tu są pe jot lį (mes ka li tą), dur na ro pes 
(yerba del diab lo) ir tam tik rus gry bus (hu mi to). ta čiau tai nė ra vien ha liu ci na ci jos, nes don 
Chu a nas subti liai vei kia ra šy to ją ir ki to kiais bū dais, o šio in ter pre ta ci jos su tei kia įvy kiams 
pras mę, ku rią jo dė ka ga li me su vok ti ir mes.

Ant ro po lo gi ja mus mo ko, kad pa sau lis skir tin go se vie to se api bū di na mas skir tin gai. ir 
ne vien to dėl, kad žmo nės tu ri skir tingus pa pro čius, ti ki ki tus die vus ar ki taip įsi vaiz duo ja 
po mirtinį gy ve ni mą. taip at si tin ka to dėl, kad skir tin goms tau toms pa saulis yra vis ki to kios 
for mos. ski ria si jau pa čios me ta fi zi nės prie lai dos: erd vė ne pa klūs ta euk li do ge o met ri jai, lai kas 
nė ra ne pa liau ja ma vie nak ryp tė tėk mė, prie žas tin gu mas ne si lai ko Aris to te lio lo gi kos tai syk lių, 
žmo gus ne si ski ria nuo nežmo gaus ar gy ve ni mas nuo mir ties taip, kaip tai yra įpras ta mū
sų pa sau ly je. Ant ropologai tei gia, jog mes ga li me šį tą su ži no ti apie ki tus pa saulius iš tau tų 
kal bų, mi tų ar apei gų. Don Chu a nas lei džia mums žvilg te lė ti į ja kių gen ties ma go pa sau lį, o 
žvelg da mi haliuci nogeninių au ga lų pa veik to žmo gaus aki mis, mes pri ima me jį kaip visiš kai 
ki to kią tik ro vę. tai ypa tin gas šio kū ri nio bruo žas.

šis pa sau lis, pa sak Cas ta ne dos, kad ir ki toks, tu ri sa vo vi di nę lo gi ką. ir ra šy to jas sten giasi 
pa aiš kin ti ją, rem da ma sis as me ni niais iš gy ve ni mais ir va do vau da ma sis ma giš kuo ju don Chu
a no su pra ti mu. gal būt jam tai ir ne vi sai pa vyks ta, bet dėl ši to jau kal tas ne jis. Kal ta mū sų 
su vo ki mą ri bo jan ti kul tū ros ir kal bos įta ka. o ra šy to jas pa sie kia sa vo tiks lą: su prie ši na ja kių 
ma go pa sau lį su mū siškiu, ki taip sa kant – ne įpras tos tik ro vės pa sau lį su įpras tuo ju.

Ant ro po lo gi ja pa de da su pras ti, jog mū sų pa čių pa sau lis yra tam tik ra etnokul tūrinė 
struk tū ra. ty ri nė da mi ki tas et no kul tū ri nes erd ves, mes pa ma to me sa vo pa sau lį iš ša lies ir 
drau ge ima me su vok ti, koks tu rė tų bū ti tik ra sis pasau lis, tai yra pa sau lis, esan tis tarp mū sų 
et no kul tū ri nės struk tū ros ir ki tų pa na šių struk tū rų.

Don Chu a no iš min tis ir ra šy to jo ta len tas, be vi sa ko ki ta, lei džia mums pa žvelgti į sa ve 
ir į sa vo tik ro vę ki tu žvilgs niu. Kaip ir vi so se ale go ri jo se, vis kas pri klau so tik nuo ste bė to jo, 
ir jo kio aiš ki ni mo ne rei kia.

Car lo sas Cas ta ne da kal bė tis su don Chu a nu pra dė jo stu di juo da mas ant ro po lo gi ją los 
An dže lo uni ver si te te. Mes dė kin gi ra šy to jui už kan try bę, drą są ir įžvalgu mą bei už per teik
tas sa vo po ty rių de ta les. jis de monst ruo ja pa grin di nį ge ro et no gra fo bruo žą – sugebėji mą 
su vok ti sve ti mą pa sau lį. Aš ti kiu, kad šį ke lią jis ro do šir dimi.

– Walter Goldshmidt
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 į VA  D A s    

1960-ųjų Me tų VA sA rĄ aš, tuo me ti nis los An dže lo universi teto ant ro po lo gi jos 
fa kul te to stu den tas, ke le tą kar tų vy kau į piet va ka rius rink ti in for ma ci jos apie vie ti nių 
indė nų var to ja mus vais ti nius au ga lus. Čia ap ra šo mi įvy kiai prasi dėjo vie nos to kios 
ke lio nės me tu. lau kiau au to bu so pasie nio mies te lio sto ty je, kal bė jau si su drau gu, 
ku ris ke lia vo drau ge kaip ma no gi das ir pa dė jė jas. stai ga jis pa si len kė ar čiau ir su
šnabždėjo, kad se nas ži lap lau kis in dė nas, sė din tis prie lan go – ge ras au ga lų, o ypač 
pe jot lio, ži no vas. pa pra šiau drau go mus su pa žin din ti.

Drau gas pa si svei ki no su in dė nu: pri ėjo ir pa spau dė ran ką. tru pu tį pa kal bė jęs, da vė žen klą 
pri ei ti ir man, o pats, net nesupa žindinęs mū sų, pa si ša li no. se na sis in dė nas nė kiek ne su
glu mo. Aš pri sis ta čiau, jis pa si sa kė esąs Chu a nas ir pa klau sė, kuo ga lįs pa dė ti. Kal bė da mas 
jis var to jo man da gaus is pa niš ko kreipi nio for mą. Aš jam iš tie siau ran ką, jis ją pa spau dė, 
pas kui mu du nu ti lo me. ty la bu vo na tūrali ir įpras ta. nors tam sus se nio vei das ir kak las 
bu vo raukš lėti, aki vaiz džiai by lo jo apie gar bų am žių, ma ne nu ste bi no ne paprastai jud rus ir 
rau me nin gas jo kū nas.

pa sa kiau, kad ren ku duo me nis apie vais ti nius auga lus. nors iš tik rų jų be maž nie ko ne
nu tuo kiau apie pe jot lį, už si mi niau, kad ži nau ne pa pras tai daug ir kad jis tu rė tų di džiuo tis 
ben drau da mas su ma ni mi. Kol aš graž by lia vau, jis lė tai link te lė jo ir žvilg te lė jo į ma ne, bet 
nie ko ne pa sa kė. Aš iš si gan dau pa žvelg ti jam į akis, ir vi sa ši ne ma lo ni sce na bai gė si mir ti na 
ty la. pa ga liau, po ne pa pras tai il gai už si tę su sios pau zės, don Chu a nas at si sto jo ir pa žvel gė pro 
lan gą. At va žia vo jo au to bu sas. jis at si svei ki no ir nu važiavo.

su sier zi nau, kam tiek kvai lai tauš kiau žmo gui, o šis tik per vė rė ma ne aki mis. grį žo drau
gas. su ži no jęs, kad iš don Chu a no nie ko ne pe šiau, jis ėmė ma ne guos ti: pa sa kė, kad se nis 
esąs ap skri tai ne kal bus ir už si sklen dęs. Vis dėl to slo gus pir mo jo su si ti ki mo įspū dis il gam 
iš li ko at min ty je.

iš šniukš ti nė jau, kur gy ve na don Chu a nas, ir vė liau ke le tą kar tų jį ap lan kiau. Vis sten giau si 
iš pro vo kuo ti po kal bį apie pe jot lį, bet vel tui. ta čiau mu du ta po me drau gais, ir ma no ty ri mai 
bu vo pa mirš ti ar ba bent jau įga vo vi sai ki to kią kryp tį. Bi čiu lis, su pa žin di nęs ma ne su don 
Chu a nu, kar tą pa aiš ki no, kad se na sis in dė nas gi męs ne Ari zo no je, kur mes su si ti ko me, o 
Mek si ko je, so no ros vals ti jo je, ja kių in dė nų gen ty je.

iš pra džių don Chu a nas man at ro dė tik įdo mus žmo gus, daug nu si ma nan tis apie pe jot lį ir 
pui kiai kal ban tis is pa niš kai. ta čiau ap lin ki niai ti kė jo, kad jis tu ri „slap tų ži nių“ ir yra bru cho. 
is pa niš kas žo dis bru cho reiš kia gy dy to ją, ži niuo nį, ra ga nių, bur ti nin ką. šis žo dis daž niau siai 
api bū di na žmo gų, val dan tį ant gam ti nes jė gas, pa pras tai blo gą sias.

tik po vi sus me tus tru ku sios pa žin ties don Chu a nas ėmė ma ni mi pa si ti kė ti. Vie ną die ną jis 
pa sa kė, kad tu ri tam tik rų ži nių, ku rias ga vo iš sa vo mo ky to jo, ar ba, kaip jis jį va di no, glo bė jo.

Vie ną die ną Don Chu a nas pa sa kė, kad ga lė čiau tap ti jo mo ki niu, bet per spė jo, kad tu riu 
rim tai tai ap svars ty ti, nes mo ky mas bū si ąs il gas ir at kak lus.

Kal bė da mas apie sa vo mo ky to ją, don Chu a nas daž nai var to jo žo dį diab le ro. Vė liau su ži
no jau, kad ter mi ną diable ro var to ja tik so no ros in dė nai, api bū din da mi žmo gų, užsi imantį 
juo dą ja ma gi ja ir ga lin tį pa si vers ti gy vū nu: paukš čiu, šu ni mi, ko jo tu ir pa na šiai. Kar tą 
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bū da mas so no ro je pa ty riau, ką in dė nai ma no apie diab le ro. tą nak tį vaira vau au to mo bi lį, 
su ma ni mi va žia vo du ma no drau gai in dė nai. stai ga ke lią per bė go gy vū nas, pa na šus į šu nį. 
Vie nas ben dra ke lei vis tars te lė jo, kad tai vi sai ne šuo, o di džiu lis kojo tas. Aš pri stab džiau ir 
pri va žia vau ar čiau kel kraš čio, no rė da mas ge riau įsi žiū rė ti į gy vū ną. jis dar ke lias se kun des 
pa sto vė jo lem pų švie so je, pas kui pa si slė pė krū muo se. tai, be abe jo nės, bu vo ko jo tas, tik dvi
gu bai di des nis, nei pa pras tai už au ga ko jo tai. Bai siau siai su si jau di nę ma no drau gai nu ta rė, kad 
tai iš tie sų keis tas gy vū nas, o vie nas iš jų nu spren dė, kad tai diab le ro. Kiek vė liau ap klau siau 
vie ti nius in dė nus, ką jie ma no apie diab le ro eg zis ta vi mą. per pa sa ko jau šį nutiki mą dau gy bei 
žmo nių, do mė jau si jų nuo mone.

– Ar tu ma nai, kad tai bu vo ko jo tas, Čo jau? – pa klau siau vie no jau no in dė no.
– Kas ži no. Bet ne, vis dėl to šuo. Ko jo tas ma žes nis.
– o gal tai bu vo diab le ro?
– ne są mo nė. to kių da ly kų ne bū na.
– Ko dėl taip ma nai?
– žmo nės vis ko pri si gal vo ja. Ker tu la žy bų, kad jei bū tum pa ga vęs tą gy vū ną, bū tum pa ma

tęs, jog tai paprasčiau sias šuo. Kar tą tu rė jau rei ka lų ki ta me mies te, at si kė liau dar prieš auš rą, 
pa si bal no jau ar klį, iš jo jau į ke lią, žiū riu – tam sus še šė lis, pa na šus į di de lį žvė rį. Ar klys pa si bai dė 
ir iš me tė ma ne iš bal no. Bu vau ge ro kai iš si gan dęs, o pa aiš kė jo, jog tai mo te ris, ėju si į mies tą.

– tai sa kai, Čo jau, kad ne ti ki, jog diab le ro eg zis tuo ja?
– Diab le ro? o kas tai per daik tas? pa sa kyk man, kas yra diab le ro?
– ne ži nau, Čo jau. Ma nu e lis, tas, ku ris va žia vo su mani mi tą nak tį, sa kė, jog anas ko jo tas 

ga lė jo bū ti diab le ro. gal tu ga lė tum man pa sa ky ti, kas yra diab le ro?
– na, sa ko ma, kad diab le ro – tai bru cho, ga lin tis pa si vers ti kuo tik no ri. ta čiau vi si ži no, kad 

tai pais ta lai. se niai daug tauš kia apie diab le ro, bet iš mū sų, jau nų, to kių ne są mo nių ne iš gir si.
– Koks tai bu vo gy vū nas, kaip ma nai, don ja lu sa? – pa klausiau pa gy ve nu sios mo ters.
– Vie nas Die vas te ži no, bet aš ma nau, kad tai bu vo ne ko jo tas. Bū na taip, kad pa žiū ri – 

at ro do ko jo tas, o iš tikrų jų – vi sai ne. Be je, o tas ko jo tas bė go ar ėdė?
– lyg sto vė jo, bet kai aš į jį pa žvel giau, pa sirodė, kad jis ka žin ką ėdė.
– Ar tu tik ras, kad jis nie ko ne tu rė jo įsi kan dęs?
– Vis ko ga li bū ti... Ar tai svar bu?
 – ži no ma! jei gu jis ką nors ne šė si dan ty se, tai ne bu vo kojotas.
– tuo met kas?
– Vy ras ar ba mo te ris.
– o kaip jūs va di na te to kius žmo nes, don ja lu sa?
ji ne at sa kė. Vi saip ban džiau tai iš peš ti, bet vel tui. ga lų ga le ji pa sa kė ne ži nan ti. pa klau siau, 

ar to kius žmo nes va di na diab le ro, o ji ta rė, kad tai vie nas jų pa va di ni mas.
– o tu pa ti ar pa žįs ti nors vie ną diab le ro?
– pa ži no jau vie ną mo te rį. sa ko, kar tą ji pa si ver tė ka le ir nak tį įslin ko į bal to jo žmo gaus 

na mą vog ti sū rio. Bal ta sis nu šo vė ją me džiok li niu šautu vu. tuo pat me tu, kai bal to jo na me 
bu vo nu šau ta ka lė, sa vo lūš no je mi rė mo te ris. su si rin kę mo ters gi mi nai čiai nu ė jo pas bal
tą jį žmo gų rei ka lau ti at ly gio. Bal ta sis pa klo jo ne ma žą pi nigų su mą – esą už jos nu žu dy mą.

– Kaip jie ga lė jo rei ka lau ti iš pir kos, jei bal ta sis žmo gus nu šo vė vi so la bo šu nį?
– jie tei gė, jog bal ta sis ži no jo, kad tai ne šuo, mat su juo bu vo ki tų žmo nių, ma čiu sių, 

kaip šuo at si sto jo ant užpakali nių ko jų ir sie kė sū rio nuo pa dėk lo, pa ka bin to po sto gu. tie 



12 C a r l o s  C a s t a n e d a

žmo nės ty ko jo va gies, nes bal to jo žmo gaus sū ris ding da vo kiek vie ną mie lą nak tį. tai gi bal
ta sis nu žu dė va gį, ži no da mas, jog tai ne šuo.

– Ar te bė ra li ku sių diab le ro, don ja lu sa?
– Apie tai gar siai nie kas ne pliur pia... na, sa ko ma, kad jų ne bėra, bet aš tuo abe jo ju, ka dan gi 

vie nas iš diab le ro šei mos na rių tu ri per im ti jo ži nias. Diab le ro tu ri sa vus įsta ty mus, ir vie nas 
jų lie pia iš mo ky ti sa vo me no vie ną iš gi mi nai čių.

– Kaip ma ny tum, Che na rai, koks tai bu vo gy vū nas? – pa klau siau ki to se no in dė no.
– šuo iš ku rios nors vie ti nės ran čos, su pran ta ma. Kas gi dau giau?
– o ar tai ne ga lė jo bū ti diab le ro?
– Diab le ro? Ar kuok te lė jai! nė ra jo kių diab le ro.
– Ar tu no ri pa sa ky ti, kad jų nė ra da bar, ar kad jų ne bu vo iš vi so?
– Ki ta dos bu vo, tas tie sa. tai vi si ži no? Bet žmo nės jų la bai bi jo jo ir vi sus iš ga la bi jo.
– Kas tai pa da rė, Che na rai?
– gen tai niai. pas ku ti nis man ži no mas diab le ro gy ve no ne to lie se. sa vo bur tais jis nu žu dė 

de šim tis, o gal būt net šim tus žmo nių. taip ne be ga lė jo il giau tęs tis. Vie ną nak tį vi si su si rin kę 
už puo lė jį iš pa sa lų ir su de gi no gy vą.

– Ka da tai bu vo?
– 1942 me tais.
– Ar tu pats tai ma tei?
– ne, bet žmo nės vis dar šne ka apie tą įvy kį. sa ko, kad net pe le nų ne li ko, nors mal kos, 

skir tos lau žui, bu vo drėg nos. li ko tik di džiu lė rie ba lų ba la.
nors don Chu a nas ir lai kė sa vo mo ky to ją diab le ro, jis nie kada ne mi nė jo mo ky mo si vie tos 

ir mo ky to jo var do. Ap skritai don Chu a no as me ni nis gy ve ni mas man li ko paslapti s. iš kvo čiau 
iš jo tik tiek, kad jis gi mė 1891 me tais jAV piet va ka riuo se, o vė liau be veik vi są gy ve ni mą 
pra lei do Mek si ko je. 1900 me tais jo šei mą drau ge su tūks tan čiais ki tų so no ros in dė nų šei mų 
Mek si kos vy riau sy bė iš trė mė į cen tri nę Mek si ką, ten jis gy ve no iki 1940ųjų. Ka dan gi don 
Chu a nui te ko ne ma žai ke liau ti, jo ži nias ga lė jo veik ti dau gy bė da ly kų. nors jis sa ve lai kė 
so no ros in dė nu, ne ma niau, kad jo ži nios tel pa į siau ras tų vie tų gen čių kul tū ros ri bas. ir ap
skritai aš vi sai ne si ruo šiau aiš kin tis don Chu a no at sto vau ja mos kul tū ros iš ta kų.

Don Chu a no mo ki niu ta pau 1961 me tų bir že lį. iki to lai ko jo aki vaiz do je el giau si kaip 
tik ras ant ro po lo gas ir mud vie jų po kal bių frag men tus slap ta už si ra ši nė da vau. Vė liau, pa si kliau
da mas už ra šais ir atminti mi, juos at kū riau. ta čiau kai ta pau jo mo ki niu, toks už si ra ši nė ji mo 
bū das ne be ti ko, nes mes šo ki nė da vo me nuo vie nos te mos prie ki tos. il gai pro tes ta vęs, don 
Chu a nas lei do man už ra ši nė ti mū sų po kal bius at vi rai. Aš dar no rė jau šį bei tą nu fo tog ra fuo ti 
ir įra šy ti į gar so juos tą, bet su tuo jis ne su ti ko.

iš pra džių mo kiau si Ari zo no je, o don Chu a nui persikė lus į Mek si ką – pas jį so no ro je. 
Aiš kios die no tvarkės nebu vo, aš tie siog at va žiuo da vau pas jį ke lioms die noms man pa to giu 
me tu. Ma no vi zi tai pa daž nė da vo ir pail gė da vo va sa ro mis. žvelg da mas į pra ei tį tu riu pri pa
žin ti, kad toks ne re gu lia rus mo ky ma sis ne bu vo sėkmin gas, nes no rin čiam pa žin ti ma gi jos 
me ną bu vo rei ka lin ga ab so liu ti ir nuo la ti nė mo ky to jo kon tro lė, o jos ne bu vo. ta čiau toks 
bū das tu rė jo ir sa vo pri va lu mų: li kau ne pri klau so mas, ga lė jau vis ką vertin ti kri tiš kai. ir vis 
dėl to 1965ųjų rug sė jį aš at si sa kiau to liau moky tis.

po ke lių mė ne sių nu ta riau su tvar ky ti ir su sis te min ti už rašus. Ka dan gi me džia gos bu vo 
la bai daug ir ne vi sa ji ver tin ga, nu ta riau su si kur ti kla si fi ka vi mo sis te mą. su skirs čiau duo
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me nis te mo mis ir su ra šiau hie rar chiš kai pa gal tai, kiek jie bu vo svar būs as me niš kai man. 
to kiu bū du susi darė to kia kla si fi ka vi mo tvar ka: ha liu ci no ge ni nių au ga lų var to ji mas, ma gi jo je 
var to ja mi mi ši niai ir at lie ka mos pro ce dū ros, jė gos įval dy mas ir el ge sys su ja, vais ti nių au ga lų 
var to ji mas, dai nos ir le gen dos.

ta čiau kri tiš kai įver ti nęs su kaup tą pa tir tį pa ma čiau, kad to kie ban dy mai kla si fi kuo ti nie ko 
ge ra ne duo da, tik at si ran da pa pil do mos sche mos, o bet koks mė gi ni mas racionalizuo ti tas 
sche mas tik dar la biau su pai nio ja si tu a ci ją. Man to vi siš kai ne rei kė jo. nu trau kęs mo ky mą si, 
ke le tą mė ne sių mąs čiau apie sa vo po ty rius. Aš bu vau su si dū ręs su tam tik ra ti kė ji mo sis te ma, 
ku ri bu vo pa rem ta prak ti niais me to dais. jau po pir mos „se si jos“, ku rio je da ly va vau, man ta po 
aiš ku, jog don Chu a no mo ky mas tu ri sa vo griež tą vi di nę lo gi ką. Kar tą nu spren dęs per duo ti 
man sa vo ži nias, jis pa teik da vo jas nuo sekliai ir pa laips niui. Bū tent to kią tvar ką man ir bu vo 
sun kiausia per pras ti.

to kį ma no ne su ge bė ji mą su pras ti bū tų ga li ma aiš kin ti tuo, kad net po ket ve rių mo ky mo si 
me tų aš te be bu vau nau jo kas. Bu vo aiš ku, kad don Chu a nas pe rė mė ži nių perdavi mo bū dus 
iš sa vo glo bė jo, tai gi ir ma nie ji sun ku mai tikriau siai pri ly go tiems, ku riuos bu vo pa ty ręs don 
Chu a nas. Kar tą jis pats pa sa kė, kad mu du pa na šūs į nau jo kus ir kad jis taip pat ne su ge bė
da vęs su pras ti sa vo mo ky to jo. to kios pa sta bos lei do man spręs ti, kad kiek vie nam nau jo kui, 
in dėnas jis ar ne, ma gi jos da ly kai sun kiai su vo kia mi, pati riami po jū čiai – keis ti ir sve ti mi. 
Man, va ka rie tiš kos kul tū ros žmo gui, tie po jū čiai bu vo to kie keis ti, kad jų ne bu vo įma no ma 
pa aiš kin ti įpras tais kas die ni nio gy ve ni mo ter mi nais, tad pri ėjau iš va dą, kad bet koks mė gi
ni mas suklasifi kuoti gau tus duo me nis sa vais me to dais bū tų be vai sis.

tai gi man ta po aiš ku, kad don Chu a no ži nias su prasiu tik ta da, kai im siu žvelg ti į pa
sau lį jo aki mis. tik ta da jos bū tų įtikina mos ir aiš kios. steng da ma sis su de rin ti sa vo ir don 
Chu a no po žiū rius su pra tau, kad kiek vie ną syk, ban dy da mas iš aiš kin ti man sa vo ži no ji mą, 
jis grieb da vo si tik jam vie nam supranta mų me to dų. Ka dan gi tie me to dai man bu vo vi siš
kai sve ti mi, tai ir pa ma ty ti pa sau lio jo aki mis aš ne ga lė jau. to dėl pirmiau sia tu rė jau pa žin ti 
ker ti nius jo mo ky mo prin ci pus. Dirb da mas šia lin kme pa ste bė jau, kad pats don Chu a nas 
la biau siai ak centuoja ha liu ci no ge ni nių au ga lų var to ji mą. tai gi ir aš pra dėjau tai lai ky ti sa vo 
sche mos pa grin du.

Don Chu a nas var to jo tris ha liu ci no ge nų rū šis, kiek vie ną at ski rai ir at si žvelg da mas į ap lin
ky bes: kak tu są pe jot lį (lop hop ho ra wi liam sii), dur na ro pę (Da tu ra ino xia, ar ba D. me te loi des) 
ir vie ną gry bų rū šį (tik riau siai psi lo cy be me xi ca na). Ha liu ci no ge ni nes šių au ga lų sa vy bes 
Ame ri kos in dė nai pa ste bė jo dar prieš pa sirodant eu ro pie čiams. Bū tent dėl šių sa vy bių au ga
lus pla čiai var to jo gy dy da mi, bur da mi, eks ta zei su kel ti ar tie siog ma lo niai bū se nai pa lai ky ti. 
Don Chu a nas, pa vyz džiui, dur na ro pes ir gry bus var to jo no rė da mas įval dy ti jė gą, ku rią jis 
va di no są jun gi nin ku. o pe jot lis, ar ba mes ka li tas, jam teik da vo iš min ties.

Don Chu a nas la bai ver ti no šiuos au ga lus, nes jų su kel ta ypa tinga bū se na pa dė da vo, pa sak 
jo, pa žin ti ma gi jos pa sau lį. to kią bū se ną aš va di nau „ne įpras tos tik ro vės“ pa jau ta – tai yra 
prie šin ga tam, kaip mes įpras tai su vo kia me pa sau lį. 

Don Chu a no mo ky me, ki ta ver tus, ma gi jos pa sau lis bu vo lai ko mas vi sai re a liu da ly ku. 
jis pats bu vo įsi ti ki nęs, kad tik pa ži nus „ne įpras tą tik ro vę“ įgy ja mos prak ti nės ži nios ir jė ga. 
jis tei gė, kad ki tos jo mo ky mo da lys yra vie ni nie kai, pa ly gin ti su šia. toks jo po žiū ris už
fik suo tas ir ma no už ra šuo se. pa vyz džiui, vie ną die ną jis pra si ta rė, kad kai ku rie ob jek tai tu ri 
su kau pę sa vy je jė gos. pats don Chu a nas esą ne jau tęs ypa tin gos pa gar bos „jė gos daik tams“, 
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jis tik kal bė jęs, kad jais ne re tai pa si nau do ja sil pnes nie ji bru cho. Aš daž nai ka man ti nė da vau 
jo apie tuos daik tus, bet jis, ro dės, jais vi siš kai ne si do mė jo. Vis dėl to kar tą jis ne ti kė tai ta rė:

– yra daik tų, ku rie tu ri su kau pę daug jė gos. jų aps tu, įval dy ti juos pa de da drau giš kos 
dva sios. šie daik tai yra įran kiai, bet ne šiaip sau įran kiai, o mir ties įran kiai. jie yra tin ka mi 
smū giuo ti ka rio gin klai. jie skir ti žu dy ti.

– Ko kie tai daik tai, don Chu a nai?
– tai ne vi sai daik tai, grei čiau – jė gos rū šys.
– Kaip įgy ja ma to kia jė ga?
– tai pri klau so nuo to, ko kios rū šies daik to tau rei kia.
– o kiek yra tų rū šių?
– Aš jau sa kiau – jų esa ma gau sy bės. Bet kas ga li bū ti jė gos daik tas.
– o ku rie ga lin giau si?
– Daik to jė ga pri klau so nuo sa vi nin ko, nuo to, koks tai žmo gus. sil pnes nių jų bru cho daik

tai – vie ni juo kai pa ly gin ti su ga lin gų jų daik tais, nes pas ta rie ji juos dar su stip ri na sa vą ja jė ga.
– Ko kie jė gos daik tai la biau siai pa pli tę? Ko kius labiau siai mėgs ta bru cho?
– Čia nė ra po mė gių. Vi si jie – jė gos daik tai, vi si iki vie no.
– o tu ar tu ri ko kį, don Chu a nai?
jis ne at sa kė, o tik pa žvel gė į ma ne ir su ki ke no. pas kui il gai ty lė jo, tad aš pa ma niau, kad 

ma no klau si mai jį er zi na.
– jė gos daik tai ne vi sa ga liai, – ga lų ga le at sa kė jis. – Be je, aš įsi ti ki nęs, kad tu čia nie ko 

ne su pran ti. Man pri rei kė be veik iš ti so gy ve ni mo, kad su vok čiau, jog vie nui vie nas są jun
gi nin kas at stoja dau gy bę vai kiš kų jė gos daik čiu kų. nors kai bu vau dar vi sai jau nas, jė gos 
da ly kė lių tu rė jau.

– o ko kie tai bu vo daik tai?
– Maiz pin to, kris ta lai ir plunks nos.
– Kas yra maiz pin to, don Chu a nai?
– tai ku ku rū zo grū de lis su rau do nu dry že liu per vi du rį. 
– tik vie nas grū de lis?
– ne, bru cho tu ri ke tu rias de šimt aš tuo nis grū de lius.
– Ką da ro tie grū de liai, don Chu a nai? 
– Kiek vie nas jų ga li įsi skverb ti į žmo gaus kū ną ir jį nu žu dy ti.
– Kaip ga li grū de lis pa tek ti į žmo gaus kū ną?
– tai jė gos daik tas, jis tu ri įvai rių ga lių ir su ge ba įei ti į žmo gaus kū ną.
– Ką jis da ro pa te kęs į žmo gaus kū ną?
– jis įsi skver bia į kū ną ir ap si sto ja krū ti nės ląs to je ar ba žarnyne. žmo gus su ser ga, ir jei jį 

gy dan tis bru cho sil pnes nis už jį su sarg di nu sį jį, li go nis po tri jų mė ne sių mirš ta.
– Ar jį ga li ma kaip nors iš gy dy ti?
– Vie nin te lis bū das – iš čiulp ti grū de lį, bet ne kiekvie nas bru cho iš drįs tų taip pa si elg ti. ži

no ma, bru cho ga li iš čiulp ti grū de lį, bet jei gu jam ne už teks jė gų jo iš mes ti, grū de lis įsi skverbs 
į jo kū ną ir nu žu dys jį pa tį.

– Kaip vis dėl to grū de lis su ge ba įei ti į kū ną? 
– ne su pra si, nes ne ži nai, kas tai yra grū dų bur tai, be je, ga lin giau si iš vi sų bur tų. tai gi 

ima mi du grū dai. Vie nas įde da mas į ką tik pra si sklei du sį gel to nos gė lės žie dą. gė lė pa de da
ma į to kią vie tą, kur daž niau siai lan ko si au ka, pa vyz džiui, ant ke lio, ku riuo ji kas dien ei na. 



 15 D o n  C H U A n o  M o K Y M A S

Kai tik au ka už li pa ant žie do ar kaip ki taip jį pa lie čia – bur tai su veikia. grū de lis įsi skver bia 
į kū ną aki mirks niu.

– Kas ta da at si tin ka grū de liui?
– Vi sa jo jė ga su ei na į žmo gų, o grū de lis tam pa lais vas. jis tam pa vi siš kai ki toks. jis ga li 

pa si lik ti kū ne ar pa tek ti kur nors ki tur – tai jau ne be tu ri jo kios reikš mės. ge riau siai yra nu
mes ti jį į krū mus paukš čiams.

– Ar ga li paukš tis su les ti grū de lį, kol jo dar ne pa lie tęs žmogus?
– ne. paukš čiai nė ra to kie kvai li. jie jo iš to lo len kia si. 
pas kui don Chu a nas pa pa sa ko jo, kaip ga li ma įsi gy ti to kį jė gos grū de lį.
– At mink, kad maiz pin to – vi so la bo in stru men tas, bet ne są jun gi nin kas, – pa sa kė jis. – jei 

tu tai su pra si, tau ne bebus sun ku. Bet jei teik si to kiems da ly kė liams pir me ny bę, bū si kvai lys.
– Ar jė gos daik tai to kie pat ga lin gi kaip ir są jun gi nin kai? – pa klau siau.
prieš at sa ky da mas Don Chu a nas pa nie ki na mai nusijuo kė. Ma čiau, kad jis sten gia si bū ti 

kan trus su ma ni mi.
– Maiz pin to, kris ta lai ir plunks nos tė ra tik žais liu kai, pa lyginti su są jun gi nin ku, – at šo vė 

jis. – jie rei ka lin gi tik tuo met, kai žmo gus ne tu ri są jun gi nin ko. ieš ko ti jų bū tų tuš čias lai ko 
gai ši ni mas, ypač tau. tau rei kia įsi gy ti są jun gi nin ką. jei pa vyks, su pra si, apie ką aš kal bu. 
jė gos daik tai – tai vai kų žai di mai.

– ne su prask ma nęs klai din gai, don Chu a nai, – užpro testavau. –  Aš, ži no ma, no riu įsi
gy ti są jun gi nin ką, bet taip pat no riu kiek ga li ma dau giau su ži no ti. tu juk pats sa kei, kad 
ži no ji mas – tai jė ga.

– ne! – su šu ko jis. – jė ga pri klau so nuo ta vo ži nių ko ky bės. Koks gi tiks las ži no ti be
pras mius da ly kus?

pasak don Chuano, sąjungininkas įsigyjamas haliucinogenais susikėlus neįprastos tikrovės 
būsenas. jis manė, kad tik telkdamas dėmesį į tokią būseną ir atmesdamas kitus žinojimo 
aspektus aš adekvačiai suprasiu magiškąją tikrovę. 

Čia pateikiu savo užrašus taip, kad jie sudarytų nuoseklų pasakojimą, todėl epizodai iš
dėstyti ne būtinai chronologiškai. niekada neaprašinėdavau įspūdžių iškart patyręs tą būseną, 
o tik po kelių dienų, blaiviai ir atseit objektyviai viską apmąstęs.

Knygoje kalbu taip, kaip pasakojau savo įspūdžius don Chuanui, reikalavusiam išsamaus 
kiekvieno epizodo ir kiekvieno pojūčio apibūdinimo.

Kad atkurčiau visą neįprastų būsenų paveikslą, aš pridėjau įvairių papildomų detalių, 
mat norėjau kiek galima tiksliau perteikti visus savo išgyvenimus. nenorėdamas kartotis, kai 
kurias nereikalingas mūsų pokalbių detales praleidau, tačiau tai tik tos vietos, kurios nieko 
neatskleidžia apie magiškąjį don Chuano pasaulį.


