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ATGAILA IR MEILĖ – DEUS EX MACHINA1 

KALĖJIMAS 
 

 

Kur pasigailėjimas, meilė, ir gailestis  

gyvena, ten pat ir Dievas. 

 Viljamas Bleikas 
 

Perskaitykite tekstą apie patriarchalinės vėlyvųjų Viduramžių Vokietijos visuomenės požiūrį į 

moterį ir atsakykite į pateiktus klausimus: 

1. Koks tradicinis požiūris į moterį ir jos vaidmenį socialiniame gyvenime? 

2. Kokiais moteriškais bruožais pasižymi Margarita? 

3. Kaip ir kodėl patriarchalinė visuomenė vertina moterį, peržengusią nustatytas moralinės 

bendruomenės normas? 
 

       Dažniausiai kultūroje moteris buvo siejama su „mažojo pasaulio“, kuris apsiribojo šeimos rūpesčiais, 

kukliais mažais norais, siaura erdve, gyvenimu. Ypač, jei ji priklausė viduriniam miestelėnų luomui, kokia 

ir buvo Gėtės Margarita. Moteris įkūnijo giluminius bendruomenės sielos poreikius, išreiškė visas, griežtos 

„vokiškos“ moralės etalonu tapusias dorybes: nuoširdų religingumą, sąžiningumą, darbštumą, 

dorovingumą, taupumą, stiprius šeimos saitus. Patriarchalinis mąstymo būdas, jei tik moteris išdrįsdavo 

peržengti sociumo nustatytas ribas, nepripažindavo moters savarankiškumo ir griežtai bausdavo žemai 

„puolusias“ išstumdamas ją iš visuomenės. Motinystė, rodytųsi, atliepia moters prigimtį, tačiau jos 

gamtiškas pradas buvo toleruojamas tik tuomet, jei neprieštaravo sociumo moralinėms normoms. Dar 

blogiau, jeigu moteris, klausydama savo kūno geidulių, instinkto, žengdavo nusikaltimo keliu, jos laukdavo 

mirties bausmė. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Deus ex machina – atsitiktinis asmuo ar netikėtos aplinkybės, greitai pašalinusios beviltišką situaciją ar išsprendusios 

neišsprendžiamą problemą. Posakis atėjo iš antikinio teatro, kur supainiotą intrigą spektaklio pabaigoje išspręsdavęs į sceną 

mechanizmais nuleistas dievas – dievas iš mašinos. (Butkus A., Sparnuotieji žodžiai, Kaunas: Aesti, 2009, p. 45) 

 
 
 
 

 

       Skaitydami tragedijos sceną kalėjime 

atkreipkite dėmesį, kaip keičiasi  Margaritos 

požiūris į savo kaltę ir Faustą. Reikės 

užpildyti tekmės mąstymo žemėlapį. 

 

TEKSTO SKAITYMO 

STRATEGIJA 



 Nijolė Bartašiūnienė  

 

KALĖJIMAS 

 

FAUSTAS  

su ryšuliu raktų ir lempa priešais geležines duris  

Koks šiurpas mano širdį varsto niūriai,  

Lyg visos žemės kančios būtų išsilieję.  

Jinai čia pat, už tų siaubingų mūrų,  

Ji, nekalta! Prieš ką ji nusidėjo!  

Pirmyn! Ko tu svyruodamas delsi?  

Pati mintis pažvelgt į ją baisi?  

Mirtis nelaukdama prie jos artėja!  

Užčiuopia spyną. Iš vidaus girdisi dainuojant 

  

BALSAS VIDUJE 

Mano motina kekšė  

Nužudė mane,  

Davė tėvui niekšui  

Suėsti mane,  

Kaulelius seselė  

Aukštame kalnely  

Giliai pakavojo;  

Virtau paukšteliu ir aukštai be kelių  

Padangėj lakioj! 

 

FAUSTAS  

atrakindamas duris  

Ji net nejaučia, kad aš ją girdžiu  

Pro šitą kraupų žvangesį grandžių.  

Įeina į kamerą  

 

MARGARITA  

gūždamasi ant gulto  

O varge! Tai mirtis ateina! Jie jau čia!  

 

FAUSTAS  

tyliai  

Nurimk! Aš noriu tau išgelbėti gyvybę.  

 

MARGARITA 

 puldama prieš jį  

Jei tu žmogus, palengvink man kančias!  

 

FAUSTAS  

Tyliau! Tu tik prižadinsi sargybą!  

Bando nutraukti grandines ir ją išlaisvinti  

 

 

MARGARITA  

ant kelių  

Kieno valia tu ateini? Nesuprantu,  

Už ką bausmė man krito.  

Dar tik vidurnaktis, o tu  

Jau čia. Palauk bent ryto,  

Juk bausmę tik ryte įvykdyt skirta.  

Atsistoja  

Aš dar tokia jauna! Tokia jauna.  

O jau turiu numirti.  

Graži buvau – už tai ir baus mane.  

Turėjau draugą – draugo nebeliko.  

Nuplėšė žiedlapius ir sutrypė vainiką.  

Ar aš nusipelniau žiaurumo tiek?  

Nejaugi bergždžios mano raudos ir malda?  

Ką aš tau blogo padariau? Pasigailėk!  

Juk mes net nesimatėm niekada!  

 

FAUSTAS  

O, kas padėtų man ištverti jos raudas!  

 

MARGARITA  

Aš pasiruošus iš paskos tau sekti,  

Tik leisk dar kūdikį pažindyti, prašau.  

Man leido pasidžiaugti juo per naktį,  

O rytą pagrobė, ir kad man būtų dar skaudžiau,  

Visiems jau skelbia, kad tai aš jį nužudžiau,  

Ir žmonės apie tai piktus  

Dabar dainuoja kupletus,  

Bet taip tik pasakoje buvo kažkada,  

Ir kuo čia aš esu dėta?  

 

 Alexander Liezen Mayer, circa 

18702 

 
2 http://www.alamy.com/stock-photo-literature-faust-i-25th-scene-dungeon-faust-and-gretchen-in-dungeon-28828164.html 
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FAUSTAS  

suklupdamas prieš ją  

Aš, mylimoji, čia, prie tavo kojų,  

Tave išgelbėsiu nuo gresiančių pavojų.  
 

MARGARITA  

puldama ant kelių greta jo  

Suklupkim abu ir melskim Švenčiausią!  

Žvelk! Tenai siaučia 

Rūsčiai įšėlę  

Pragaro vėlės!  

Dvasia piktoji,  

Įnirtusi kraupiai,  

Staugia, kvatoja!  
 

FAUSTAS  

garsiai  

Gretchen! Gretchen!  
 

MARGARITA  

suklusdama  

Tai balsas mano draugo!  

Ji pašoka. Grandinės nukrenta  

Kur jis? Aš jį girdėjau šaukiant.  

Aš išvaduota! Nieks nesukliudys!  

Prie jo peties priglusiu jaukiai,  

Pažvelgsiu tiesiai į akis!  

Jis kviečia Gretchen! Jis ant slenksčio laukia,  

Nors bilda pragaras ir liepsnos kaukia,  

Pro pašaipius balsus šėtono  

Girdžiu jo švelnų, meilų toną.  
 

FAUSTAS  

Tai aš!  
 

MARGARITA  

       Tai tu! Dar pakartok – tu čia!  

Apkabindama jį  

Tai jis! Kas man dabar kančia!  

Kalėjimo grandinės nebebaisios!  

Tai tu! Tu atėjai manęs išlaisvint!  

Aš jau laisva! –  

Aš vėl regiu gatvelę tykią,  

Kur mudu susitikom pirmą sykį,  

Aš vėl matau tą sodą,  

Kur man ir Martai pasirodei.  

FAUSTAS  

nekantraudamas  

Eime greičiau!  

 

MARGARITA 

     Ak, dar palauki,  

Jauku tenai, kur mylimasis laukia.  

Glaudžiasi prie jo  

 

FAUSTAS  

Greičiau! Jei nusileisiu tau, tai  

Mums teks labai apgailestauti.  

 

MARGARITA 

Tu negali net pabučiuot manęs, brangus?  

Juk laiko teprabėgo tiek mažai,  

O tu jau bučinio saldumą pamiršai?  

Man prisiliesti prie tavęs baugu...  

O juk anksčiau – tik vienas žvilgsnis, vienas žodis –  

Ir, rodės, prasiverdavo dangus,  

Užimdavo man kvapą pabučiuotai... 

Bučiuok mane!  

Arba bučiuosiu aš!  

Apkabina jį  

O varge! Kokios tavo lūpos  

Šaltos! Kur meilė tavo  

Išgaravo?  

Kas čia kaltas?  

Nusigręžia nuo jo  

 

FAUSTAS 

Greičiau, mieloji, paskubam ištrūkt,  

O ten jau laukia tūkstančiai aistrų.  

Sek iš paskos! Tik to prašau, gerai?  

 

MARGARITA  

atsisukdama į jį  

Nejau čia tu? Argi čia tu tikrai?  

 

FAUSTAS  

Tai aš! Eime!  

 

MARGARITA  

Ir tu mane vaduoji iš grandinių,  

Tu vėl mane glaudi apsikabinęs?  

Tu nesišalini manęs – ar tai ne keista? –  

Nejaugi nejauti, ką tu rengies išlaisvint?  

 

FAUSTAS  

Nakties tamsa jau sklaidosi. Greičiau!  
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MARGARITA  

Aš savo mamą pražudžiau.  

Aš savo kūdikį nuskandinau.  

Argi ne man jis buvo gimęs ir ne tau?  

Ir tau. – Tu čia. Tu čia tikrai esi?  

Paduok man ranką. Tai ne kliedesys?  

Kokia miela ranka. Bet ji sudrėkus.  

Greičiau nuplauk ją!  

Jaučiu ant tavo rankų kraują.  

O Dieve! Ką tu padarei, žiūrėki!  

Atgal į makštį kardą!  

Tau kalbu.  
 

FAUSTAS 

Kas jau praėjo – judinti neverta.  

Tu pražudysi mus abu. 
  

MARGARITA  

O ne, tu privalai nemirti,  

Aš noriu darbą tau paskirti:  

Vos tiktai rytas prasiskleis,  

Tu pasirūpinsi kapais;  

Mamai – geriausioji vieta,  

O broliui – visiškai greta,  

Man – atokiau, kiek nuošaly,  

Tačiau nuo jų ne per toli;  

Dukrelę man prie dešinės  

Krūties padėk – kas dar galės  

Gulėt greta ir švelniai glaustis, –  

Ak, koks saldus tai buvo jausmas 

Prispaust brangiausią prie šalies! –  

Bet to daugiau patirt nelemta.  

Kažkas tavęs man liepia vengti,  

Baugu tavęs net prisiliest,  

Tačiau tai tu, ir žvilgsnis kaip tada šviesus.  
 

FAUSTAS 

Eime, mieloji, taip, tai aš esu.  
 

MARGARITA 

O kur?  
 

FAUSTAS  

         Į laisvę.  
 

MARGARITA  

                  Ten – kapai,  

Ten – dvelkiantys mirties kvapai  

Virš amžinos ramybės guolio.  

Ten – ir toliau nė žingsnio. Kurgi tu?  

Tu nueini? Ar aš galiu kartu?  

FAUSTAS  

Visi keliai laisvi, tik reikia panorėti.  

 

MARGARITA  

Kelių nebėr. Ko lieka man tikėtis?  

Kur aš pabėgsiu? Jie visur seks įkandin.  

Kaip menka būti elgeta, kuris  

Tik sąžinę nešvarią teturįs  

Pasauly bastosi ir slapstos nuo žmogaus  

Ir laukia, kol jį pagaliau sugaus!  

 

FAUSTAS  

Tada lieku aš su tavim.  

MARGARITA  

Greičiau! Skubėti reikia!  

Išgelbėk vargšą savo vaiką!  

Aukštyn palei upokšnį,  

Takeliu,  

Per mišką tiesiai,  

Ten lieptelis,  

Kairėn, ten aptvaras,  

Štai tvenkinys.  

Griebk jį greičiau,  

Dar kapanojas jis!  

Dar laikosi kažkiek!  

Griebk jį! Griebk jį!  

 

FAUSTAS  

Atsitokėk! Tik v i e n a s žingsnis – ir laisva.  
 

MARGARITA  

O dar toliau – ten, ties kalva,  

Ten sėdi ant akmens mama,  

Net kūną varsto šiurpuliai!  

Ten sėdi ant akmens mama,  

Nulenkus galvą nebyliai,  

Ji nepamoja, nepakviečia, ji užminga,  

Ji amžiams miega, mūsų užmigdyta,  

Kad mūsų džiaugsmui niekad netrukdytų.  

Kur jie dabar, anie laikai laimingi?  

 

FAUSTAS  

Jeigu geruoju negaliu išmelsti,  

Turėsiu prievarta tave ištraukt. 
 

MARGARITA  

Neliesk manęs! Nedrįsk jėga priversti!  

Šalin rankas, aš tuoj pradėsiu šaukt!  

Lig šiol buvau tau nuolanki per daug.  
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FAUSTAS 

Diena jau aušta. Mylimoji!  
 

MARGARITA  

Diena! O taip! Mirties diena čia pat!  

Vestuvėms ji turėjo būt skirta!  

Neprasitark, kad pas mane tu jau buvai.  

Nebėr vainiko.  

Viskas jau įvyko.  

Ir nors ne šokyje,  

Bet mes dar susitiksim būtinai.  

Minia skardena, jos riksmai garsėja,  

Aikštė ir gatvės apie ją  

Pilna žmonių, gaudimas minioje,  

Varpai paskelbia nuosprendį teisėjų.  

Suveržia man rankas ir staugiant miniai  

Mane prie ešafoto tempia.  

Ir kardo ašmenys plieniniai  

Sužvilga budeliui pakėlus ranką.  

Kapų tyla virš žemės tvyro!  
 

FAUSTAS  

Geriau negimęs būčiau niekados!  
 

MEFISTOFELIS  

pasirodęs tarpdury  

Greičiau! Abudu neišvengsite bėdos!  

Kiek galit žaist, mėgindami kantrybę,  

Mano žirgai jau pakinkyti trypia.  

Diena visai prašvitus.  
 

MARGARITA  

Kas ten išniro iš po žemių? Šitas?  

Tai jis! Jis! Gink iš čia jį veikiai!  

Ko jam šitoj šventykloj reikia?  

Manęs!  
 

FAUSTAS  

     Tu privalai gyventi! Tu gyvensi!  
 

MARGARITA  

Tai Dievo teismas! Tegu jis ir teisia.  
 

MEFISTOFELIS  

Faustui  

Ateik! Arba paliksiu jus abu.  
 

MARGARITA 

Aš tavo, Tėve! Gailestingas būk!  

O, angelai! Šventa minia  

Apsupkit ir apginkite mane!  

Heinrichai! Man tavęs baisu!  
 

MEFISTOFELIS  

Ji pasmerkta!  
 

BALSAS 

Iš aukštybių  

Išgelbėta!  
 

MEFISTOFELIS  

Faustui  

Greičiau! Aš čia esu!  

Dingsta su Faustu  
 

BALSAS.  

iš apačios, tylantis  

Heinrichai! Heinrichai! 

 

 

UŽDUOTYS 

1. Į tuščius tekmės mąstymo žemėlapio langelius pagal seką surašykite trūkstamas Margaritos reakcijas 

į savo bausmę ir santykių su Faustu vertinimą. 
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2. Įsivaizduokite, kad jūs – Margaritos advokatai, padavę apeliacinį skundą aukštesnės instancijos 

teismui, kad būtų sušvelninta paskirta bausmė. Parenkite išsamų ginamosios kalbos planą ir pačią 

kalbą, kurios tikslas – pateikti lengvinančių aplinkybių, susijusių su Margaritos kaltės prisipažinimu 

ir nuoširdžia atgaila. Funkcija – apeliacinė (įtikinti) ir informacinė.  

a) Ieškodami argumentų atkreipkite dėmesį į šiuos momentus: dvasinė Margaritos būsena; savo 

nuopuolio vertinimo kaita; atsisakymo bėgti su Faustu priežastys. Prisiminkite, jog 

argumentų galią lemia ne jų skaičius, o svoris. 

b) Surasti lengvinančių aplinkybių padės tekmės mąstymo žemėlapio medžiaga ir apačioje 

esantis tekstas apie krikščionišką požiūrį į puolusį žmogų:   

  

Krikščioniškoje pasaulėjautoje Dievas nenusisuka nuo žmogaus, padariusio nusikaltimą, 

jeigu šis nuoširdžiai atgailauja, gailisi dėl savo padaryto žingsnio. Pats žodis „atgaila“ 

Biblijoje suvokiamas kaip mąstymo pasikeitimas, peraugantis į žmogaus elgesio 

pasikeitimą. Tad jei paklydusi siela giliai išgyvena kančią, nerimą, savęs pasmerkimą ir 

nuvertinimą, išpažįsta kaltę artimiausiems žmonėms ir nori ją išpirkti,  meldžiasi, gali 

sulaukti Dievo malonės. 
 
 

c) Baigiamajam kalbos sakiniui panaudokite (pasirinktinai) viena iš šių minčių: 

 „Kur pasigailėjimas, meilė, ir gailestis gyvena, ten pat ir Dievas.“ (Viljamas Bleikas, 

anglų romantikas poetas ir dailininkas)  

  „Tikros atgailos ženklas yra noras savo nuodėmes matyti taip, kaip Dievas jas mato.“ 

(Čarlis Simeonas, anglų evangelikas) 

  „Kai Petras paklausęs Jėzaus, kiek kartų reikia atleisti savo broliui, kai šis nusikalsta: 

„Ar iki septynių kartų?", Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau - iki septynių, bet iki 

septyniasdešimt septynių kartų" (Mt 18-21,22).  
 

 

SĄVOKOS 

Teismų kalbos paprastai esti dvejopos: kaltinamosios ir ginamosios. Jų tikslas – įrodyti, įtikinti. Kalba turi būti 

objektyvi, tiksli, korektiška, įtaigi. Advokato uždavinys sudėtingesnis nei prokuroro, nes reikia apginti, išteisinti 

žmogų: blogąsias savybes ir nusikalstamą veiką kitų akyse sumažinti iki minimumo. Vertinant kaltinamąją, ieškoti 

motyvų, kurie galėtų sukelti teisėjų palankumą, verstų gailėtis nusikaltėlio. Advokato leksika yra vertinanti ir 

emocionali. Vaizdingumo jai teikia gailestį keliantys žodžiai, pavyzdžiui, nelaimingas, vargšelis, vienišas, visų 

paliktas; priežodžiai ir patarlės, pavyzdžiui, akyse brolis, už akių kaip velnias, atskirti pelus nuo grūdų; sentencijos, 

pavyzdžiui: Dėl savo netobulumo mes niekada negalime žinoti, ar tai tikrai yra tiesa (Filosofas Laurynas Peluritis). 

Apie ginamosios kalbos kūrimą ir sakymą plačiau: http://www.arslibri.lt/lt/teismo-proceso-kalbos-ypatyb%C4%97s 

 

 
 

I Vienu dviem sakiniais išaiškinkite, kodėl Margarita sulaukė Dievo malonės. 
 

 

II 

Remdamiesi tragiškai pasibaigusia Fausto ir Margaritos meilės istorija, pateikite 2-3 argumentus 

prancūzų rašytojo Anatolio Franco minčiai, jog „žmonės, kurie rūpinasi žmonijos laime, 

aplinkinius paverčia nelaimingus.“  Parašykite apibendrinamąjį sakinį - išvadą. 

 

III 

 

Budistas vienuolis Ajahn Brahm knygoje „Atverk savo širdies duris“ teigia, kad „mūsų pasaulyje 

yra dvi laisvės rūšys: troškimų laisvė ir laisvė nuo troškimų“: 

 interpretuokite, kaip suprantate šias laisvės rūšis; 

 įšaiškinkite, kuri laisvės rūšies samprata būdinga Faustui, Margaritai? Savo nuomonę 

paremkite scenos kalėjime pavyzdžiais; 

 apibendrinkite, kuri laisvės rūšis veda į dvasinį tobulėjimą.  
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 Gėtės laikais suvedžiotos ir paliktos merginos tema buvo populiari literatūroje, nes gyvenime panašių 

istorijų netrūko. Rašytojo kūrybos tyrinėtojai Frankfurte tarp tėvo teismo aktų, kuriuos sūnus turėjo 

nukopijuoti, rado tokios Zuzanos Margaretos istoriją (1772). Mergina buvo nuteista mirties bausme už 

tai, kad nužudė savo vaiką. Kaltinamoji tvirtino, kad ją suvedžiojęs meilužis apsvaigindavęs, kažką 

įmaišydavęs į vyną, kalbėjęs apie šėtoną ir įkalbėjęs nužudyti savo vaiką. 

 


