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Aktoriaus	  meistriškumo	  studijų	  metu,	  dėstytoja	  dažnai	  pykdavo:	  „Jei	  nežinai,	  kaip	  baigiasi	  

tavo	  etiudas,	  reiškia,	  kad	  nežinai,	  apie	  ką	  jis!“	  Tekdavo	  nusiminus	  lipti	  nuo	  scenos	  ir	  galvoti	  iš	  

pradžių:	  apie	  ką	  aš	  čia,	  kodėl	  aš	  čia…	  
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Dramaturgijos	  ir	  literatūros	  taisyklės	  šiek	  tiek	  skiriasi.	  Pavyzdžiui,	  griaunantis	  logiką	  siužeto	  

posūkis	  pabaigoje,	  gali	  priversti	  dar	  kartą	  perversti	  kūrinį	  (ar	  bent	  atsiversti	  pradžią).	  Teatre	  

toks	  triukas	  atsieitų	  brangiai	  –	  ar	  žiūrovas	  eis	  antrą	  kartą	  žiūrėti	  spektaklį,	  norėdamas	  

suprasti,	  apie	  ką	  jis?	  Nors	  televizijoje	  ir	  kine	  dažnai	  matome	  pabaigas,	  apverčiančias	  situaciją	  

aukštyn	  kojom.	  Tai	  būdinga	  trileriui.	  Tokios	  pabaigos	  vadinamos	  netikromis	  (false	  ending).	  	  

Dar	  viena	  iš	  teatro	  pasiskolinta	  forma	  –	  epilogas.	  Spektaklyje	  epilogas	  –	  finalinė	  dalis,	  kai	  

vienas	  iš	  aktorių	  išeina	  į	  priekį	  ir	  smagiai	  užbaigia	  pasirodymą	  matytų	  situacijų,	  personažų,	  

nesusipratimų	  komentaru,	  taip	  sugrąžindamas	  žiūrovą	  į	  realybę.	  Romane	  epilogas	  –	  trumpas	  

personažų	  likimo	  vingių	  išvardijimas,	  įvykių	  susumavimas,	  išvados,	  pamąstymai,	  pamokymai	  

(iš	  tų	  laikų,	  kai	  rašytojai	  mėgdavo	  moralizuoti).	  Toks	  užbaigimas	  gali	  sukelti	  įtarimą,	  kad	  

autorius	  nenori	  leisti	  pačiam	  skaitytojui	  padaryti	  išvadas.	  Pabaiga	  kartais	  aiškiai	  

išskiriama	  post	  scriptum.	  	  

Rašytojas	  jaunimui	  Džonas	  Marsdenas	  (John	  Marsden)	  sakė:	  „Kai	  kuriems	  skaitytojams	  

nepatinka	  mano	  kūrinių	  pabaigos.	  Viena	  mergaitė	  pasiskundė:	  „Gal	  tu	  nežinai,	  kaip	  užbaigti	  

istoriją?“	  Manau,	  kad	  visos	  mano	  knygos	  turi	  pabaigas.	  Užbaigiu	  tada,	  kai	  nebeturiu	  ką	  

pasakyti.“	  Ir	  išties,	  perskaičiusi	  jo	  knygą	  „So	  Much	  To	  Tell	  You“	  (Tiek	  daug	  turiu	  tau	  pasakyti),	  

keletą	  kartų	  verčiau	  paskutinį	  lapą,	  veltui	  ieškodama	  tęsinio.	  Gudru!	  Jis	  puikiai	  žino,	  kad	  

sceną	  reikia	  palikti,	  kai	  auditorija	  nori	  dar	  –	  ne	  tada,	  kai	  auditorija	  jau	  nori	  namo…	  Smagiau	  

užversti	  paskutinį	  puslapį	  su	  mintimi	  „norėčiau,	  kad	  knyga	  niekada	  nesibaigtų”,	  negu	  

skaičiuoti,	  kiek	  puslapių	  dar	  liko	  ir	  linkėti	  personažams	  mirties…	  

Beje,	  užbaigti	  kūrinį	  mirtimi	  ar	  mirtimis	  –	  rašytojų	  mėgiamas	  būdas.	  Paskutinėje	  Šekspyro	  

„Hamleto“	  scenoje	  gyvieji	  lipa	  per	  lavonų	  kalną	  (žuvo	  Karalius,	  Karalienė,	  Hamletas,	  Ofelija,	  

Laertas,	  Rozenkrancas,	  Gildenšternas	  –	  beveik	  visi	  veikėjai!).	  Dauguma	  rašytojų	  jaučia	  saiką	  ir	  

nežudo	  „lengva	  ranka“.	  O	  užbaigti	  pirmuoju	  asmeniu	  rašomą	  knygą	  pasakotojo	  mirtimi	  –	  

nėra	  profesionalų	  vertinamas	  būdas,	  nors	  pradedantieji	  itin	  linksta	  prie	  tokių	  išrišimų.	  Visgi	  

literatūros	  istorijoje	  esama	  gerų	  kūrinių	  ir	  su	  mirštančiu	  pasakotoju.	  Kad	  ir	  Bohumilo	  Hrabalo	  

apysaka	  „Ypatingai	  sekami	  traukiniai“.	  

Kartais	  kūriniai	  užbaigiami	  paties	  pagrindinio	  personažo	  pamąstymu	  (refleksija):	  kas	  įvyko	  

per	  pasakojimo	  laiką,	  kas	  pasikeitė,	  ko	  buvo	  išmokta.	  Tokia	  pabaiga	  nieko	  neprimeta,	  palieka	  

lengvumo	  įspūdį,	  kaip	  Viljamo	  Goldingo	  (William	  Golding)	  knygos	  „Musių	  valdovas“	  („Lord	  of	  

the	  Flies“)	  finaliniai	  sakiniai.	  	  

Dar	  vienas	  metodas:	  jei	  nežinai,	  kaip	  baigti	  –	  sugrąžink	  į	  pradžią.	  Leisk	  skaitytojui	  prisiminti	  -‐
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	  juk	  nuo	  pradžių	  įvyko	  tiek	  daug!	  Pavyzdžiui	  Tolkino	  (Tolkien)	  knygoje	  „Hobitas	  arba	  ten	  ir	  

atgal”	  („The	  Hobbit	  or	  There	  and	  Back	  Again“)	  pagrindinis	  herojus	  Bilbo	  Beginsas	  iškeliauja	  iš	  

Hobitauno	  ir	  galų	  gale	  grįžta	  ten	  pat,	  bet	  jau	  pasikeitęs,	  išmokęs	  gyvenimo	  pamoką:	  

nuotykiai	  ir	  rizika	  yra	  naudingi,	  nes	  išmintis	  neateis,	  jei	  tūnosi	  namie…	  

Kai	  kurios	  knygos	  palieka	  skaitytoją	  su	  mintimi,	  kad	  gyvenimas	  tęsiasi,	  kad	  buvo	  parodytas	  

tik	  vienas	  svarbus	  gyvenimo	  epizodas,	  bet	  dar	  daugiau	  įvyko	  prieš	  ir	  po	  pasakojamojo	  

laiko…	  Kai	  kuriose	  –	  laikomasi	  chronologinės	  įvykių	  sekos,	  todėl	  paskutinis	  (dažnai	  

dramatiškiausias)	  įvykis	  reiškia	  finalą.	  Tokioje	  pabaigoje	  yra	  logika,	  įvykių	  vystymosi,	  

neišvengiamybės	  pojūtis.	  Dažnai	  taip	  baigiasi	  trileriai,	  siaubo	  istorijos	  ir	  detektyvai,	  bet	  toks	  

finalas	  tinka	  ir	  istorijoms	  apie	  žmonių	  gyvenimą,	  tarpusavio	  santykius.	  Po	  kulminacijos	  seka	  

išrišimas,	  ir	  gyvenimas	  grįžta	  į	  normalias	  vėžes.	  

Gyvenimas	  grįžta	  į	  vėžes	  –	  dar	  vienas	  būdas	  gražiai	  ir	  išmintingai	  užbaigti	  kūrinį.	  Nors	  niekas	  

neuždraus	  paišdykauti	  ir	  atsisveikinti	  su	  skaitytojais	  absurdiškai,	  kaip	  Henris	  Mileris	  (Henry	  

Miller)	  užbaigė	  „Sexus“:	  „Au!	  Au!	  Au	  Au!	  –	  sulojau.	  –	  Au!	  Au,	  Au,	  Au!“	  

Turbūt	  žiauriausia	  yra	  apgaudinėti	  skaitytoją:	  per	  kokius	  du	  šimtus	  puslapių	  intriguoti,	  

gundyti,	  vesti	  ir	  nuvesti	  į…	  nieką.	  Nes	  užbaigei	  netikėtai	  pats	  sau,	  nes	  negalvojai	  nei	  apie	  

priežastį,	  nei	  apie	  pasekmes,	  nes	  vaikeisi	  efekto.	  Reiškia,	  kad	  pats	  nežinai,	  ką	  rašai.	  

	  (pagal	  John	  Mardsen	  „Everything	  I	  Know	  About	  Writing“	  ir	  John	  Mullan	  „How	  Novels	  Work“)	  

Post	  scriptum:	  Kuriam	  tipui	  priskirtumėte	  šią	  pabaigą?	  

„Mes	  niekuomet	  taip	  nebėjome.	  Kai	  grįžome	  į	  Oslą,	  ji	  įkrito	  atgal	  į	  savo	  sunkį	  ir	  liko	  tokia	  pat	  

iki	  gyvenimo	  galo.	  Tačiau	  tą	  dieną	  Karlstade	  mes	  žengėme	  gatve	  susikibę	  už	  parankių.	  Mano	  

naujasis	  kostiumas	  lengvai	  prigludo	  prie	  kūno	  ir	  be	  jokio	  vargo	  atkartojo	  kiekvieną	  mano	  

judesį.	  Tarp	  namų	  tebekošė	  ledinis	  vėjas	  nuo	  upės,	  mano	  ranka	  buvo	  patinusi	  ir	  jaučiau	  

skausmą	  ten,	  kur	  į	  odą	  susmigo	  nagai,	  kai	  taip	  smarkiai	  sugniaužiau	  kumštį,	  tačiau	  tą	  

akimirką	  viskas	  atrodė	  nuostabu:	  kostiumas	  buvo	  gražus,	  miestas	  buvo	  gražus	  žingsniuojant	  

gatvės	  grindiniu,	  ir	  mes	  juk	  patys	  sprendžiame,	  kada	  mums	  skauda.“	  

(Per	  Petterson	  „Vogti	  Arklius“,	  vertė	  Eglė	  Išganaitytė)	  
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1.	  Užuomazga	  

	  

	  

	  

Per	  tris	  straipsnius	  bandysiu	  apibrėžti	  pagrindinius	  siužeto	  išdėstymo	  principus.	  Rašydama	  

vadovaujuosi	  dramaturgijos	  teorija	  (Louis	  L.	  Catron	  „The	  Elements	  of	  Playwriting“).	  

Pasakojimo	  (storytelling)	  struktūra	  iš	  esmės	  ta	  pati	  ir	  teatre,	  ir	  kine,	  ir	  literatūroje.	  Pradėkime	  

nuo	  pradžios.	  

Pradžia:	  veiksmo	  užuomazga,	  įžanga,	  ekspozicija,	  prologas.	  Išsami	  ar	  lakoniška,	  nuotaikinga	  

ar	  įžūli,	  atvira	  ar	  šešėlinė,	  	  ji	  turi	  savo	  tikslą:	  supažindinti	  skaitytoją	  su	  aplinkybėmis,	  veikėjais	  

ir	  jų	  norais.	  Pradžios	  pabaiga	  –	  pirmasis	  siužeto	  posūkis,	  taškas,	  kuriame	  aplinkybės	  Veikėją	  

(protagonistą)	  išmuša	  iš	  ramybės	  būsenos.	  Atsidūręs	  konfliktinėje	  situacijoje,	  jis	  yra	  

priverstas	  veikti.	  

• Ekspozicija	  

Ekspozicija	  –	  įvadas	  –	  supažindina	  skaitytoją	  su	  situacija,	  personažais,	  jų	  santykiais,	  nusako	  

veiksmo	  vietą	  ir	  laiką.	  Kuo	  subtiliau	  įvedama	  į	  situaciją,	  tuo	  geriau.	  (Pvz.:	  nepadoriai	  atvira	  

ekspozicija:	  du	  tarnai	  aptaria	  tai,	  kas	  vyksta	  namuose	  tarp	  šeimininkų.)	  Patartina	  įvesti	  

užuominomis,	  duoti	  darbo	  skaitytojo	  vaizduotei.	  Išmėtyti	  ekspozicijos	  detales,	  dėlioti	  

svarbiausią	  informaciją	  sakinio	  viduryje	  (ne	  pradžioje	  ir	  ne	  gale	  –	  kur	  ji	  dominuos),	  ne	  

dideliais	  gabalais,	  po	  truputį	  –	  paslėpta	  ekspozicija.	  (Ji	  reikalinga	  ne	  tik	  veikalo	  pradžioje,	  bet	  

ir	  kiekvienos	  dalies,	  scenos	  pradžioje	  –	  kaip	  įvadas	  į	  naujas	  veiksmo,	  laiko	  aplinkybes.)	  

• Šešėlinis	  prologas	  

Daug	  gerų	  siužetų	  prasideda	  iškart	  nuo	  pirmojo	  posūkio:	  Veikėjas	  (ir	  skaitytojas)	  įmetamas	  į	  

patį	  veiksmo	  tirštumą.	  Tokiu	  atveju	  pirmoji	  dalis	  tampa	  priešistore,	  kuri	  karts	  nuo	  karto	  

įterpiama	  į	  pasakojimą.	  T.y.	  prologas	  nedingsta,	  tik	  tampa	  šešėliniu.	  
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• Balansas	  

Istorijos	  pradžioje	  Veikėjas	  geba	  atsispirti	  pokyčiams	  (vidiniam	  konfliktui).	  Jis	  yra	  patenkintas	  

situacija	  ir	  nenori	  permainų.	  Ties	  pirmuoju	  siužeto	  posūkiu	  įvyksta	  permaina:	  disbalansas.	  

Gyvenimas	  negrįžtamai	  pasikeičia,	  nes	  Veikėjas	  susidūrė	  su	  aplinkybėmis,	  kurių	  jis	  negali	  

pakeisti,	  tad	  siekdamas	  balanso,	  imsis	  veiksmų.	  Veikėjas	  priešpastatomas	  tokiam	  dalykui	  

(reiškiniui,	  žmogui,	  gyvūnui	  etc.),	  kurio	  paprastai	  vengtų.	  Šįkart	  susidūrimas	  neišvengiamas.	  

• Praeities	  įvykis	  

Jis	  atsitiko	  prieš	  pasakojamąjį	  laikotarpį.	  Paprastai	  Veikėjas	  nenujaučia	  jo	  reikšmės	  ar	  netgi	  

nežino,	  kad	  jis	  įvyko.	  Tačiau	  sužinos	  neilgai	  trukus	  nuo	  veiksmo	  pradžios.	  Įvykis	  –	  stimulas	  –	  

dažniausiai	  susiejamas	  su	  pirmuoju	  siužeto	  posūkiu.	  Jis	  naudingas	  tuo,	  kad	  suteikia	  Veikėjui	  

motyvacijos	  siekiant	  tikslo.	  (Pvz.:	  prisiminkime,	  kada	  Hamletas	  sužino	  apie	  tėvo	  nužudymą	  ir	  

kokią	  reakciją	  ši	  žinia	  sukelia.)	  Paprastai	  gana	  ir	  vieno	  praeities	  įvykio.	  Jei	  jų	  yra	  daugiau,	  

geriau	  visus	  apjungti	  į	  vieną	  veiksnį.	  

• Užuominos	  

Viena	  iš	  intrigos	  priemonių	  –	  įmesti	  vieną	  kitą	  užuominą	  apie	  ateitį,	  neleidžiant	  iki	  galo	  

suprasti,	  kas	  iš	  tikrųjų	  įvyks,	  tik	  sukelti	  susidomėjimą,	  smalsumą	  ar	  nerimą.	  Parodyti	  sėklą,	  iš	  

kurios	  vėliau	  išaugs	  augalas.	  Čia	  irgi	  svarbus	  subtilumas.	  

• Pagalbininkas	  

Kaip	  rašė	  Antonas	  Čechovas:	  „Jei	  pirmame	  veiksme	  ant	  sienos	  kabo	  šautuvas,	  tai	  trečiame	  

veiksme	  jis	  turi	  iššauti.“	  Taigi	  pirmoje	  dalyje	  lyg	  tarp	  kitko	  gali	  atsirasti	  pagalbininkas	  

(daiktas,	  o	  gal	  ir	  gyvūnas,	  žmogus?),	  kurio	  vėliau	  Veikėjui	  prireiks.	  Parodę	  jį	  iš	  anksto	  –	  

natūraliai	  įvedę	  jį	  į	  veiksmą	  –	  vėliau	  galėsime	  nepiktnaudžiauti	  atsitiktinumais,	  sutapimais.	  

(Pvz.:	  Vos	  tik	  Veikėjas	  nusprendė	  nušauti	  savo	  žmoną	  –	  rado	  pamestą	  šautuvą…	  Oi,	  kaip	  jam	  

pasisekė!)	  

• Esminis	  dramos	  klausimas	  

Ties	  pirmuoju	  siužeto	  posūkiu	  tašku	  iškyla	  esminis	  dramos	  klausimas	  (EDK),	  kuris	  laikys	  

skaitytojo	  dėmesį	  iki	  kulminacijos	  –	  ten	  į	  jį	  bus	  atsakyta.	  (Pvz.:	  „Romeo	  ir	  Džuljeta“:	  ar	  vaikų	  

meilė	  nugalės	  seną	  dviejų	  šeimų	  neapykantą?)	  Bet	  apie	  tai	  plačiau	  –	  kitoje	  dalyje.	  

_________________	  

Prològas	  [gr.	  prologos	  <	  pro	  —	  prieš	  +	  logos	  —	  žodis]:	  1.	  teat.	  kreipimasis	  į	  žiūrovus	  prieš	  

spektaklį;	  	  2.	  epinio	  ar	  draminio	  grožinės	  literatūros	  kūrinio	  įžanga,	  informuojanti	  apie	  
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faktus,	  įvykius,	  buvusius	  prieš	  užsimezgant	  kūrinio	  veiksmui;	  kartais	  —	  autoriaus	  įžanginiai	  

komentarai,	  aiškinantys	  kūrinio	  sumanymą;	  įžanga.	  

	  

	  

	  

2.	  Veiksmas	  

	  
Praeitame	  įraše	  aiškinomės,	  kaip	  prasideda	  veiksmas,	  kokia	  galėtų	  būti	  jo	  pradžia	  –	  

užuomazga.	  Noriu	  pabrėžti,	  kad	  čia	  kalba	  eina	  apie	  pasakojimo	  (storytelling)	  dramaturginę	  

struktūrą,	  pačius	  pačiausius	  pagrindus,	  kurie	  tinka	  meno	  kūriniams,	  turintiems	  laiko	  matą.	  

Kaip	  tik	  apačioje	  matote	  grafiką,	  kuriame	  esti	  emocinės	  įtampos	  ir	  laiko	  vektoriai:	  

	  

	  

Prieš	  pajudėdami	  nuo	  pirmojo	  veiksmo	  posūkio	  (kurį	  galima	  dar	  pavadinti	  peripetija,	  krizine	  

situacija,	  komplikacija…),	  išsiaiškinkime,	  kas	  gi	  veiksmo	  eigoje	  sąveikauja.	  Apibrėžkime	  dvi	  

pagrindines	  jėgas:	  Protagonistą	  ir	  Antagonistą.	  

Protagonistas	  

Protagonistas	  [gr.	  prōtagōnistēs	  <	  prōtos	  —	  pirmas	  +	  agōnistēs	  —	  aktorius],	  sen.	  graikų	  

teatre	  —	  svarbiausiojo	  vaidmens	  atlikėjas.	  Taip	  sako	  lietuviški	  tarptautiniai	  žodynai.	  
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Iš	  Louis	  E.	  Catron	  knygos	  žinau,	  kad	  pro	  reiškia	  dėl,	  o	  agon	  reiškia	  kovoti,	  veikti.	  Todėl	  pro	  +	  

agon	  =	  veikėjas,	  kuris	  kovoja,	  siekdamas	  tikslo.	  Graikai	  protagonistu	  vadindavo	  pirmąjį	  

kovotoją,	  karį.	  

Protagonistas	  –	  tai	  pagrindinis	  kūrinio	  veikėjas,	  priimantis	  sprendimus,	  kurie	  keičia	  veiksmo	  

eigą.	  Jis	  yra	  dominuojanti	  jėga.	  Jis	  turi	  tikslą,	  kurio	  siekia,	  priešindamasis	  bet	  kokioms	  

kliūtims:	  kitiems	  veikėjams,	  savo	  vidinei	  abejonei,	  aplinkai,	  likimui	  ar	  dievams.	  Jis	  eina	  iki	  

galo	  ir	  laimi	  –	  arba	  ne.	  

Antagonistas	  

Antagonistas	  [gr.	  antagōnistēs]:	  1.	  nesutaikomas	  priešininkas,	  varžovas;	  2.	  sen.	  graikų	  teatro	  

aktorius.	  

Čia	  pirmoji	  reikšmė	  viską	  paaiškina:	  Antagonistas	  yra	  prieštaraujanti,	  pasikeitimus	  skatinanti	  

jėga,	  Protagonisto	  priešas.	  Be	  šios	  jėgos	  nebūtų	  konflikto,	  o	  be	  konflikto	  neapsieina	  nė	  viena	  

drama.	  

Antagonistas	  gali	  būti	  visos	  jau	  išvardintos	  kliūtys	  Protagonisto	  kelyje:	  kitas	  veikėjas	  ar	  

veikėjai,	  aplinka,	  likimas,	  dievai	  ir	  netgi	  pats	  Protagonistas,	  tiksliau,	  abejonė	  jo	  viduje.	  Reikia	  

pabrėžti,	  kad	  Antagonistas	  nėra	  amoralus,	  t.y.	  nereiškia,	  kad	  Prota-‐	  yra	  gėrio	  pusėje,	  o	  Anta-‐	  

yra	  įsikūnijęs	  blogis.	  Ne,	  tai	  tėra	  kliūtis.	  Ir	  Antagonistas	  gali	  veiksmo	  eigoje	  keistis:	  vienoje	  

scenoje	  tai	  veikėjas,	  kitoje	  –	  abejonė,	  trečioje	  –	  kitas	  veikėjas	  ar	  aplinka	  (šeima,	  visuomenė,	  

gamtos	  stichija).	  

Taigi	  toliau	  aiškinamės,	  kas	  yra	  

VEIKSMAS	  

Pirmame	  grafike	  pavaizdavau	  VEIKSMĄ,	  kaip	  didžiausią	  dalį,	  bet	  tai	  nereiškia,	  kad	  kiekvienas	  

kūrinys	  privalo	  būti	  trijų	  dalių,	  o	  pirmoji	  ir	  paskutinė	  –	  būtent	  tiek	  trumpesnės	  už	  viduriniąją.	  

Išties	  dalių	  turi	  būti	  tiek,	  kiek	  jums	  reikia,	  ir	  epilogas	  gali	  visai	  dingti,	  jei	  įžanginę	  informaciją	  

išmėtysite	  kitose	  dalyse	  –	  skaitytojas	  ar	  žiūrovas	  įsitrauks	  į	  patį	  veiksmo	  tirštumą,	  o	  

priešistorę	  sužinos,	  sekdamas	  pagrindinį	  veiksmą.	  

Veiksmas	  yra	  Protagonisto	  kelionė	  nuo	  pirmosios	  (išbalansavusios)	  iki	  paskutinės	  –	  

kulminacinės	  (subalansavusios)	  kliūties.	  

• Smūgio	  taškas	  (point	  of	  attack)	  

Tai	  pirmasis	  siužeto	  posūkis,	  pirmoji	  komplikacija,	  peripetija,	  krizinė	  situacija.	  Ji	  yra	  
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svarbiausia.	  Ji	  kūrinyje	  gali	  būti	  pirmoji	  ir	  paskutinė,	  bet	  privalo	  būti	  stipri,	  išjudinanti,	  

išmušanti	  Protagonistą	  iš	  lygsvaros.	  Tarsi	  į	  ramią	  kūdrą	  kas	  būtų	  įmetęs	  didžiulį	  akmenį	  –	  iš	  

epicentro	  sukyla	  ir	  į	  krantą	  ritasi	  bangos,	  kurios	  ilgam	  sujudins	  vandenį,	  sukels	  naują	  

bangavimą.	  (Pvz.:	  „Hamlete“	  Karaliaus	  šmėkla	  pareikalauja,	  kad	  sūnus	  atkeršytų	  už	  tėvą.	  Čia	  

iškyla	  EDK:	  ar	  atkeršys	  Hamletas?)	  

• Esminis	  dramos	  klausimas	  –	  EDK	  (major	  dramatic	  question	  –	  MDQ)	  

EDK	  yra	  visą	  veiksmą	  vienijanti	  jėga.	  Paprastai	  jis	  yra	  kūrinio	  esmė	  –	  ir	  kūrybos	  tikslas.	  Juk	  

sakoma,	  kad	  menas	  ne	  atsako	  į	  klausimus,	  o	  iškelia	  juos	  tam,	  kad	  publika	  mąstytų.	  Tarp	  daug	  

klausimų	  turi	  būti	  vienas	  svarbiausias	  –	  esminis.	  Ar	  būtina	  jį	  žinoti	  prieš	  pradedant	  rašyti?	  

Vieni	  sako,	  kad	  jiems	  būtina,	  o	  kiti	  ieško	  rašydami.	  EDK	  svarbiau	  rasti	  po	  pirmojo	  eskizo,	  

perrašant.	  

• Krizinės	  situacijos	  

Tai	  komplikacijos,	  atradimai,	  išsivertimai,	  nesusipratimai,	  atsitiktinumai,	  siurprizai,	  

apsipažinimai	  ir	  t.t.	  Jie	  neleidžia	  veiksmui	  sroventi	  tolygiai	  –	  nuolat	  pakeičia	  kryptį,	  kuria	  

naujas	  komplikacijas.	  Smūgio	  taškas	  yra	  pirmoji	  krizė,	  bet	  po	  to	  jų	  gali	  būti	  dar	  daugiau.	  

Įsivaizduokime,	  kaip	  atrodytų	  veiksmas	  be	  kliūčių:	  Petriukas	  sutiko	  Onutę,	  jie	  abu	  iškart	  

pamilo	  vienas	  kitą,	  susituokė	  ir	  gražiai	  gyveno.	  Ką	  iš	  šios	  nuostabiai	  blankios	  istorijos	  

sužinojome	  apie	  Petriuko	  ir	  Onutės	  charakterius,	  apie	  jų	  jausmų	  gylį?	  Sunkinančios	  

aplinkybės	  padeda	  atskleisti	  visapusiškus,	  gilius	  personažus,	  jų	  santykius.	  

Padėti	  gali	  netikėti	  posūkiai	  su	  BET,	  OI!,	  STAIGA:	  

Petriukas	  sutiko	  Onutę,	  jie	  abu	  iškart	  pamilo	  vienas	  kitą,	  BET	  ji	  jau	  ištekėjusi…	  Ar	  mes	  savo	  

vyrą	  Onutė?	  

Petriukas	  užėjo	  pas	  Onutę	  į	  darbovietę,	  ir	  tada	  –	  OI!	  –	  Onutės	  kabinete	  sėdėjo	  jos	  vyras.	  Kaip	  

kalbės	  Petriukas?	  

Onutė	  parsivedė	  Petriuką	  namo	  per	  pietų	  pertrauką,	  kai	  namie	  nieko	  nėra,	  STAIGA	  –	  duris	  

atidarė	  anyta!	  Kaip	  meilužiai	  išsisuks	  iš	  situacijos?	  

• Veikėjas	  ateina,	  veikėjas	  išeina	  

Dar	  viena	  paprasta	  priemonė	  situacijos	  pasikeitimui:	  į	  sceną	  įvesti	  kitą	  personažą	  arba	  iš	  

scenos	  išvesti	  vieną	  personažą.	  Jei	  pora	  kalbasi	  atvirai,	  trečias	  šalutinis	  žmogus	  parodytų,	  

kaip	  jie	  elgiasi	  prie	  kitų.	  Jei	  kalbasi	  trise,	  vienam	  išėjus	  gali	  paaiškėti,	  koks	  jų	  santykis	  su	  tuo	  

išėjusiuoju.	  Žinoma,	  čia	  gali	  būti	  ne	  tik	  trijų	  personažų	  kombinacijos.	  
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• Atradimai	  

Nauji	  siužeto	  posūkiai	  gali	  įvykti	  ginče	  tarp	  veikėjų	  (dialoge)	  –	  išorinis	  atradimas.	  Taip	  pat	  

veikėjas	  gali	  pats	  vienas	  suvokti	  kažką,	  rasti	  savyje,	  patirti	  nušvitimą	  –	  vidinis	  atradimas.	  

• Dalies	  gale	  –	  kablys	  

Geras	  kūrinys	  kiekvienos	  dalies	  pabaigoje	  pasiūlo	  intrigą,	  užkabinančią	  skaityti	  ar	  žiūrėti	  

toliau.	  Įtampą	  sukuria	  nebaigtas	  veiksmas,	  naujo	  veiksmo	  užuomazga,	  iškeltas	  klausimas,	  į	  

kurį	  atsakymą	  tikimasi	  sulaukti	  atvertus	  kitą	  puslapį	  arba	  po	  (reklaminės	  ar	  šampaninės)	  

pertraukos.	  

• KULMINACIJA	  

Tai	  aukščiausios	  emocinės	  įtampos	  taškas	  labai	  arti	  veikalo	  pabaigos	  (pirmajame	  grafike	  –	  2	  

posūkis).	  Jame	  paaiškėja	  visų	  komplikacijų	  išdava,	  baigiasi	  pagrindinė	  veiksmo	  linija,	  

atsakomas	  EDK.	  Protagonistas	  pasiekė	  tikslą	  –	  laimėjęs	  ar	  pralaimėjęs	  –	  toliau	  tuo	  klausimu	  

nieko	  nenuveiksi.	  Lygsvara	  vėl	  sugrįžta,	  iš	  smūgio	  taške	  atsiradusios	  betvarkės	  sukurta	  

naujoji	  tvarka.	  

Skaitytojas	  ar	  žiūrovas	  kulminacijoje	  turėtų	  pajusti,	  kad	  tai	  ir	  buvo	  viso	  kūrinio	  tikslas	  –	  

kūrinys	  yra	  logiškai	  išbaigtas.	  Po	  šio	  taško	  intrigos	  kablių	  nepasigendame	  –	  atomazga.	  

Ar	  prieš	  rašant	  reikia	  žinoti,	  kur	  bus	  kūrinio	  kulminacija?	  Ir	  vėl	  –	  vieno	  recepto	  nėra.	  Tačiau	  

kai	  kurie	  kūriniai	  taip	  sutelkti	  į	  kulminaciją,	  kad	  praktiškai	  rašytojas	  nuo	  jos	  ir	  pradeda	  –	  visas	  

kitas	  scenas	  sudėlioja	  taip,	  kad	  jos	  pastiprintų	  aukščiausiąjį	  veiksmo	  tašką.	  

Čia	  galima	  būtų	  užsiminti	  apie	  katarsį.	  Bet	  apie	  jį	  plačiau	  –	  trečiojoje	  dalyje.	  

	  

3.	  Atomazga	  
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Šis	  straipsnis	  yra	  paskutinė	  trilogijos	  dalis.	  Pirmoje	  kalbėjome	  apie	  užuomazgą,	  o	  antroje	  –	  

apie	  veiksmo	  vystymą.	  Sutarėme,	  kad	  liečiame	  pačius	  esmingiausius	  pasakojimo	  

(storytelling)	  pagrindus,	  piešėme	  primityvias	  schemas,	  kurias	  įvaldžius	  toliau	  jas	  laužysime	  

arba	  kursime	  daug	  sudėtingesnes.	  

Be	  minėtųjų,	  pasakojimai	  turi	  dar	  keletą	  sluoksnių,	  kuriuos	  reikia	  suvaldyti:	  veikėjų	  linijos,	  

santykiai,	  laikas,	  temų	  persipynimas,	  veiksmo	  vietos,	  publikos	  dėmesio	  („žinojimo“)	  

planavimas	  (ypač	  trileriuose)	  ir	  t.t.	  Aukščiau	  esančiame	  grafike	  matote	  lyg	  kokią	  

mikroschemą	  –	  tai	  Tarantino	  filmo	  „Pulp	  Fiction“	  personažų	  linijos	  bei	  jų	  susidūrimai	  

(nuoroda).	  O	  štai	  taip	  atrodo	  filmo	  „Back	  to	  the	  Future“	  laikas:	  

	  

	  

	  

Po	  tokių	  schemų,	  manau,	  nereikės	  įrodinėti,	  kad	  kūryboje	  būtinas	  abiejų	  smegenų	  pusrutulių	  

bendardarbiavimas.	  Intuicija	  +	  protas	  =	  karštos	  idėjos…	  

Bet	  grįžkime	  prie	  trijų	  veiksmų	  plano.	  Paskutinis	  ir	  stipriausias	  smūgio	  taškas	  (point	  of	  attack)	  

buvo	  emociškai	  aukščiausias	  –	  įvyko	  kulminacija.	  Kitaip	  tariant,	  orgazmas	  (nepastebėti	  

panašumų	  su	  šiuo	  fiziologiniu	  aktu	  neįmanoma).	  Po	  jo	  jau	  nebesinori	  sužinoti,	  kad	  tai	  nebuvo	  

kulminacija,	  kad	  ji	  buvo	  melaginga	  (false	  ending)	  –	  veiksmas	  turi	  baigtis	  vieną	  kartą	  ir	  

galutinai	  (bet	  turbūt	  esate	  matę	  ar	  skaitę	  kitaip:	  ne	  vienas	  visgi	  išbando	  melagingą	  pabaigą).	  

Iš	  teatro	  laikų	  atsinešiau	  įsitikinimą:	  jeigu	  nežinai,	  kaip	  tavo	  kūrinys	  baigiasi,	  tai	  nežinai,	  apie	  

ką	  kūrinys	  –	  ir	  atvirkščiai.	  Taigi	  finalas	  tikrai	  svarbi	  dalis.	  Joje	  susumuojama	  visa,	  dėl	  ko	  buvo	  
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triūsta:	  

• ATOMAZGA	  (denouement)	  

Susiveda	  visi	  galai,	  pasileidžia	  visi	  susiraizgę	  fabulos	  mazgai.	  Jos	  apimtis	  priklauso	  nuo	  to,	  

kokia	  buvo	  kulminacija.	  Šiais	  laikais	  netgi	  teatro	  dramaturgai	  nebetempia	  po	  aukščiausiojo	  

taško	  –	  nukerta	  ir	  viskas.	  Kadangi	  kulminacijoje	  buvo	  atsakytas	  esminis	  dramaturginis	  

klausimas	  (major	  dramatic	  question),	  tai	  sunkoka	  ilgiau	  ir	  belaikyti	  dėmesį.	  Turėtų	  atsirasti	  

išbaigtumo	  jausmas.	  

• Deus	  ex	  machina	  

Deus	  ex	  machina	  [sk.	  deus	  eks	  machina;	  lot.	  dievas	  iš	  mašinos]:	  1.	  antikinės	  tragedijos	  

veiksmo	  atomazgos	  tipas	  —	  staigus,	  netikėtas	  kurio	  nors	  dievo	  (nuleisto	  spec.	  mech.	  įtaisu)	  

pasirodymas	  scenoje	  ir	  lemtingas	  įsikišimas	  į	  veiksmą;	  vėliau	  —	  bet	  koks	  staigus,	  nepagrįstas,	  

psichologiškai	  nemotyvuotas	  veiksmo	  posūkis,	  konflikto	  išsprendimas	  dramos	  ar	  epiniame	  

kūrinyje;	  2*.	  nelauktas	  išgelbėtojas.	  

Senovės	  graikų	  dramoje	  buvo	  naudojamas	  toks	  įrankis:	  kai	  kulminacijoje	  veiksmas	  stringa	  ir	  

konfliktas	  atrodo	  neišsprendžiamas	  netgi	  pačiam	  dramaturgui,	  į	  pagalbą	  ateina	  pašalinis	  

personažas	  –	  	  nuleidžiamas	  į	  sceną	  iš	  viršaus	  –	  atseit	  dievai	  įsikišo	  ir	  išsprendė	  ginčą.	  

Priemonė,	  tiesą	  sakant,	  šiek	  tiek	  gėdinga,	  bet	  kartais	  vis	  panaudojama.	  Tik	  į	  konfliktą	  įsikiša	  

nebe	  dievai,	  o	  koks	  nors	  naujas	  personažas,	  išdygęs	  kaip	  Pilypas	  iš	  kanapių	  (pvz.	  teismo	  

salėje	  atsistoja	  niekam	  nežinomas	  veikėjas	  ir	  prisipažįsta	  pats	  padaręs	  nusikaltimą).	  Vieną	  

gražų	  deus	  ex	  machina	  žinau:	  tai	  Ingmaro	  Bergmano	  režisuota	  Mozarto	  opera	  „Užburtoji	  

fleita“	  –	  ten	  trys	  maži	  vaikučiai	  –	  dievaičiai	  –	  nusileidžia	  oro	  balionu	  ir	  padeda	  veikėjams	  

(beje,	  ne	  kulminaciniu	  momentu).	  Įsivaizduoju	  deus	  ex	  machina	  būtent	  taip	  –	  atvirai	  

naudojant	  graikų	  dramos	  įrankį,	  komiškai.	  

• Katarsis	  

Kãtarsis	  [gr.	  katharsis	  —	  apvalymas,	  taurinimas]:	  1.	  vidinių	  konfliktų,	  įtampos	  sumažinimas,	  

užslopintų	  polinkių	  išlaisvinimas,	  juos	  pergyvenus,	  ypač	  meno	  pagalba;	  2.	  psichoanalizėje	  —	  

žmogaus	  emocinė	  iškrova,	  išvaduojanti	  jį	  iš	  traumatinio	  pobūdžio	  pergyvenimų;	  sukeliamas,	  

atskleidžiant	  žmogui	  jo	  psichinę	  būseną.	  

Sąvoka	  pirmą	  kartą	  paminėta	  Aristotelio	  „Poetikoje“	  ir	  buvusi	  svarbi	  jo	  laikais,	  kai	  įsijautę	  

paromis	  vykstančiuose	  dramos	  turnyruose	  „vyrai	  alpdavo,	  o	  moterys	  persileisdavo“.	  Mes	  į	  

teatrą	  nueiname	  gal	  ir	  ne	  dažniau	  nei	  senovės	  graikai	  (jei	  kartą	  metuose),	  tačiau	  dramos	  

pilna	  ir	  kine,	  televizijoje,	  knygose,	  netgi	  reklamoje…	  Ar	  įmanoma	  kaskart	  taip	  stipriai	  
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išgyventi?	  Mūsų	  laikais	  šia	  sąvoka	  dažnai	  spekuliuojama	  –	  katarsis	  patiriamas	  vos	  ne	  nuo	  

geros	  kavos	  puodelio…	  Kai	  kas	  (pvz.	  aš)	  jos	  vengia	  ir	  apsieina	  be	  jos.	  Taigi	  kas	  yra	  katarsis	  

techniškai?	  Tai	  galėtų	  būti	  veiksmo	  ir	  personažų	  emocinių	  aspektų	  išvada,	  apibendrinimas,	  

išbaigimas.	  Kitaip	  tariant,	  personažas	  ir	  pati	  situacija	  nepaliekama	  beviltiškame	  dugne,	  

randama	  ir	  parodoma	  išeitis,	  šviesa	  tunelio	  gale.	  Perėjusi	  pragarą,	  publika	  išsineša	  teigiamas	  

emocijas.	  

• Personažo	  virsmas	  (character	  arc)	  

Jei	  pasakojimo	  pradžioje	  personažas	  (protagonistas)	  buvo	  patenkintas	  savimi	  ir	  senąja	  

tvarka,	  tačiau	  po	  pirmojo	  smūgio	  prarado	  lygsvarą	  ir	  leidosi	  į	  emocinio	  augimo	  kelionę,	  tad	  

kelio	  pabaigoje,	  įvykus	  paskutiniam	  susidūrimui	  su	  antagonistinėmis	  jėgomis,	  turi	  būti	  aiškus	  

pokytis	  paties	  personažo	  viduje.	  Visuose	  veiksmuose	  vyksta	  personažo	  vidinė	  kaita,	  ir	  

paskutinė	  kūrinio	  dalis	  yra	  geriausias	  laikas	  tai	  apžiūrėti,	  pasverti,	  įsitikinti,	  ar	  tikrai	  virsmas	  

įvyko.	  Kartais	  išdava	  labai	  paprasta	  (bet	  visai	  ne	  primityvi	  ir	  ne	  banali):	  protagonistas	  tapo	  

stipresne	  asmenybe,	  gražesniu	  žmogumi.	  

• O.	  Henris	  

O.	  Henris	  (tikrasis	  vardas	  –	  Williamas	  Sydney	  Porteris)	  žymus	  savo	  novelių	  pabaigomis:	  

netikėtu	  finaliniu	  posūkiu.	  Ko	  gero,	  daugelis	  yra	  skaitę	  jo	  kūrinėlį	  „Megės	  dovana“	  („The	  Gift	  

of	  the	  Magi“),	  kuriame	  varguolių	  porelė	  Kalėdų	  proga	  nori	  vienas	  kitam	  padovanoti	  dovaną,	  

tačiau	  stokoja	  pinigų.	  Vyriškis	  turi	  auksinį	  laikrodį,	  o	  moteris	  –	  ilgus	  plaukus.	  Finale	  tipiškas	  O.	  

Henrio	  novelėms	  netikėtumas:	  vyriškis	  pardavė	  laikrodį,	  kad	  nupirktų	  šukas,	  o	  moteris	  

nusikirpo	  ir	  pardavė	  savo	  plaukus,	  kad	  nupirktų	  laikrodžiui	  grandinėlę…	  Dabar	  netikėtas	  

patarimas	  (iš	  Louis	  E.	  Catron	  knygos):	  nebandykite	  tokių	  fokusų	  pakartoti.	  Jie	  veikia	  nebent	  

trumpuose	  kūrinėliuose,	  ir	  tai	  ne	  visada.	  Tokie	  išsukimai	  nėra	  originalūs,	  jie	  tik	  primins	  O.	  

Henrį!	  (Žinau	  dar	  klaikesnį	  nekūrybingos	  pabaigos	  pavyzdį:	  „…ir	  staiga	  jis	  (ji)	  prabudo!“)	  

• Epilogas	  

Epilògas	  [gr.	  epilogos	  <	  ↗	  epi...	  +	  gr.	  logos	  —	  žodis]:	  1.	  baigiamoji	  epinio	  ar	  draminio	  lit.	  

kūrinio	  dalis,	  kurioje	  informuojama	  apie	  tolesnį	  veikėjų	  likimą,	  ateities	  įvykius;	  2.	  kreipimasis	  

į	  žiūrovus	  kai	  kurių	  antikinių	  dramų	  pabaigoje,	  kur	  aiškinami	  autoriaus	  tikslai,	  suvaidinto	  

kūrinio	  prasmė;	  3*.	  ko	  nors	  pabaiga,	  baigiamoji	  dalis.	  

Teatre	  kartais	  iš	  tiesų	  kreipiamasi	  į	  žiūrovus	  po	  spektaklio,	  uždangai	  nusileidus.	  Bet	  jau	  seniai	  

tokia	  priemonė	  atrodo	  žeminanti	  –	  nejaugi	  dramaturgas	  taip	  nepasitiki	  savo	  pjese,	  kad	  

bando	  keliais	  sakiniais	  paaiškinti	  tai,	  ko	  neišrašė?	  Neprivalgei	  –	  neprilaižysi…	  Visgi	  niekas	  

neuždraus	  rašyti	  epilogo.	  Niekas	  išvis	  negali	  priversti	  klausyti	  patarimų	  –	  nerašyk	  taip,	  rašyk	  
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taip…	  Manau,	  didžiausia	  nauda	  yra	  jų	  girdėti	  kuo	  daugiau,	  pastebėti,	  kad	  kai	  kurie	  

prieštarauja	  vienas	  kitam,	  todėl	  kaip	  ir	  panaikina	  vienas	  kitą.	  Tenka	  apsispręsti	  pačiam,	  

kokias	  priemones,	  kodėl,	  kaip	  naudoti.	  Kuo	  daugiau	  mokytojų	  –	  tuo	  geriau.	  Tuo	  lengviau	  

galvoti	  savo	  galva.	  

Toks	  mano	  epilogas.	  

	  

________________	  

Rašydama	  naudojausi:	  Louis	  E.	  Catron	  „The	  Elements	  of	  Playwriting“,	  Stephen	  Cleary	  

paskaitų	  konspektais,	  Peder	  Hill	  tinklaraščiu	  (nuoroda);	  jie	  yra	  atitinkamai:	  dramaturgas,	  

scenaristas	  ir	  rašytojas.	  

	  

	  

Konfliktas	  makaronų	  lėkštėje	  

	  

	  

	  

Konfliktas.	  Paprasta,	  tačiau	  pasiekiama	  anaiptol	  ne	  lengvai	  (bent	  man).	  Esu	  pastebėjusi,	  kad	  

netgi	  aktoriai	  savo	  improvizacijose	  vengia	  konflikto	  (kuris	  yra	  esminis	  dramos	  elementas),	  

kadangi	  yra	  pratę	  jo	  vengti	  gyvenime	  –	  ir	  tai	  yra	  normalu.	  Meno	  pasaulyje	  tenka	  veikti	  

nenatūraliai,	  prieš	  prigimtį.	  Veržtis	  į	  karą,	  kai	  norisi	  taikos.	  Nes	  –	  be	  konflikto	  nieko	  nebus.	  

Kodėl?	  

•	  Geras	  rašytojas	  naudojasi	  energija,	  kuri	  atsiranda	  susidūrus	  priešingoms	  jėgoms.	  
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•	  Įdomiausi	  personažai	  yra	  tie,	  kurie	  priešinasi,	  kovoja,	  įsipainioja	  į	  konfliktą.	  

•	  Konfliktas	  gali	  būti	  vidinis	  ir	  išorinis.	  

•	  Išorinis	  konfliktas:	  sporto	  rungtynės,	  nesutarimai	  su	  tėvais,	  draugais,	  valdžia,	  dalyvavimas	  

kare,	  kova	  su	  (kokia	  nors)	  sistema,	  bandymas	  nugalėti	  nusikaltėlių	  pasaulį.	  

•	  Vidinis	  konfliktas:	  geismas	  kovoja	  su	  protu,	  drąsa	  –	  su	  bailumu,	  seksualinis	  potraukis	  –	  su	  

baime,	  godumas	  –	  su	  kaltės	  jausmu	  ir	  t.	  t.	  

•	  Vidinį	  konfliktą	  geriau	  atskleidžia	  ne	  personažo	  vidinis	  monologas	  (labai	  jau	  tiesmukiška),	  

bet	  veiksmai,	  kurie	  įkūnija	  jo	  mintis.	  

•	  Konfliktas	  gali	  būti	  iššauktas	  statusų	  skirtumo.	  

•	  Gyvenime	  mus	  dažniausiai	  erzina	  išsišokėliai,	  tačiau	  kūriniuose	  –	  neveiklieji	  susitaikėliai.	  

•	  Veikėjas	  kūrinio	  eigoje	  turi	  keistis,	  ir	  konfliktas	  yra	  jo	  vidinių	  pokyčių	  priežastis.	  

•	  Šalutiniai	  personažai	  taip	  pat	  turi	  savo	  vidinius	  konfliktus.	  

•	  Veikėjų	  konfliktai	  galiausiai	  išsprendžiami	  arba	  paaštrinami,	  arba	  pasikeičia	  jų	  pobūdis.	  

•	  Jei	  veikėjas	  lygiai	  toks	  pat	  ir	  kūrinio	  pradžioje,	  ir	  pabaigoje	  –	  gal	  reikia	  rašyti	  iš	  naujo?	  

•	  Galima	  parašyti	  nuostabų	  romaną	  vien	  tik	  apie	  vidinį	  konfliktą,	  tačiau	  jei	  liktų	  tik	  išorinis	  

konfliktas,	  būtų	  nuobuodu.	  

•	  Veikėjai	  privalo	  būti	  įsitraukę	  į	  savo	  vidines	  kovas	  ir	  taip	  pat	  gali	  būti	  įsipainioję	  į	  išorines.	  

Jei	  kūrinyje	  per	  maža	  įtampos,	  suteikite	  pagrindiniam	  veikėjui	  daugiau	  nepatogumų.	  

Patikrinkite,	  ar	  daug	  jis	  pasiryžęs	  atiduoti	  už	  tai,	  kad	  pasiektų	  savo	  tikslą.	  Dėliokite	  jo	  kelyje	  

sunkesnes	  kliūtis.	  Padidinkite	  jo	  tikslo	  kainą.	  Tegul	  bus	  aišku,	  kad	  nepasiekęs	  jo	  praras	  labai	  

daug.	  

(Prie	  ko	  čia	  makaronai?)	  

	  

UŽDANGA	  

Sutinku	  su	  tais,	  kurie	  pataria	  pradedantiesiems	  dramaturgams	  mokytis	  vaidybos.	  Tik	  

pridurčiau,	  kad	  atsargiai	  rinktųsi	  mokytoją:	  labiau	  padės	  ne	  tas,	  kuris	  aistringai	  šaukia	  
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„meskis,	  išdrįsk,	  nerk	  į	  personažą!“,	  o	  pragmatiškas,	  patyręs	  profesijos	  žiinovas,	  kuris	  

supažindins	  su	  vaidybos	  technika,	  pradmenimis.	  

Dramaturgijos	  išskirtinis	  bruožas:	  veiksmas.	  Pats	  žodis	  „drama“,	  išvertus	  iš	  graikų,	  reiškia	  

„veiksmas“.	  Teatre	  veiksmas	  yra	  tai,	  kas	  vyksta	  tarp	  personažų.	  Veiksmas	  išreiškiamas	  tyla,	  

žodžiais,	  prisilietimais,	  gestais,	  kitokiais	  fiziniais	  veiksmais.	  Veiksmas	  yra	  neišvengiamas.	  Ir	  

taip	  yra	  todėl,	  kad	  istorija,	  kurią	  žiūrovas	  tikisi	  pamatyti,	  atėjęs	  į	  teatrą,	  vyksta	  čia	  pat,	  dabar,	  

prieš	  jo	  akis.	  

Dramaturgija	  turi	  savo	  taisykles.	  Iki	  šių	  dienų	  aktualūs	  yra	  šeši	  punktai,	  elementai,	  kuriuos	  

išskyrė	  Aristotelis.	  Štai	  jie:	  

• Personažai	  

Blogais	  ar	  gerais	  darbai	  nusipelnę	  būti	  suvaidinti,	  personažai	  yra	  svarbiausia	  pjesės	  dalis.	  Jie	  

turi	  būti	  „gyvi“,	  įtikinami,	  motyvuoti.	  Pagrindinis	  personažas	  –	  protagonistas.	  Jam	  priešinga	  

jėga,	  sukurianti	  scenoje	  įtampą	  ir	  dingstį	  veiksmui	  –	  antagonistas	  (ir	  jam	  prijaučiantys).	  

• Veiksmas	  (siužetas)	  

Įvykių	  seka.	  Primityviausias	  (holivudinis)	  veiksmo	  pavyzdys	  būtų	  toks:	  įkelk	  protagonistą	  į	  

medį,	  priversk	  visus	  mėtyti	  į	  jį	  akmenis,	  kol	  galiausiai	  jis	  iškris	  iš	  medžio.	  Čia	  randame	  būtiną	  

veiksmui	  elementą	  –	  konfliktą.	  

• Idėjos	  

Apie	  ką	  šis	  kūrinys?	  Ką	  tuo	  norima	  pasakyti?	  Kokia	  pagrindinė	  tema?	  Ji	  turi	  aiškiai	  

spinduliuoti	  iš	  kiekvieno	  puslapio.	  

• Kalba	  

Kai	  tik	  personažas	  praveria	  burną,	  iš	  jos	  pasigirsta	  žodžiai.	  Kokie	  jie?	  Kuo	  jie	  charakteringi?	  

Akcentas,	  kalbos	  defektas,	  būdingas	  žodynas,	  išsilavinimas	  ir	  t.	  t.	  

• Muzika	  

Mūsų	  gyvenime	  jos	  labai	  daug.	  Kodėl	  pjesėje	  nepasinaudojus	  ja:	  emocijų	  sustiprinimui,	  

atmosferos	  kūrimui,	  įtampos	  didinimui?	  O	  gal	  kuris	  vienas	  personažas	  ima	  ir	  uždainuoja?	  O	  

gal	  –	  visi?	  

• Vaizdas	  (scenografija)	  

Vaizdas	  pasitiks	  žiūrovą	  pirmiau	  nei	  tekstas.	  Taigi,	  kokioje	  aplinkoje	  vyks	  veiksmas?	  

Dekoracijos,	  kostiumai,	  šviesos.	  Visko	  gal	  ir	  nebūtina	  smulkiai	  aprašyti	  (palikime	  erdvės	  

scenografui),	  tačiau	  veiksmo	  vietos	  parinkimas	  yra	  būtinas:	  įkvepianti,	  tiksliai	  parinkta	  
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aplinka	  padės,	  neapgalvota	  –	  trukdys.	  

Aišku,	  Aristotelis	  rašė	  apie	  savo	  laikotarpio	  dramą,	  jis	  neįsivaizdavo,	  kokių	  fantazijos	  

pliūpsnių	  (podraug	  su	  technikos	  stebuklų	  tiesioginiu	  panaudojimu)	  susilauksime	  XX	  a.	  

pabaigoje	  –	  XXI	  a.	  pradžioje.	  Turime	  ir	  dramų	  be	  teksto,	  ir	  teksto	  be	  dramų,	  ir	  vaizdo	  be	  

muzikos,	  ir	  idėjų	  be	  veiksmo…	  Viskas	  yra	  įmanoma!	  Tačiau	  ar	  ne	  protinga	  mintis,	  kad	  laužyti	  

taisykles	  geriau	  tada,	  kai	  jas	  žinai?	  

Štai	  dar	  vienas	  Aristotelio	  „išradimas“:	  trys	  vienovės.	  Reikia	  turėti	  omenyje,	  kad	  graikų	  

drama	  vykdavo	  amfiteatre,	  kur	  scenos	  aikštelė	  buvo	  atvira,	  scenovaizdis	  beveik	  nekisdavo,	  

dar	  nebuvo	  išrastas	  net	  kintantis	  scenos	  apšvietimas,	  kuriuo	  dabar	  lengvai	  galima	  perkelti	  

žiūrovą	  iš	  vienos	  vietos	  į	  kitą,	  iš	  vieno	  laikmečio	  į	  kitą.	  Dramaturgijos	  vaikystėje	  tekdavo	  

tenkintis	  paprastesniais	  metodais,	  kurie	  galėdavo	  nunešti	  žiūrovams	  stogelius	  –	  kitaip	  buvo	  

realus	  pavojus,	  kad	  žiūrovai	  nepagailės	  atsineštų	  pusryčiams,	  pietums	  ir	  vakarienei	  

(pasirodymais	  trukdavo	  pusę	  paros)	  patiekalų	  ir	  tada	  jau	  laikykis	  –	  nuneš	  stogelius	  aktoriams	  

tikrąja	  to	  žodžio	  prasme…	  

Taigi,	  trys	  Aristotelio	  vienovės:	  

• Laiko	  vienovė	  

Veiksmas	  vyksta	  ištisai,	  nuosekliai,	  vienu	  laiku.	  

• Veiksmo	  vienovė	  

Viena,	  pagrindinė	  siužeto	  linija,	  jokių	  persipynimų	  –	  visos	  kitos	  veiksmo	  linijos	  tėra	  

pagalbinės,	  padedančios,	  sustiprinančios	  pagrindinę.	  

• Vietos	  vienovė	  

Visas	  veiksmas	  vyksta	  vienoje	  vietoje.	  Pvz.:	  jei	  prasidėjo	  karaliaus	  rūmų	  priimamajame,	  tai	  ir	  

vystėsi	  ir	  baigėsi	  ten	  pat.	  (Tas	  pats	  istorijoje	  su	  protagonistu	  medyje.)	  

Dabar	  jau	  norisi	  grįžti	  prie	  Sofoklio	  ir	  Euripido,	  paskaityti	  iš	  naujo.	  Ten	  viskas	  labai	  gerai	  

sukalta,	  tik	  gana	  sunku	  skaityti:	  istorijos	  suvokimą	  labai	  apsunkina	  sakiniuose	  sukeisti	  

vietomis	  žodžiai	  –	  tai	  padaryta,	  siekiant	  išsaugoti	  eilutės	  ritmą,	  bet	  rezultatas	  –	  kalba	  tarsi	  

ufonautų…	  Bet	  čia	  mano	  asmeninė	  nuomonė.	  

Palieku	  jus	  meditacijai	  tema:	  ir	  tyla	  yra	  veiksmas.	  
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PRATIMAI	  

	  

1.	  Popiežius	  ir	  Madona	  

Ką	  darytum,	  jei	  eidamas	  dykuma	  sutiktum	  liūtą?	  Bėgtum.	  Ką	  darytų	  tavo	  personažas,	  vidury	  

dykumos	  sutikęs	  liūtą?	  Šoktų	  jam	  ant	  nugaros,	  kąstų	  jam	  į	  uodegą,	  užburtų	  ritualiniu	  šokiu,	  

pasiūlytų	  liūtui	  permiegoti,	  labai	  smirdžiai	  pabezdėtų,	  o	  gal	  sukalbėtų	  „Tėve	  mūsų“	  ir	  jį	  

išgelbėtų	  Dievas…	  Personažas	  pasiryžęs	  priešintis,	  kovoti,	  nugalėti.	  

Parašyk	  dialogą	  tarp	  Popiežiaus	  ir	  Madonos.	  

	  

2.	  Delsk!	  

Teatre	  dar	  sakoma:	  neatversk	  visų	  kortų	  iškart,	  priversk	  laukti,	  spėlioti,	  sukelk	  įtampą.	  

Smagiau	  pamatyti	  personažą,	  kurį	  prieš	  pasirodymą	  dešimt	  minučių	  apkalba	  kiti,	  nei	  

pamatyti	  jį	  pirmąją	  spektaklio	  ar	  filmo	  minutę.	  Filmuose	  taip	  dažnai	  daroma	  (tik	  ne	  

lietuviškuose).	  Taip	  pat	  ši	  priemonė	  dažnai	  naudojama	  detektyvuose,	  bet	  nebūtinai	  tik	  ten.	  

Taigi	  –	  delsk.	  

Aprašyk	  gaisrą,	  kuo	  ilgiau	  neparodydamas	  paties	  gaisro.	  

	  

3.	  Slapta	  emocija	  

Išsirink	  kokią	  nors	  emociją.	  Ją	  turėtų	  nusakyti	  vienas	  žodis:	  pyktis,	  džiaugsmas,	  baimė,	  

ilgesys,	  nuostaba	  ar	  pan.	  Rašyk	  trečiuoju	  asmeniu	  ir	  neminėk	  pasirinktos	  emocijos.	  Naudok	  

įvairias	  priemones:	  dialogą,	  monologą,	  aplinkos	  (veiksmo	  vietos,	  daiktų,	  drabužių)	  aprašymą.	  

Nerodyk	  vidinių	  būsenų	  –	  rašyk	  tik	  apie	  tai,	  kas	  matoma	  ar	  girdima	  iš	  šalies:	  gestus,	  atstumus	  

tarp	  veikėjų,	  pauzes,	  balso	  toną.	  Tai	  turėtų	  būti	  trumpas	  tekstas	  (apie	  500	  žodžių),	  kuris	  

emociją	  parodo,	  o	  ne	  papasakoja	  apie	  ją.	  
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4.	  Pasakos	  pradžia	  

Parašyk	  tris	  šiuolaikinių	  pasakų	  pradžias	  (po	  300	  žodžių).	  Pradžia	  –	  tai	  pradinės	  veiksmo	  

aplinkybės,	  išeities	  taškas,	  balansas,	  kurio	  dar	  nesuardė	  jokie	  įvykiai.	  Pvz.:	  Viename	  mažame	  

miestelyje	  gyveno	  berniukas,	  kuris	  neturėjo	  vardo,	  bet	  turėjo	  tris	  kates	  ir	  vieną	  ožką,	  

kiekvieną	  rytą	  jis	  išvarydavo	  kates	  iš	  namų,	  o	  ožką	  išvesdavo	  į	  ganyklą…	  ir	  t.t.	  Tada	  po	  

kiekvienos	  pradžios	  parašyk	  žodį	  BET	  ir	  tęsk	  toliau.	  Pvz.:	  Bet	  sykį	  berniukas	  ėmė	  skęsti...	  ir	  t.t.	  

Paįvairinimui:	  sukeisk	  pasakų	  pradžias	  su	  pratęsimais	  po	  BET.	  

	  

5.	  Aš	  renkuosi	  

Parašyk	  50	  dalykų,	  kuriuos	  renkasi	  tavo	  personažas.	  Pvz.:	  renkuosi	  nueiti	  pas	  psichologą;	  

renkuosi	  važiuoti	  į	  darbą	  dviračiu;	  renkuosi	  išduoti	  draugą;	  renkuosi	  išsiskirti	  su	  

mergina/vaikinu;	  renkuosi	  pavogti	  knygą;	  renkuosi	  nebeplauti	  indų;	  renkuosi	  permiegoti	  su	  

šefo/šefės	  žmona/vyru;	  renkuosi	  nutildyti	  kaimynų	  šunį	  ir	  t.t.	  Surašyk	  pasirinkimus	  ant	  plonų	  

juostelių.	  Sumesk	  į	  dubenį,	  išmaišyk	  (taip,	  tai	  loterija!),	  ištrauk	  po	  vieną	  dešimt	  pasirinkimų	  ir	  

sudėk	  juos	  į	  eilę.	  Perskaityk	  (kitą	  dieną).	  Sąrašas	  gali	  įkvėpti	  naujam	  siužetui,	  nes	  veiksmo	  

variklis	  yra	  personažo	  sprendimas	  rinktis	  tą	  ar	  kitą	  dalyką.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

~	  rašyti	  gali	  kiekvienas	  ;)	  


