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Žiūrėk į žmogų 

 

Vilnius, važiuojame troleibusu Nr. 2 link stoties. R. savaitgaliui čiuoš į savo 
Kėdainius, aš – į savo Šiaulius. Mes – pirmakursės studentės. Būsimos 
aktorės. Būsimos teatro, kino žvaigždės. Bet iki tol, kol tapsime žvaigždėmis, 
reikia iš namų bulvių ir dešros atsivežti, nes stipendijos vos užtenka 
bendrabučiui, o uždarbiauti specialybės dėstytoja neleidžia – sako, kad toks 
darbas uždės nenuplaunamą antspaudą mūsų kaktose (tapsime tipažais, pvz.: 
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Sandra-padavėja). Nesąmonė, aišku, bet tą dieną mes ja dar šventai tikėjome. 

Sėdime viena priešais kitą ir tylime, baigėsi pokalbis. Žiūriu pro langą – 
ruduo Vilnių spalvina. Žvilgteliu į R. – spokso į kažką akis išvertusi. Paseku 
žvilgsnį – į inteligentišką dieduką su anūke. R. pastebi mano pastebėjimą ir, 
reikšmingai pakilnojusi antakį, vis tiek spokso. 

– Kas yra? – klausiu. 

– Stebiu, – atsako. 

– O kas yra, kad taip stebi? 

– Taigi reikia stebėti, neprisimeni, ką dėstytoja sakė? 

Dar kartą atsargiai žvilgteliu į dieduką – gal žmogų jau prakaitas pila nuo 
mūsų dėmesio? 

– Sakė stebėti žmones, bet ne spoksoti atvirai! Bent jau neparodyk… 

R. patraukė pečiais. Daugiau apie tai nekalbėjom iki pat studijų pabaigos, o ir 
po to – nes aš išėjau iš teatro sferos, o ji ten liko.  

Žmones stebėjome vis dažniau. Išmokome infiltruotis į aplinką – stebint elgtis 
natūraliai – kitaip su mumis niekas nebendrautų. Argi norėtumėt kalbėtis su 
tokiu šnipu, kuris užantyje laiko diktofoną ir jūsų žodžiai kitą dieną atsidurs 
pirmame „Lietuvos ryto“ puslapyje? (Kai kas turbūt norėtų. Lyg tyčia, jie nėra 
labai įdomūs subjektai…) 

Ne taip seniai radau vieno teatro režisieriaus priesaką studentams: „Žiūrėkit į 
žmogų!“ Tarsi vien žiūrėjimas galėtų kažką pakeisti. Žiūrėk tol, kol akys 
išvarvės – nieko nebus. Reiktų patarti, į ką jame žiūrėti ir ką su ta surinkta 
informacija vėliau daryti, kur panaudoti. Deja, lietuviškoji (anti)mokykla į 
kūrybą verčia nerti stačia galva tarsi į baseiną be vandens… („Meskis, o 
paskui bus matyt.“)  

Kas tinka teatrui, dažnai tinka ir rašymui. Rašytojas irgi yra akylas savo 
„paukštelių“ stebėtojas.  
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Pasikartojame teoriją 
 

PROTAGONISTAS 

Protagonistas [gr. prōtagōnistēs < prōtos — pirmas + agōnistēs — 
aktorius], sen. graikų teatre — svarbiausiojo vaidmens atlikėjas. Taip sako 
lietuviški tarptautiniai žodynai. 

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 būti pakeistas: vienoje scenoje 
tai veikėjas, kitoje – abejonė, trečioje – kitas veikėjas ar aplinka (šeima, 
visuomenė, gamtos stichija). 
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Niujorko mokykla 
 

Prestižinės Niujorko Gotham rašytojų mokyklos dėstytojai atrodo 
apsisprendę: pirma buvo višta, o tik paskui kiaušinis. Pradeda kalbą nuo 
personažo, o jau paskui – veiksmas (istorija, siužetas).  

PERSONAŽO NORAI, TROŠKIMAI, SIEKIAI 

Veikėjas turi kažko norėti. Netgi jei tai tik noras pasikasyti nugarą (jei 
aplinkybės trukdo tai padaryti – štai tau ir intriga). Aišku, siekis gali būti 
didesnis – perskristi Atlantą, įveikti savo vienatvę, atskleisti šeimos paslaptį, 
užkariauti abejingą širdį… Ne tiek svarbu – mažytis ar didelis. Svarbu, kad 
veikėjas nori jo labai. Labai labai. Tiek labai, kad apie tai galima istoriją 
parašyti. 

Veikėjai be norų – istorija be varikliuko. Labai greitai skaitytojo (o ir paties 
rašytojo) „nebeveš“ beaistris tekstas, kad ir koks vaizdingas jis bebūtų. 

Beje, tos veikėjų aistros ne visada turi būti atviros, tiesmukos. Užslėpta, 
nesakoma, gniaužiama – dar įdomiau. Svarbu, kad visgi giliai tas varikliukas 
veiktų. 

ŽMOGIŠKOJI KOMPLIKACIJA 

Močiutė rūpestinga, pacientas bejėgis, gydytojas ciniškas, o klerkas – 
sausuolis. Kam įdomūs šablonai? Galbūt gyvenime taip ir atrodo iš pirmo 
žvilgsnio: žmones nesunku sudėlioti į lentynėles. Tačiau iš antro žvilgsnio – 
kiekvienas žmogus yra komplikuotas, t. y. sudarytas iš prieštaringų 
dalykėlių. 

Taigi kas, jeigu rūpestingoji močiutė pasipainiojusią po kojų katę norėtų 
užmušti šepečiu – taip ji nekenčia jų? O bejėgis pacientas paduoda gyvybę 
jam išgelbėjusį chirurgą į teismą? O ciniškas gydytojas yra savo vaikų 
numylėtinis? O sausuolis yra meistriškas tango šokėjas? 

Blogieji veikėjai nėra blogi 24 val. per parą. Taip pat ir gerieji nėra tik geri. 
Išvis žmonėse yra daugiau nei dvi spalvos… Veikėjų daugiaplaniškumas 
padeda jas atgaivinti. 
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Ieškodami veikėjuose kontrastų, prieštaravimų, visgi privalome išlaikyti juos 
vientisus. Tai reiškia, kad personažo charakteris turi turėti išteisinimą, 
nepatartina „šaudyti“ šiaip sau. 

Pvz. jei močiutė šiurkščiai elgiasi su katėmis, tai reiškia, kažkas joje buvo 
užslėpta, neatrodė ji šventoji ir prieš nuskriausdama katę. Galbūt 
(pafantazavę) sužinotume, kad vaikystėje jos mylimą triušiuką papjovė katė? 
O gal jos tėvai skandindavo kačiukus, ir ji perėmė šeimos tradicijas? O gal ji 
kažkada buvo labai įskaudinta ir bijo prie ko nors prisirišti, todėl nekenčia 
besiglaustančių kačių? O gal ji pamišėlė, todėl tik atrodo gera? 

Beje, personažas gali pasielgti sau nebūdingai – nustebinti. Tačiau rašytojas 
turi žinoti išteisinimą. 

POKYTIS 

Jei veikėjo noras yra istorijos varikliukas, tai jo pokytis – istorijos kulminacija. 
Tai nereiškia, kad veikėjo charakteris turi visiškai pakisti – pvz. virsti iš 
flegmatiko į choleriką, iš stuobrio į gudruolį, pakeisti savo pasaulėžiūrą ar 
pan. Gerai suveiks bet kokio stiprumo pokytis, poslinkis, naujas suvokimas. 
Nuojauta, kad veikėjas geba keistis, jausti. 

IŠ KUR VEIKĖJAI ATEINA 

Iš gyvenimo. Stebint aplinkinius ir – labiausiai – save patį. Tokia patirtis yra 
kūrybos pagrindas. 

Beje, kai kurie rašytojai bando griežtai laikytis tiesos: jie neklausia „kaip 
tokioje situacijoje pasielgtų mano personažas?“, jie klausia „kaip tokioje 
situacijoje pasielgtų mano brolis (sesuo, draugas N., mama ir pan.)“. Tiesa 
visgi turėtų užleisti vietą pramanui. Tegul užrašyti tikri veikėjai veikia kitaip 
nei gyvenime, tačiau – pagal savo charakterį, neprarasdami stuburo, esmės. 

DAUGIASLUOKSNIAI IR LĖKŠTI 

Ne visi personažai turi būti vienodai gilūs. 

Įsivaizduokite, nuėjote į banketą. Šimtas žmonių, dvi valandos jūsų dėmesio. 
Ar norėtumėt susipažinti su visais? Atsirinktumėte. Kai kas liktų tik „Petras–
vertėjas“ arba „Rūta–verslininkė“, o su kai kuo netgi apsikeistumėt telefono 
numeriu. 
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Taip ir kūrinyje. Kas bus, jei visi dvidešimt turės savo priešistores? 
Pagrindiniai personažai yra žvaigždės – jiems skiriama daugiau dėmesio nei 
šalutiniams. 

Taigi: pagrindiniai ir antraplaniai. Daugiasluoksniai ir lėkšti. 

KAIP JUOS ATSKLEISTI 

Personažą galima nusakyti labai lakoniškai. Kad ir: „Greta yra dvidešimt 
dvejų metų interjero dizainerė, kuriai nepatinka jos kambariokė.“ 

Bet jeigu norėtume ne nusakyti, o parodyti, rašytume kažką tokio: „Visą 
savaitę Greta plūkėsi pono Freimano bute, ieškojo medžiagų, kurios padėtų 
nužeminti prieškambario lubas ir sukurtų urvo įspūdį. Pagaliau – 
penktadienis, ji gali sau leisti sėdėti mėgstamos kavinės kampe, ramiai 
siurbčiodama arbatą. Žinia, kad kambariokė šiąnakt negrįš, nuteikė džiugiai: 
Greta galės netrukdoma verti vielutes į savo marionetes – skeletukus.“ 

Ir pirmame, ir antrame variante apie personažą pasakoma ta pati esminė 
informacija. Tačiau antruoju atveju ne tik sužinome, bet ir pamatome 
daugiau, net galime daryti savo išvadas. 

Rodyti personažą galima per: 

• veiksmą 
• kalbą 
• išvaizdą 
• mintis 
 

SIMFONIJA 

Tie išvardyti rodymo aspektai gali būti suderinti, o gali tarpusavyje 
prieštarauti. Pvz. žmogus viena sako, kita galvoja, o jo išvaizda, kūno kalba 
išduoda dar trečia. Simfoninio orkestro instrumentai groja skirtingai – vieni 
garsėja (soluoja), kiti tyla (pritaria), tik kartais visų melodijos sutampa. Gyvas 
personažas yra tarsi simfonija.  

Sužinojus (išgalvojus) apie personažą tikrai daug, tenka sprausti jį į istorijos, 
siužeto rėmus. Tenka atrinkti ir panaudoti tik tas detales, kurios veikia, kurių 
reikia. Šalutiniai personažo aprašinėjimai tik apkrauna tekstą, nukreipia 
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dėmesį nuo pagrindinių dalykų. 

VARDAS 

Reiktų vengti įmantrių, nieko nesakančių apie personažą vardų (pvz. jei 
norėdami pasirodyti originalūs suteiksime kaimo mergaitei Estrelos vardą ir 
nesuteiksime tam prasmės, skaitytojui iškils neatsakomas klausimas: kodėl, 
kas, kaip pavadino? kodėl ne Danguolė? Vilma? Deimantė?). 

Taip pat nenaudinga personažus vadinti panašiais vardais: Alė, Agnė ir Augė 
arba Vilius, Vytas ir Vaidas – skaitant painiosis. (Jau rašant painiojasi…) 

Kai kada veikėjas paliekamas bevardis ar tik su pirmąja vardo raide (draugas 
N. ar G., ar kt.). Anonimiškumas? Ar pretenzingumas. O gal atsisakymas 
pasinaudoti dar vienu charakterizacijos aspektu? 

Vardas tai tarsi dovanos popierėlis – užuomina į tai, kas gali būti viduje. 

(rašyta pagal Gotham Writer’s Workshop) 
 

 
Personažo akimis 

 
Jei skaitote anglišką kūrybiško rašymo teoriją, turbūt susidūrėte su santrauka 
POV: Point Of View – išvertus būtų „požiūris“.  

Pradedantieji rašytojai dažnai daro klaidą, pasakodami ne vieno, o kelių 
veikėjų akimis. Šito visi prisimokė iš kino, televizijos ar XIX a. romanų. 
Pavyzdžiui, kine dažnai sekama ne vieno, o kelių personažų linija, tačiau retai 
pasakoma, ką jie galvoja (balsas už kadro, kalbėjimas į kadrą). Rašytojai 
kartais mielai naudojasi prozos privalumu ne tik sekti personažą, bet ir 
skaityti jo mintis, užrašyti jo vidinį monologą, nerti į visus jo pojūčius, 
negalvodami apie tokio elgesio pasekmes. Jie tikisi, kad tai, kas veikia kine, 
suveiks ir prozoje. Anaiptol! 

Niekas neuždraus laužyti taisykles. Tačiau pradedančiajam patartina išmokti 
susidoroti su vieno veikėjo požiūriu, jo išgyvenimais ir monologais, o tik paskui 
bandyti manipuliuoti dešimtimi. 
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Jei jau nusprendėte „šokinėti“ iš vieno personažo požiūrio į kitą, raskite rimtą 
priežastį taip daryti. Baisiausia, kai nesuvokiama, kad vyksta toks mėtymasis, 
kai staiga priešpaskutiniame puslapyje savo požiūrį išsako visai nebe 
nusivylusi namų šeimininkė, o jos „trečias nuo galo“ meilužis… (Juokinga? O 
esu taip ne sykį parašiusi.) 

Visažinystė (autoriaus, o ir skaitytojo) atima progą kurti pasakojimo įtampą. 
Ar lengva kurti intrigą, jei skaitytojai žino, ką galvoja visi pagrindiniai 
personažai? 
 
 

Gimdymas 
 

Jis gali būti skausmingas, gali būti lengvas. Personažas gali gimti sveikas ir 
drūtas, o gali ir negimti visai – tada iš skaitytojų ir kritikų susilauksite 
priekaištų, kad jūsų kūriniuose neišplėtoti personažų portretai arba kad 
veikėjų charakteriai lėkšti, buki, kvaili, plakatiški ar dar kokie. Bus vieni 
nemalonumai. 

Skausmingo gimdymo mėgėjams patariu toliau neskaityti, o tik stipriai 
įtempti pilvo raumenis ir stumti. Būsimiems daugkartinio gimdymo 
čempionams – profesionalams – siūlau rinkinį patarimų, taisyklių, formulių. 
Nėra vienos taisyklės – yra jums tinkančios taisyklės ir metodai. Bet tam, kad 
sužinotumėte, kurios jums tinka labiausiai, turėsite išbandyti ne vieną… 

FIZINIS KŪNAS 

Žinau aktorių, kurie personažą kuria nuo fizinės charakteristikos: eisenos, 
gestų, veido išraiškos, kokio nors nervinio tiko, tik jam būdingos aprangos, 
netgi liežuvio padėties burnoje kalbant (čia tinka prisiminti Charlie Chapliną). 
Yra ir tokių rašytojų. Norėdami pradėti nuo fizinių dalykų galite: pasirinkti 
nuotraukų su tipažais, prisiminti savo gerus ir blogus pažįstamus, eiti į gatvę 
ieškoti naujų pažįstamų, ar bent juos stebėti. Stebėti, stebėti, stebėti. 

AR PERSONAŽAI TIKRI? 

Jeigu jūsų personažo prototipas yra gyvas, sveikas ir netgi skaitantis, gali kilti 
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etikos klausimas: ar galima tikroviškai aprašyti gyvą žmogų? Ar jis neįsižeis? 
Aišku, gali įsižeisti, jeigu aprašysite jį dar ir vadindami tikru vardu ir 
pavarde! Kadangi labai daug kūrinių yra tiesiogiai susiję su tikrai įvykiais ir 
veikėjais, dažnai knygoje randame prierašus, perspėjančius, kad bet kurie 
sutapimai tėra sutapimai. Vadinasi, visada rizikuojame. Tad būkime etiški ir 
aprašykime žmogų nesmerkdami, bandydami suprasti jį, pabūti jo kailyje. 

VIDINĖS SAVYBĖS 

Ne vienas rašytojas yra pasisakęs, kad neišvengiamai rašo vis apie save patį – 
kaip sakoma, jog dailininkai visuose paveiksluose tapo save. Išties tai 
natūralu, žinant, kad pasaulį pažįstame per save, pirmiausia domimės savo 
asmeniu, savo personažu (ar lyriniu herojumi – gal todėl jaunystėje norisi 
rašyti poeziją), o tik paskui – kitais. Vis dėlto be kasdieniško domėjimosi 
savimi reiktų pasidomėti ir bendrąja psichologija, personažais kitų 
kūriniuose. Nors sakoma, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, bet yra ir kita 
tiesa: kiekvienas iš mūsų galime būti priskirtas kokiam nors socialiniam, 
psichologiniam (kiti pasakytų – ir astrologiniam) tipui.  

PRIEŠISTORĖ 

Kiekvienas žmogus turi savo istoriją, kuri susideda iš tokių elementų, kaip: 
vaikystė, šeima, ligos, siekiai, svajonės, meilės ir t. t. Kuo daugiau žinote apie 
savo personažą, tuo daugiau detalių atsiras kūrinyje. Ypač įdomu gatvėje 
stebint žmones žaisti tokį vaizduotės lavinimo pratimą: pavyzdžiui, eina 
valkata – o kaip jis atsidūrė gatvėje su dviem maišeliais, būdamas 
keturiasdešimties ir tokių protingų akių? Gal jį iš namų išvarė žmona, kurią 
jis nepaprastai mylėjo, gal jam uždraudė matytis su dukra, nes jis mėgo 
išgerti, bet po viso to jis tapo tikru alkoholiku, todėl neteko darbo ir išėjo į 
gatvę… O gal jis iškrypėlis? Gal žmogėdra? O gal filosofas? 

MAŽOSIOS PASLAPTYS 

Sugalvokite kokį nors dalyką, kurio personažas niekam nesako. Visai 
nebūtina jį kūrinyje atskleisti. Bet žinodami tokius intymius dalykus, 
pasijusite pašvęsti į veikėjų paslaptis, atsidursite jų galvoje, pabūsite jų 
kailyje, įsimylėsite. 

PERSONAŽO ESKIZAS 
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Parašykite savo personažo eskizą, kurio vėliau nepanaudosite kūrinyje 
(žinojimas, kad nenaudosite, atpalaiduos vaizduotę). Tai gali būti žmogaus 
rytas (kaip jis miega, kaip keliasi, kaip užsiima rytiniais ritualais, pusryčiauja, 
rengiasi). Tai gali būti jo apsilankymas parduotuvėje. Valanda darbovietėje. 
Pasivaikščiojimas. Maudymasis vonioje. Pajūryje.  

Personažas turi turėti vardą, jis turi prabilti. Kuo daugiau fizinio tikrumo – 
jeigu galų gale suprasite, kad net ir norėdami negalėtumėte duoti jam kitą 
vardą, kad personažas pats siūlo veiksmą, maištauja prieš savo gyvenimo 
aplinkybes… Na, žinote, ką daryti. 

Kiekviena detalė svarbi, nes ji keičia bendrą paveikslą. Kartais užtenka keleto 
tikslių štrichų, o visa kita susikurs skaitytojas (naudinga palikti jo vaizduotei 
vietos, nes kitaip jis neturės ką veikti) – suveiks taip vadinamasis gestalt.  

SAVITAS BALSAS 

Dialogai ne vien tik nusako situaciją, kuria veiksmą, iš jų labai daug sužinome 
apie personažus. Vienaip kalbėdamas mintis dėlioja senukas, kitaip vaikutis, 
trečiaip pasakoja jauna mergiotė. O kur dar lyties, rasės, statuso ar nuotaikos 
įtaka. Žmonės kalba net ir fiziškai skirtingai. Koks jūsų personažo balso 
tembras? 

STATUSAS 

Paprasčiausia statusus suvokti, prisimenant kortų malką: tūzas yra 
galingiausias, karalius yra antrasis pagal stiprumą, karalienė – trečioji ir t.t., 
pats silpniausias – juokdarys. Gyvenime gebame kaitalioti statusus (nors 
būna tokių, kurie nemoka) ir iš to kyla daug įdomių derinių, povandeninių 
srovių, nesusipratimų. Štai neseniai du australiečių rašytojai sukūrė knygą 
vaikams apie mokinį, kuris padeda savo mokytojai išmokti gyventi, tapti 
drąsesnei. (Visi žino, kas nutinka tiems pedagogams, kurių statusas žemesnis 
nei mokinių…)   

APLINKA 

Kur jūsų personažas jaučiasi, kaip žuvis vandenyje? Kur jūsų personažas 
užtrokštų, kaip žuvis sausumoje? Su tuo susiję labai daug tiek fizinių, tiek 
psichologinių charakteristikos elementų. 
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POŽIŪRIS Į PASAULĮ 

Žmonės yra skirtingi. Labai dažnai kartoju sau, kaip vieną svarbiausių rašymo 
taisyklių: žmonės – yra – skirtingi! Aišku, taip norisi visus personažus kalti 
užtempus ant vieno kurpalio! Betgi gyvenime visi turi savitą požiūrį į 
tikėjimą, pinigus, vaikus, seksą, mirtį, mėsą, aplinkos užterštumą, 
demokratiją, kapitalizmą, vaiduoklius, sliekus, šunis, peles… 

ANT PSICHOLOGO KUŠETĖS 

Ant kušetės jį galima paguldyti keliais būdais: rašyti eskizą, kuriame jis 
apsilanko pas psichologą ir atsakinėja į klausimus, arba pabūti pačiam 
psichologu ir užvesti jo anketą, kurioje būtų punktai: 

o pagrindiniai duomenys (vardas, pavardė, amžius, gimimo vieta, tėvų 
socialinė padėtis, jo paties socialinė padėtis, dabartinis adresas, 
profesija, užsiėmimas, uždarbis, kelintas vaikas jis yra šeimoje, broliai, 
seserys, svarbūs giminės ir t. t.); 

o fizinė charakteristika (ūgis, svoris, plaukų spalva, išskirtiniai bruožai, 
žalingi įpročiai ir t. t.); 

o psichinės savybės (išsilavinimas, intelekto lygis, sugebėjimas mokytis, 
gyvenimo tikslai, pasitikėjimo savimi lygis ir t. t.); 

o emocinė charakteristika (stiprybės, silpnybės, intravertas/ekstravertas, 
gebėjimas valdyti emocijas, motyvai, baimės, svajonės ir t. t.); 

o dvasinė charakteristika (koks tikėjimas, kokią vietą jo gyvenime jis 
užima); 

o personažo vieta kūrinyje (santykis su kitais personažais ir kaip jis kūrinio 
eigoje keičiasi). 

PERSONAŽO DIENORAŠTIS 

Berenkant medžiagą apie personažą, galima pildyti išgalvoto žmogaus 
dienoraštį. (Ir netyčia parašyti romaną.) 

PERSONAŽŲ BANKAS 

Kaupkite personažų banką: susidūrę su kokiu nors įdomiu (ar atvirkščiai – 
fantastiškai neįdomiu) asmeniu, aprašykite jį vienu sakiniu. Taip pat galite 
kaupti nuotraukas. 
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VAIZDUOTĖ 

Pagaliau svarbiausia taip keičiant gimdymo pozas nepamiršti vieno dalyko – 
atsipalaiduoti. Jeigu rašysite su tokiu kalnu minčių, gali baigtis blogai: nuo 
sunkumo pirštai į klaviatūrą sulįs! Nestrikite šiame etape, nes tai tik (svarbus) 
pasiruošimo kūrybai etapas. Yra vienas labai didelis rašytojo pagalbininkas – 
pasąmonė. Viską, ką sužinosite apie savo personažą ar personažus 
(įsivaizduojate romano veikėjų gaują?), tegul glūdi jūsų galvoje ir netrukdo 
atsisėsti ir pajusti švelnų vaizduotės vėjelį, pamatyti veiksmą, dairytis 
aplinkoje, rasti įvairiausių ir įdomiausių detalių, iš kurių tversite naują, iki 
šiol neegzistavusią (grožinę) visatą. Žinios apie personažą išnirs iš pasąmonės 
ir padės tinkamą žodelį kaip tik ten, kur reikia, pasitikėkite. Niekas nedings 
be naudos. 

O gal jums nereikia nė vienos iš mano išvardintųjų pasiruošimo priemonių. 
Gal turite tokią lakią vaizduotę ir taip mokate susikaupti, valdyti savo 
dėmesį, kad rašydami tarsi stovite priešais savo sukurtus žmones ir laisvai 
apžiūrinėjate juos nuo galvos iki kojų, klausotės jų čiauškėjimo, užuodžiate jų 
kvepalus, jaučiate jų nuotaikas… Tuomet tik sėskite ir užrašykite viską. Ir 
atsiųskite man paskaityti! 
 

 
Vaikai nėra idiotai 

 

Rašyti iš vaiko pozicijos kažkodėl nelengva, nors ir aš buvau maža ir netgi 
daug prisimenu. Šiek tiek pasiskaičiau apie rašymą iš vaikų požiūrį (POV) ir 
radau štai ką: 

o Kuriant vaiko kalbėseną, reiktų nepamiršti, kad ne kaip suaugusiojo 
yra ne tik jo žodžiai, sakinių struktūra, bet ir mąstymas. 

o Rašydamas iš vaiko pozicijos turi ne prisiminti, kaip galvojai 
vaikystėje, o vėl tapti vaiku – galvoti kaip vaikas dabar. 

o Dvejų metų vaiko ir trejų metų vaiko kalba smarkiai skiriasi. 
(Palyginimui: septyniolikmečio ir aštuoniolikmečio kalba – nelabai.) 

o Vaikystėje ypatingai veikia asociatyvus mąstymas. Pasakojant 
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nevedama logiška linija, naujai atrasti dalykai lyginami su jau 
žinomais. Pvz.: „Prieš tą dieną, kai nukrito bomba, ėjau maudytis. Ryte 
valgiau riešutus. Pamačiau šviesą. Kritau ant sesutės lovos.“ (mano 
vertimas iš Johno Hersey „Hirosima“) 

o Vaikas pastebi kitokius dalykus nei suaugusysis. (Kai animaciniuose 
filmuose rodomas vaizdas iš vaiko pozicijos, jame tik suaugusiųjų 
kojos…) 

o Vaikai dažnai būna drovūs. Skirtingos drovumo rūšys: vieni drovisi tik 
vaikų, kiti – tik suaugusiųjų, treti… 

o Vaikai nėra idiotai. 
o Vaikai labai puikiai supranta emocingų situacijų, pvz. barnio, meilės–

nemeilės, esmę (tiesos jausmas?) ir atvirai komentuoja. Tol, kol tėvai 
neatpratina tai daryti. 

o Vaikai gali būti labai žiaurūs, nes jie dar tik mokosi, kas galima ir kas 
ne. 

 

Tai ką radau, nėra taisyklės ar patarimai. Pati apie rašymą iš vaiko pozicijos 
daug negalvojau. Būtų sunku, nes šiuo metu nebendrauju nė su vienu mažu 
vaiku (o kai bendraudavau, tai dar negalvodavau, kad to prireiks rašymui). 

Jeigu pažįstate vaikų, galite daryti tokius tyrimus: įrašyti (ar užrašyti) jų 
minties perlus, pokalbius, sapnus, daryti interviu, kurti jiems pasakas ir 
klausytis patarimų apie tai, kas yra „taip būna“, o kas yra „taip nebūna“. 

 
 

Pipirai ir detalės 
 

Detalės, detalės, detalės. Tai ne šiaip sau kruopos ar trupiniai pagražinimui, 
tai yra tie pipirai, kurie skiria šiaip-sau-rašytojus nuo labai-gerų-rašytojų.  

PERSONAŽAS 

Jų reikia tuomet, kai skaitytojams pristatomas naujas veikėjas. Pvz. jeigu 
rašote apie pagrindinį veikėją, kuris yra „aukštas tamsiaplaukis vyriškis 
mėlynomis akimis“, tai esate pernelyg šykštus informacijos: juk tokį 
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aprašymą atitinka trečdalis vyrijos. Norėdami, kad herojus skaitytojo būtų 
sutiktas ypatingai, suteikite jam ypatingų savybių: 

o gal jis nešioja akinius storais stiklais? auksiniais rėmais? 
o turi neįprastą tatuiruotę? randą? apgamą? 
o gal jis (ji?) barzdotas ar ūsuotas? 
o jei tai moteris, koks jos makiažas (jei išvis yra)? 
o kokie dantys? 
o kokius papuošalus nešioja? 
o laikrodis? du laikrodžiai ant vienos rankos? 
o gal rankinėje visuomet nešiojasi atsargines pėdkelnes? 
o gal turi kažkokių įpročių? (pvz. visada pauostyti prieš ką suvalgant) 
o gal turi kažkokių baimių? (pvz. labai bijo tamsos, šunų, dantistų) 
o gal jį persekioja kokia nors mintis? (pvz. kad rudaakiai meluoja) 
o gal turi kokių nervinių tikų? (pvz. trūkčioja dešinė akis, mikčioja, 

nerviškai kosti) 
o gal jis (ji) niekada nekalba, kai vairuoja? 
o gerdama(s) arbatą siurbčioja? 
o eidamas stipriai kerta kulnais? 
o susinervinęs(–usi) visuomet niūniuoja vieną ir tą pačią melodiją? 

 

Ir taip toliau. Fizinės savybės, įpročiai, elgsena. Gali pakakti ir vienos antros 
detalės, jei tik jos tikslios ir atgaivina iki tol buvusį plokščią piešinuką, 
tesakantį: „vyras“ arba „moteris“. (Tokius geriau kabinti ant tualeto durų.) 

Čia reikia pridurti, kad veikėjų charakteriai labiausiai atsiskleis per jų 
veiksmus, mintis, požiūrius, veiksmus, jausmus ir panašiai. Bet keletas 
pastebėjimų apie jų išorę niekada nepamaišys. 

APLINKA 

Iš mokyklos laikų prisimenu kankinančius bandymus perskaityti Honoré de 
Balzac romaną: puslapių puslapiai su kambarių ir drabužių aprašymais… 
Man tai – kraštutinumas. 

Nenorėdami kristi į kitą kraštutinumą ir pakabinti savo veikėjų skausmus bei 
džiaugsmus beorėje erdvėje, taupiai, bet tiksliai aprašome aplinką, kurioje 
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vyksta veiksmas. 

o gal tai yra namas, paprasčiausias namas su sienomis, lubomis, stogu, 
durimis ir langais, bet – gal kažko jame trūksta? gal jis senas? naujas ir 
dar kvepia dažais? turi įtrūkimą sienoje?  

o kas suteikia atmosferai išskirtinumo? šviesa? garsai? kvapai? spalvos? 
o gal kokie augalai? gyvūnai? 
o kas čia svarbiausia? 
o jeigu tai būtų nuotrauka – kaip viskas joje atrodytų, kokia būtų 

kompozicija? 
 

Manau neprošal žinoti, kodėl personažus pastatėte būtent į tokias aplinkybes, 
ką jos duoda veiksmui, charakteriams, o gal net pagrindinei kūrinio minčiai. 

DETALĖS, KURIANČIOS ĮTAMPĄ 

Tiesą pasakius, detalės ir kuria įtampą. Kas gi daugiau, jei ne detalės? 

Tik čia jau kalbame apie detales veikėjų žodžiuose, veiksmuose, daiktuose, 
kuriuos jie liečia, ima, duoda, laužo ar yra tiesiog jų apsuptas, kai tuo tarpu 
vyksta koks nors veiksmas. Čia tiktų koks nors pavyzdys: 

Jie pasirodė naktį iš liepos dvidešimtosios į dvidešimt pirmąją, pusė valandos po 
vidurnakčio. Jų negalėjo būti labai daug – gal kokie penki, daugiausia šeši. Aš tik 
girdėjau balsus ir triukšmą. Greičiausiai jie net nepastebėjo, kad namelyje dega šviesa. 
Miegamasis įrengtas namelio gale, o ir užuolaidos buvo užtrauktos. Buvo pirma 
tvanki naktis po ilgos pertraukos, paskutinės mūsų atostogų savaitės pradžia. Aš dar 
nemiegojau, skaičiau Štifterį, „Mano prosenelio knygų krepšį“. 

Ingo Schulze galėjo pradėti savo apsakymą „Mobilusis telefonas“ kaip nors 
paprasčiau ir trumpiau: „Praeitą naktį mūsų sodo namelį užpuolė 
chuliganai.“ Betgi tuomet neliktų „jų“ ir įtampos… 

Detalės nėra lengvas prieskonis, bet juo būtinai reikia išmokti naudotis, ir aš 
mokiausi, mokausi ir mokysiuos, nes Nabokovas sako: „Dievink dievišką 
detalę“. Nagi, dievinu, kai atrandu tokią skaitomoje knygoje, dievinu, kai 
atrandu tokią savo kūrinyje. Deja, kol kas retai, bet… 

(rašant naudotasi John Marsden Everything I Know About Writing) 
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Aš, tu, jis ir visažinis 
 

Apie požiūrį – POV (Point Of View) – jau rašiau, bet apie tai galima sužinoti 
dar ir dar. Prisimenu, kad požiūris reiškia, iš kieno pozicijos (perspektyvos), 
kuriuo asmeniu pasakojama istorija. 

Sprendžiant, kuriuo asmeniu rašyti, patartina remtis tokia logika: kokiu 
atveju situacija bus atskleista įtaigiausiai, kuris pasakotojas suteiks 
daugiausiai gyvybės, duos daugiausiai idėjų, įkvėps patį rašytoją labiausiai? 
Kuris pasakotojas leis perduoti tai, ką norite pasakyti? 

Vienos taisyklės nėra. Galima rašyti netgi antruoju asmeniu. Galima 
eksperimentuoti – perrašyti dalį veikalo iš kito, galbūt netgi šalutinio 
personažo pozicijos. Galima kaitalioti asmenis viename skyriuje… 
Svarbiausia – suvaldyti tai. 

Taigi kas pasakos: aš, tu, jis, visažinis ar nelabai? Apžvelkime visus 
 variantus, vartaliodami ištraukėlę iš mano šiuo metu kankinamo kūrinio. 
(Pradėjau rašyti jį pirmuoju asmeniu, bet dabar sprendžiu, ar nepakeitus į 
trečiąjį. O jeigu trečiąjį, tai – kiek žinos pasakotojas? Į kieno galvą bus leista 
įlįsti?) 

(1) Pasakojimas pirmuoju asmeniu 

Su savo geriausia drauge nebesišnekam. Jausmas – abipusis. Kai matau ją kartais – 
tai neišvengiama, nes dirbame netoliese – matau jos akyse klausimą: kaip tu galėjai 
tiek nusileisti? Norėčiau apsaugoti ją nuo savo atsakymo. Nuo savo „per gero“ veido. 

Tuo tarpu Romas tapo man triskart geresnis, atidesnis, meilesnis. Mylimės mes taip 
karštai, kaip tik nuodėmė gali užkaitinti. Pasakiau jam, kad kada nors, kai jau galės 
apie tai kalbėti, gali man papasakoti, kas atsitiko. Šiandienai man gana ir: 

– Myliu tave. Supratau, kai netekau. 

Man to užtenka. Juk sugrįžimas – daugiau nei žodžiai. Tai – veiksmas. 

Esu girdėjusi pasakymą, kad pirmuoju asmeniu rašyti lengviausia, o 
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daugiausia meistrystės reikia atseit pasakojant trečiuoju, tarsi iš šono. 
Šiandien užginčyčiau: netiesa, pirmuoju sunkiau rašyti gerai, ir tik prastai 
pirmuoju rašyti lengva. 

Pirmasis asmuo, nors įveda skaitytoją į situaciją daug greičiau, paverčia visą 
tekstą tiesiogine kalba – pasakotojas kalba tiesiai iš puslapių, pats! – turi 
trūkumų: (1) jis žino tik tai, ką mato, girdi pats vienas; (2) jis negali 
papasakoti kas dedasi ten, kur pats neatsidūrė; (3) jis yra nekeliantis 
pasitikėjimo pasakotojas, t.y. tai, ką jis sako, tėra jo subjektyvi nuomonė. Beje, 
tai yra jo, to pagrindinio pasakotojo, o ne autoriaus, nuomonė – autorius 
nebūtinai yra pasakotojas. 

Taigi pasakojimas pirmuoju asmeniu yra rimtas iššūkis. 

(2)  Pasakojimas antruoju asmeniu 

Su savo geriausia drauge nebesišneki. Jausmas – abipusis. Kai matai ją kartais – tai 
neišvengiama, nes dirbate netoliese – matai jos akyse klausimą: kaip tu galėjai tiek 
nusileisti? Norėtum apsaugoti ją nuo savo atsakymo. Nuo savo „per gero“ veido. 

Tuo tarpu Romas tapo tau triskart geresnis, atidesnis, meilesnis. Mylitės jūs taip 
karštai, kaip tik nuodėmė gali užkaitinti. Pasakei jam, kad kada nors, kai jau galės apie 
tai kalbėti, gali tau papasakoti, kas atsitiko. Šiandienai tau gana ir: 

– Myliu tave. Supratau, kai netekau. 

Tau to užtenka. Juk sugrįžimas – daugiau nei žodžiai. Tai – veiksmas. 

Toks įspūdis, kad „tu“ yra skaitytojas, ar ne? Tačiau po kelių sakinių aišku, 
jog pasakotojas kreipiasi ne į skaitytoją (akivaizdu, kad skaitytojas visai 
nepažįsta tų žmonių ir nieko tokio nedarė, kad autorius būtų galėjęs jį pagauti 
tai darant), ne, pasakotojas kreipiasi „tu“ į save patį. 

Tai yra rizikingas kreipinys, tačiau antruoju asmeniu visgi yra parašyta 
romanų. Tiesiog kai kuriems autoriams taip pasakoti buvo lengviau, jų tikslas 
buvo pasiektas, istorija perduota gyviausiai ir paveikiausiai būtent tokia 
priemone.  

(3) Pasakojimas trečiuoju asmeniu 

Su savo geriausia drauge Vaiva nebesišneka. Jausmas – abipusis. Kai mato ją kartais 
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– tai neišvengiama, nes abi dirba netoliese – mato jos akyse klausimą: kaip tu galėjai 
tiek nusileisti? Vaiva norėtų apsaugoti draugę nuo savo atsakymo. Nuo savo „per 
gero“ veido. 

Tuo tarpu Romas tapo jai triskart geresnis, atidesnis, meilesnis. Mylisi jie taip 
karštai, kaip tik nuodėmė gali užkaitinti. Vaiva pasakė jam, kad kada nors, kai jau 
galės apie tai kalbėti, galįs jai papasakoti, kas atsitiko. Šiandienai jai gana ir: 

– Myliu tave. Supratau, kai netekau. 

Vaivai to užtenka. Juk sugrįžimas – daugiau nei žodžiai. Tai – veiksmas. 

Permainius teksto požiūrį į trečiąjį asmenį štai taip „techniškai”, matome, kad 
pasakotojas laisvai „landžioja” po Vaivos smegenis. Normalu, nes prieš tai 
Vaiva buvo dėmesio centre: pirmuoju asmeniu liejo savo jausmus, mintis, 
dalinosi įspūdžiais. Tačiau dabar, atsitraukus nuo jos, niekad neuždraus 
pasisvečiuoti ir kitų galvose. 

Kas būtų, jei pasakotojas būtų: 

(3a) Visažinis pasakotojas 

Geriausios draugės nebesišneka. Jausmas – abipusis. Gražina kartais mato Vaivą 
gatvėje – tai neišvengiama, nes abi dirba netoliese – žiūri ir galvoja: kaip tu galėjai 
tiek nusileisti? Vaiva norėtų apsaugoti draugę nuo savo atsakymo. Nuo savo „per 
gero“ veido. 

Tuo tarpu Romas nusprendė tapti Vaivai triskart geresnis, atidesnis, meilesnis. 
Mylisi jie taip karštai, kaip tik nuodėmė gali užkaitinti. Vaiva pasakė jam, kad kada 
nors, kai jau galės apie tai kalbėti, galįs jai papasakoti, kas atsitiko. Šiandienai Romas 
išspaudė tik: 

– Myliu tave. Supratau, kai netekau. 

Jis įsitikinęs, kad Vaivai to užtenka. Juk sugrįžimas – daugiau nei žodžiai. Tai – 
veiksmas. 

Variantų, ką dar galėtų atskleisti visažinis balsas, yra ir daugiau, bet šiam 
kartui gana ir tiek. Akivaizdu, kad padidėjo teksto lankstumas – su kiekvienu 
sakiniu „šokinėjame” vis į kitą personažą, pasakojame, kaip jautėsi 
kiekvienas, kokios kiekvieno užmačios. 
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Būtent čia ir problema: galime pasigesti įsigilinimo į vieną kurį (ar bent du) 
personažus, pasakojimas, per dažnai šokinėjant, gali išskysti. Bet visgi 
dieviškas visažiniškumas yra įmanomas suvaldyti. 

(3b) Objektyvus pasakotojas 

Geriausios draugės nebesišneka. Grąžina kartais mato Vaivą gatvėje – tai 
neišvengiama, nes abi dirba netoliese – apžiūrinėja viena kitą iš tolo. 

Tuo tarpu Romas tapo Vaivai triskart geresnis, atidesnis, meilesnis. Mylisi jie taip 
karštai, kaip tik nuodėmė gali užkaitinti. Vaiva pasakė jam, kad kada nors, kai jau 
galės apie tai kalbėti, galįs jai papasakoti, kas atsitiko. Šiandienai Romas pasako tik: 

– Myliu tave. Supratau, kai netekau. 

Juk sugrįžimas – daugiau nei žodžiai. Tai – veiksmas. 

Matote, kai kurie sakiniai dingo. Objektyvus pasakotojas neturi teisės lįsti nei 
į vieno veikėjo mintis. Jo užduotis – matyti ir perduoti tik tai, ką mato. Tokia 
perspektyva angliškai vadinama „fly on the wall“ (musė ant sienos). Net 
paskutiniai du sakiniai yra nebe Vaivos ar Romo, o pasakotojo pamąstymai. 

Objektyvųjį pasakotoją pasirinkęs, turi suktis: per išorinius veiksmus, 
ženklus, veikėjų žodžius perduoti vidines veikėjų būsenas. Neįmanoma? 
Netgi labai įmanoma. Tai įrodė Ernestas Hemingway’us. 

(3c) Nevisažinis pasakotojas 

Nevisažinio pasakotojo pavyzdys buvo mano ištrauka trečiuoju asmeniu (3), 
kai pasakotojas vis dar „lindėjo” tik Vaivos galvoje. 

Tokią poziciją pasirenka daugiausia rašytojų. Jie „įsitvirtinę” tik vieno veikėjo 
galvoje, taip išlaikydami susitelkimą ties vienu požiūriu, užsiėmę vienos 
pasaulėžiūros perteikimu (tai buvo naudingiausia ir pasakojant pirmuoju 
asmeniu), tačiau laisvai nukelia veiksmą bet kur kitur (kur nėra pagrindinio 
veikėjo), ir iš ten pasakoja tik objektyviai. 

(4) Kintanti perspektyva 

Šiuolaikiniai romanistai dažnai randa tokią išeitį: rašo trečiuoju asmeniu, jų 
pasakotojas nevisažinis, tačiau kiekviename skyriuje „lindi” vis kito 
personažo galvoje. Paprastai tokių personažų nėra per daug, tad skaitytojas 



	   20	  

nevargdamas seka veiksmą, spėja įsigilinti į kiekvieno veikėjo pasaulėžiūrą. 
Kuo mažiau „iš vidaus“ rodomų personažų, tuo mažiau painiavos. 

Jei tą mano kūrinio ištrauką tektų paversti šio skyriaus pavyzdžiu, tai 
rašyčiau po atskirą skyrelį Vaivai, Gražinai ir Romui. Beje, niekas neuždraus 
Vaivos pasakojimą rašyti pirmuoju asmeniu, o Gražinos ir Romo – trečiuoju. 
Ypatingi meistrai sugeba kaitalioti pirmąjį ir trečiąjį netgi viename skyriuje, 
susitelkę ties vienu personažu. Taip pat galima keisti pasakojimo laikus 
(būtasis, esamasis). 

(rašyta pagal Jack Heffron The Writer’s Idea Book) 
 

 
 

 
 
 

PRATIMAI 
 
 

1. 10 personažų banke 
Aprašykite dešimt žmonių. Skirkite kiekvienam tik po sakinį. 

Pastaba: Vos tik pradėjau, kilo klausimai: ar rašyti apie žmogaus išorę? ar apie 
vidines savybes? ar apibendrinti jo gyvenimą? ar paminėti kokį vieną įvykį? ir 
t. t. Galiausiai rašiau taip, kaip išėjo, galvodama apie konkrečius artimus ir 
tolimus pažįstamus. Pratimo tikslas – išmokti apibendrinti personažą vienu 
sakiniu. 

2. Kitas balsas 
Rašykite pirmuoju asmeniu, tačiau atskirkite pasakotojo personažą nuo savęs, 
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pakeisdami vieną esminę detalę. Jei esate moteris, rašykite iš vyro pozicijos. 
Jei jums apie trisdešimt, rašykite šešiolikmečio vardu. Jei jūs baigęs aukštąjį, 
rašykite tarsi būtumėte neišsilavinęs. Pastatykite pasakotoją į situaciją, kurią 
esate neseniai išgyvenęs jūs pats: galbūt tai susitikimas su senu draugu, sesers 
vestuvės, konfliktas su tėvu ir pan. 

3. Instrukcija 
Rašykite antruoju asmeniu novelę, kuri būtų tarsi instrukcija. Duokite 
patarimų, kaip padaryti dalyką, kurio skaitytojas tikrai nenorėtų daryti. Pvz.: 
kaip stilingai sudaužyti savo tėvų automobilį; kaip atšvęsti savo gimtadienį 
pačiam su savimi; kaip draugauti su uošve; ką daryti, kad tave išmestų iš 
darbo ir t.t.  

4. Mažas visažinio akyse 
Įsivaizduokite, kad esate Dievas. Parašykite iš savo, kaip visažinio, pozicijos 
trumpą scenelę. Jos metu pakaitomis įlįskite tai į vieno, tai į kito veikėjo kailį 
ir papasakokite, kas ten darosi (mintys, ketinimai, emocijos, pojūčiai). 
Aplinkybės tegul būna labai paprastos: susitikimas su kuo nors prekybos 
centre (gal pirkėjo su pardavėja) arba pasiskolintos knygos grąžinimas 
mokytojai ir pan. 

5. Nejaukiai sėdintysis 
Pasodinkite veikėją ten, kur jam būtų labai nejauku. Pvz.: prabangaus 
viešbučio fojė, kur niekas jo nepažįsta, arba svečiuose, iškilmingos vakarienės 
metu, kur jis nesijaučia tarp savų. Aprašykite veikėją iš objektyvaus 
pasakotojo pozicijos. Nepasakydami tiesiogiai, parodykite nejaukumą per to 
žmogaus veiksmus, žodžius, gestus, šalutines emocijas. 

6. Ne aš 
Susiraskite ištrauką iš savo kūrinio, rašyto pirmuoju asmeniu, kuriame yra 
dar bent vienas šalutinis veikėjas. Perrašykite ištrauką trečiuoju asmeniu, tą 
šalutinį veikėją paversdami pagrindiniu, laisvai perduodami, kaip jis jaučiasi, 
ką galvoja.  

7. Apiplėšimas 

Parašykite parduotuvės apiplėšimo sceną. Veikėjai: plėšikas, pardavėjas ir 
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pirkėjas. Aprašykite įvykį tris kartus, kiekvieną sykį pasakodami vis iš kito 
veikėjo pozicijos (trečiasis asmuo, nevisažinis pasakotojas). Toks pasakojimo 
būdas dar vadinamas Rašomono efektu, nes kino režisierius Akira Kurosawa 
savo filme „Rašomonas“ būtent ir parodo nusikaltimo sceną skirtingų veikėjų 
akimis. 

 

 
~ rašyti gali kiekvienas ;) 


