
PERSONAŽAI 

Kuriame veikėjus 



KAS YRA PERSONAŽAI? 

 Literatūros veikalų  (dramų,  romanų ir kt.) ar 

kino filmų veikėjas 



UŽDUOTIS 

 Prisiminkite jums labiausiai patikusius veikėjus. 

Kodėl šie veikėjai jums patiko? 

 Aprašykite šiuos veikėjus. 

 Prisiminkite jums labiausiai nepatikusius 

veikėjus. 

Kodėl šie veikėjai jums nepatiko? 

 Aprašykite šiuos veikėjus. 

 



VEIKĖJŲ TIPAI (I) 



VEIKĖJŲ TIPAI (II) 

 Pagrindiniai veikėjai 

(raudona spalva) 

 Antraeiliai veikėjai 

(žalia spalva) 

 Vietos užpildytojai 

(geltona spalva) 



VEIKĖJAI GALI BŪTI: 

DYNAMIC – PERSONAŽAS, KURIS 
KEIČIASI IR AUGA. 

STATIC – PERSONAŽAS, KURIS 
NESIKEIČIA VISOS ISTORIJOS METU 



DINAMINIAI PERSONAŽAI 

 Dramos kupinoms istorijoms reikalingi 

dinaminiai personažai, kurie yra su aistra ir turi 

stiprias emocijas: pavydas, godumas, meilė, 

neapykanta ir kita. 



VEIKĖJŲ IŠVYSTYMAS... 

SUDĖTINIS PERSONAŽAS (ROUND) -  
TRIMATIS VEIKĖJAS, PVZ., HARIS POTERIS 

LĖKŠTAS PERSONAŽAS (FLAT ) - TURINTIS 
TIK VIENĄ CHARAKTERIO AR ASMENYBĖS 
BRUOŽĄ., PVZ., PASAKŲ VEIKĖJAI. 



VEIKĖJŲ VAIDMENYS 

Protagonistas 

Pagalbininka
s/  

bičiulis Meilės 
objekta

s 

Drauga
i ir  

sąjungi
ninkai 

Patikim
as 

draugas
/ė 

Mokytojas 

Foil 

Sargas 

Antagonistas 

Dešinioji 
ranka 

(tempter) 

Sąjungininkai 
ir draugai 

Išdavikas 

Juokdarys 

Informatorius 

Emocionalus 

Logiškas 

Konkurentas 



Jūs tuoj išvysite veikėjus iš Hario Poterio filmų. 

Pamėginkite įvardinti jų vaidmenis, kurie ką tik buvo 

aptarti su Jumis ankstesnėje skaidrėje. 

PRATIMAS 



Protagonistas 
Konkurentas 

Antagonistas Foil 

Mokytojas 

Dešinioji 

ranka 

Pagalbininkas/

bičiulis Meilės 

objektas 

Sargas 

Juokdariai 



KITI VEIKĖJAI 

 Stereotipiniai/ šabloniniai; 

 Simboliniai 



PROTAGONISTAS IR ANTAGONISTAS 

Protagonistas 

Kenkia mažam 
žmonių skaičiui 

Nori visus išgelbėti 

Atsispiria Dievo 
įsakymų laužymui 

Vienas kitą 
mato kaip 

priešą 

Yra verčiami kovoti 

Kovoja su kitu 
manydami, kad 

kažkas yra blogas 
pagal jų moralės 

standartus 

Kovoja, kad padėtų 

Antagonistas 

Kenkia dideliam 
žmonių skaičiui 

Atsiduoda 
nuodėmėms 

Nori visus valdyti 



ANTAGONISTO PRIEŽASTYS VEIKTI 

Veikimo 
priežastys 

Ką nors įrodyti (pvz., 
savo vertę) 

Pasaulio 
užkariavimas 

Pinigų 
užsidirbimas 

Žmonijos 
sunaikinimas 

Trokštamo 
objekto 
gavimas 

Noras gauti 
svarbias 

pareigas 

Sektos 

(jų reikalavimai, 
įstatymai, 
pažiūros) 

Atkeršyti už 
padarytą 
skriaudą 



AR TIKRAI 

PROTAGONISTAS 

YRA GERIETIS, O 

ANTAGONISTAS – 

BLOGIETIS? 

Diskusija 



NEPATIKIMAS VEIKĖJAS 

 Veikėjas, kurio 

negalima pasitikėti dėl 

įvairių priežasčių: 

Melagis; 

Nesubrendėlis; 

 Išprotėjęs; 

Kvaištelėjęs; 



NEKENČIAMI VEIKĖJAI 

 Sadistas ir peštukas; 

 Žudikas ir keršytojas; 
 Svarbu: žmogžudybė ar padarytas nusikaltimas pavers 

personažą piktadariu tik tada, jeigu veikėjas padarė tai 
vedamas savanaudiškų paskatų ir jeigu tai palies 
nekaltus žmones. Tačiau jeigu personažas kažką 
nužudė ar nusikalto, kad kažkas būtų išgelbėtas, tada 
skaitytojai nelaikys jo piktadariu. 

 Piktadarių nusikaltimai verčia mus jų nekęsti. Herojaus 
nusikaltimai verčia mus juos mylėti. 

 Apsišaukėliai ir savanaudžiai; 

 Pažadų laužytojai; 



PAŽADAS 

 Nenuvertinkite pažado/ duoto žodžio galios 

savo istorijoje. Tai vienas stipriausių motyvų 

naudojamų literatūroje ir vienas rimčiausių 

nusikaltimų padarytų piktadario; jis nesilaiko 

duoto žodžio.  Jeigu jūsų pagrindinis veikėjas 

nuolat netesi pažado, jis praranda skaitytojų 

pasitikėjimą juo, o šį vėliau veikėjui bus 

nepaprastai sunku susigrąžinti. 



SVARBU 

 Pagrindinis veikėjas niekados negali viską gauti 

lengvai. 

 Pagrindinis veikėjas visad turi patekti į 

nemalonumus ar sudėtingas situacijas. 

 Visad padarykite taip, kad veikėjas norėtų 

permainų. 

 Skaitytojai trokšta pakeisti kažką savo gyvenime, 

todėl jie gerbia tuos, kurie tai mėgina padaryti. 



VEIKĖJŲ VYSTYMAS/KŪRIMAS 

 Tiesioginis (eng. Direct) – pasakotojas pasakoja 

apie veikėją ar komentuoja jo elgesį; 

 Netiesioginis (eng. Indirect) – ką pats veikėjas 

sako ir daro. Kitaip tariant, skaitytojas pats turi 

suvokti, koks yra personažas. 



IŠ KUR GALIMA GAUTI VEIKĖJUS? 

 Stebėti nepažįstamus žmones gatvėje; 

 Naudoti pažįstamus žmones; 

 Sunku įlįsti į žmogaus galvą; 

 Atpažinęs save jūsų draugas gali supykti; 

 Naudoti save; 

 



 Veikėjas paverčiamas įtikinamu veikėju, kai yra 

pateikta įvairi informacija apie jį t.y. detalės. 

Kuo daugiau informacijos skaitytojas apie jį turi, tuo 

jis įtikinamesnis. 

 



VEIKĖJO BIBLIJA 

 Tai įvairių klausimų klausimynas, padedantis 
autoriams daugiau sužinoti apie personažus ir 
nedaryti tekste faktinių klaidų. 

 Biblijoje rasite: 

 Vardas ir pavardė; 

 Gimimo data; 

 Pravardė; 

 Tėvai; 

 Kas patinka? 

 Ir kita 



UŽDUOTIS 

 Vardas ir pavardė: 

 Slapyvardis (kodėl toks?): 

 Gimimo data: 

 Zodiako ženklas: 

 Tėvai: 

 Broliai ir seserys: 

 Išvaizda: 

 Pomėgiai ir hobiai: 

 Kas nepatinka? 

 Mėgstami drabužiai ir papuošalai: 

 Mėgstamas posakis: 

 Išskiriamasis bruožas: 



VEIKĖJO INTERVIU 

 Uždavinėkite savo veikėjui klausymus. 

 Šis pratimas leidžia geriau pažinti veikėjus ir yra 

smagi pramoga rašytojams. 



VARDAI 

 Rinkite vardus su reikšmėmis (patartina); 

 Venkite vardų, kurie prasideda tomis pačiomis 

raidėmis. Skaitytojai gali juos maišyti ir tai juos 

erzins. 



VEIKĖJO POŽIŪRIS/NUOMONĖ 

 Veikėjas turi turėti nuomonę/ požiūrį/ reakciją į 

aplik jį vykstančius dalykus. 

 Vienas iš išdavikiškų nepatyrusio autoriaus ženklų 

yra, kai personažas neturi nuomonės apie aplink jį 

vykstančius įvykius. 



SVARBU (I) 

 Veikėjai turi PRAEITĮ; 

 Žvilgsnis į praeitį (flashback); 

 Prisiminimas supažindintas dabartyje; 

 Veikėjai turi turėti motyvaciją; 

 Jeigu jums veikėjas nerūpi, tada jum nepavyks 
parašyti įdomios istorijos su juo; 

 Jeigu nežinote, kaip veikėjas turi elgtis tam 
tikroje situacijoje, geriausia tada prisiminti 
panašią jums nutikusį atsitikimą. 



SVARBU  (II) 

 Niekam nepatinka skaityti apie laimingus 

veikėjus; 

 Jeigu jūsų veikėjas yra per tobulas, jūsų 

skaitytojai greitai praras susidomėjimą juo. 

 Personažai, kurie nesugeba reaguoti į dilemas, 

bėga nuo konflikto, kurie tyliai kenčia –jums 

nėra reikalingi. 



PRISIMINKITE 

 Veikėjai nėra tikri žmonės. Jiems reikia 

priežasties, kodėl jie kažką daro. 

 Tobuli veikėjai yra neįdomūs. 

 Istorijai pasibaigus, veikėjas turi būti kitoks, nei 

buvo istorijos pradžioje. 

 Suteikite kiekvienam veikėjui savitą kalbėseną. 

 Svarbu žinoti, kaip veikėjas regi save ir suvokia 

bei mato pasaulį. 



NAUDOTI ŠALTINIAI 

 Card, Orson Scott. “Characters & Viepoint”. 

 Frey, James N. “How to write a damn good 

novel” 

 Ingermanson, Randy ir Peter Economy “Writing 

Fiction for Dummies” 

 


