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KAS YRA PROLOGAS?

• Prologas (gr. prologos iš pro – prieš ir logos – žodis) – siužetinio 
(epinio arba draminio) grožinės literatūros kūrinio įžanginė dalis, 
kuri supažindina su faktais, įvykiais, buvusiais prieš užsimezgant 
kūrinio veiksmui. (Wikipedia)

• PROLOGAS

1. įžanginė kūrinio dalis prieš užuomazgą, įžanga. 

2. prk. įžanginė ko nors dalis, įžanga. (žodynas.lt)
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AR JUMS REIKALINGAS 
PROLOGAS? (KLAUSIMAI)

Reikia labai gerai pagalvoti, ar reikia prologo, nes šie gali 
tapti istorijos giljotina.

• Kas nutiktų, jeigu prologą padarytumėte pirmuoju 
skyriumi? Ar istorija vis tiek sklandžiai ir nuo šio 
skyriaus juda į priekį? (jeigu atsakymas taip, jums 
nereikia prologo)

• Ar jums reikia skaitytojams suteikti truputį daugiau 
informacijos apie istorijos pasaulį, kad viskas būtų 
aišku ir logiška? (Jeigu taip, tada tikriausiai jums 
reikėtų skaitytojams pateikti prologą prieš pradėdami 
veiksmą)

• Ar norite, kad prologas būti tekstas, kuris užkabintų 
jūsų skaitytojus skaityti toliau? (Jeigu taip, tada 
paklauskite savęs, ar to paties negalėtumėte padaryti 
pirmame skyriuje)



KOKIA PROLOGO PASKIRTIS?

Yra išskiriamos kelios prologo paskirtis ir priežastys, kodėl jie yra naudojami 
istorijose.

• Trumpai ir glaustai pateikti svarbiausius su istorija susijusius dalykus, 
pavyzdžiui, istorijos praeityje įvykusius įvykius.  Autorius naudodamas prologą 
neapkrauna savęs ir istorijos nereikalingais bei ilgais žvilgsniais į praeitį ar 
pateikdamas personažų pokalbius, kuriuos vyrautų prisiminimų pasidalinimas.

• Sugundyti skaitytojus skaityti istoriją toliau bei iškart jiems pateikti svarbiausią 
istorijos klausimą/dramą.



KADA GALITE NAUDOTI PROLOGĄ?

• Sukurti tiltą tarp dviejų skirtingu laiku įvykusių įvykiu. Pvz. papasakoti kas įvyko 
veikėjo vaikystėje, o vėliau, po daugybės metų, papasakoti, kaip tas įvykis vis dar daro 
įtaką veikėjo gyvenimui.

• Norėdami pasakoti iš ateities į praeitį.  Epilogas paverčiamas prologu.  Visa knyga 
tampa savotišku žvilgsniu į praeitį.

• Kai tekstas parašytas iš kitos perspektyvos. 

• Kai tai yra koks nors dokumentas, pvz. laiškas, žinutė, ištrauka iš dienoraščio ir pan. 

• Įvykių pasikratymas juos apnuoginus. Parašyti tekstą, kuriame nėra vardų, aprašymų 
arba jų nėra daug. Karaliauja dialogai.



PROLOGO PLIUSAI

• Gali padėti atskleisti personažo motyvaciją. 

• Gali greitai pateikti istorijos toną, atmosferą. 

• Gali greitai skaitytojams pateikti klausimus, juos sugundyti. 

• Gali nurodyti skaitytojui istorijos krypti ar duoti užuominą, apie ką 
bus istorija.



PROLOGO MINUSAI

• Delsimas pateikti skaitytojui tikrąją istoriją. 

• Skaitytojai yra verčiami galvoti apie dalykus, įvykius ar veikėjus, kurie dar ilgai 
nebus svarbūs ( o gal ir visai nebus svarbūs) istorijoje.

• Gali iškraipyti, padalinti skaitytojų dėmesį.

• Gali nukreipti istoriją nuo jos tikrosios krypties, skirtis nuo pačios istorijos. 

• Gali nukreipti skaitytojų dėmesį nuo svarbių įvykių istorijoje, kadangi jie 
mėgins suvokti, kas buvo pasakyta prologe. 



PROLOGO TIPAI

Jie gali būti:

• Pateikia pagrindinio veikėjo ateitį

• Pateikia pagrindinio veikėjo praeitį

• Istorijos įvykius iš kitos perspektyvos

• Pasakojantys apie istorijos pasaulį (background)

• Teaser



PROTAGONISTO ATEITIS

• Pristato pagrindinio veikėjo ar veikėjos gyvenimą po to, kai 
įvyksta pagrindiniai istorijos įvykiai. 

• Prologas yra parašytas tokiu pat stiliumi ir perspektyva 
kaip ir visas romanas. 

• Dažniausiai rašant prologą iš pirmosios perspektyvos 
pasakoja kaip veikėjas rašo memuarus/ prisiminimus apie 
praeityje įvykusius įvykius.



PROTAGONISTO PRAEITIS

• Pristatomas praeityje įvykęs įvykis, kuris yra labai svarbus ir apie kurį turi žinoti 
knygos skaitytojai tam, kad galėtų suvokti knygoje pristatomus įvykius, jų ryšį bei jų 
svarbą.  

• Pavyzdys: Betmenas

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=OfiWlDn1rO0

• Svarbius įvykius apie protagonisto praeitį galima pateikti pristatant žvilgsnį į praeitį, 
tačiau reikia būti atsargiems. Žvilgsniai į praeitį stabdo istorijos vystymą ir vis dėlto į 
kai kuriuos momentus, pvz. veikėjo gimimą ar vaikystę, pats veikėjas negali 
prisiminti (ne bent jis turi kokias nors super galias ar yra labai išskirtinis) .

https://www.youtube.com/watch?v=OfiWlDn1rO0


KITA PERSPEKTYVA

• Istorijoje yra pateikiami įvykiai iš kitos perspektyvos. 
Tie įvykiai gali būti nežinomi pagrindiniam 
personažui.

• Suteikia galimybę skaitytojus supažindinti su 
pavojais, apie kuriuos pagrindinis personažas 
neturėtų žinoti iki tam tikro momento istorijoje.



PASAULIO PRISTATYMAI/ APRAŠYMAI

• Šio tipo prologus dažniausiai skaitytojai randa paimdami į rankas 
fantastinius ar mokslinės fantastikos romanus. Šiuose romanuose 
esantis pasaulis labai skiriasi nuo mūsiškio. Dėl to rašytojai turi 
supažindinti skaitytojus su pasauliu tam, kad vėliau galėtų 
pristatyti veiksmą.

• SUNKUMAS. Surasti pusiausvyra tarp informacijos pateikimo ir 
skaitytojo sudominimo.



TEASER

• Teaser (erziklis). Jo paskirtis pateikti trumpos apimties tekstą, 
įprastai ištraukta iš paties romano, tam, kad būtų sudominamas 
skaitytojas. Tekste nėra daug aprašymų, žvilgsnių į praeitį ir/ar kitų 
istorijos kūrime naudojamų elementų bei priemonių. Tekstas 
praktiškas „nuogas“, pateikiantis esmę ir griebiantis skaitytojo 
dėmesį.

• Pvz. Romantinis romanas. Veikėjų vienas kitam pasakyti karšti žodžiai 
ar iššūkis.



PATARIMAI

Prieš rašydami savo prologą Jums derėtų:

• Perskaityti kuo daugiau savo mėgstamų rašytojų prologų;

• Paanalizuokite juos pastraipą po pastraipos (apie ką pirma 
pastraipa, vėliau antra ir t.t.)

• Kas patiko, o kas nepatiko?

• Ar tai buvo vykęs ar nevykęs prologas?



PATARIMAI

• Gerai pagalvokite, ar jums 
reikia prologų.

• Per daug neišsiplėsti rašant 
prologus.

• Nepateikite per daug 
informacijos (nedarykite  info
dump)
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