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Septyni Istorijos Kūrimo žingsniai

Istorija susideda iš mažiausiai septynių žingsnių:

1. Silpnybė ir poreikio (weakness and need);

2. Troškimo (desire)

3. Priešininko (opponent)

4. Plano (plan)

5. Mūšio/ kovos (battle)

6. Savęs atradimo (self-revelation_

7. Naujos pusiausvyros (new equilibrium)



Silpnybė ir poreikis

■ SILPNYBĖ. Nuo pat istorijos pradžios jūsų personažas turi vieną ar daugiau

reikšmingų silpnybių, kurios verčia jį veikti kitaip ar stabdo ką nors atlikti. Kartais

tos silpnybės griauna jam gyvenimą.

■ POREIKIS. Tai yra kažkas, ką veikėjas turi padaryti ar įrodyti sau, kad galėtų

turėti geresnį gyvenimą. Dažniausiai tai liečia silpnybės įveikimą bei augimą kaip

asmenybei.

■ PVZ.:

– SILPNYBĖ: Asmuo yra arogantiškas, savanaudis ir melagis.

– POREIKIS: Nustoti būti arogantišku moterių atžvilgiu, nustoti meluoti bei

naudoti moteris patenkinti savo poreikius.



Silpnybė ir poreikis

■ Psichologinis poreikis. Personažas turi įveikti didelius bei rimtus iššūkius, kurie skaudina 

nieką kitą, kaip tik patį personažą.

■ Elgesio normos poreikis. Personažas istorijos pradžioje savo elgesiu, žodžiais ar kitais 

veiksmais skaudina bei įžeidžia kitus personažus.

■ Rašytojai savo pagrindiniam personažui turi suteikti psichologinius bei elgesio normos 

poreikius.

1. Suteikia daugiau informacijos apie personažą, jo asmenybę

2. Pagrindinis personažas neturintis elgesio normų poreikio, gali tapti blankus ir jo 

priešininkas jį nustelbs.

3. Poreikiai dar gali būti traktuojami kaip problemos, o problemos yra svarbios istorijos 

sudedamoji dalis, kuri sudomina skaitytojus skaityti istoriją.



Technika Nr. 1

Norėdami suteikti savo personažui elgesio normų bei 
psichologinių poreikių bei parinkti jas tinkamas tam 
personažui, jūs turite:

1. Pradėti nuo psichologinės silpnybės

2. Pagalvoti/sugalvoti, kokio tipo neamoralus 
veiksmas natūraliai galėtų būti atliekas dėl šios 
silpnybės.



Technika Nr. 2

Norėdami sukurti gerą elgesio normų poreikį, jums reikia 
personažo stiprybę paversti jo silpnybe.  Šią techniką jums 
reikia atlikti taip:

1. Nuspręsti, kokia yra jūsų personažo dorybė. Tada ją 
paverskite personažo apsėdimu. Tegul jis būna apsėsta to 
dalyko.

2. Sugalvokite dorybę, kuria jūsų personažas tiki. Tada 
suraskite šiai dorybei priešingybę.



Įsidėmėkite

• Jūsų personažas istorijos pradžioje

netūrėti žinote apie savo poreikį.

• Suteikite savo personažui elgesio

normos bei psichologinių poreikių.

• Krizė apibrėžia personažą, 

pabrėždama jo silpnybes.

• Krizė suteikia istorijai gerą pradžią.

• Problemos/krizės turi būti

paprastos ir aiškios.



Troškimas

■ TROŠKIMAS. Tai yra kažkas (daiktas, asmuo ir pan.), kurio personažas trokšta, kas 

tampa jo tikslu bei siekiu.

■ Skaitytojams istorija nebus įdomi tol, kol joje neatsiras troškimas.

■ Troškimas yra tiesiogiai susijęs su poreikiu. Daugybėje istorijų galime rasti, kaip 

pasiekęs savo tikslų personažas drauge įgyvendina savo poreikį.

■ Viena iš didžiausių klaidų, kurias rašytojai gali padaryti, tai supainioti poreikį su 

troškimų ar laikyti juos vienu dalyku.

– Poreikis. Tai kažką, ką personažui reikia įveikti savyje.

– Troškimas. Tai kažką, ką personažui reikia pasiekti išorėje.



Pavyzdžiai

■ Pavyzdys VIENAS:

– Poreikis: veikėjai turi atgauti pasitikėjimą savimi.

– Troškimas: jie nori uždirbti daug pinigų šokdami nuogi priešais pilną kambarį 

moterų.

■ Pavyzdys DU:

– Poreikis: veikėjas privalo atlikti karinę pareigą, nepaisant savo baimių (elgesio 

normų ir psichologinės)

– Troškimas: veikėjas nori surasti eilinį kareivį ir sugrąžinti jį gyvą jo šeimai.







Įsidėmėkite

• Veikėjo troškimas

istorijoje yra kažkas, 

ko jis nori 

ISTORIJOJE, o ne 

savo GYVENIME.

• Nemaišykite

troškimo su poreikiu. 

Tai du atskiri dalykai.



Priešininkas

■ Priešininkas, arba antagonistas, dažniausiai yra vaizduojamas kaip didžiausias 

piktadarys, kuris daro blogus darbus, atrodo kaip piktadarys ir kalba kaip nusikaltėlis. 

Rašytojas neturėtų į veikėjo priešą taip žvelgti. Toks požiūris iš jo atima galimybę sukurti 

įdomų personažą bei istoriją.

■ Tikras priešininkas ne tik nori užkirsti kelią veikėjui gauti troškimą, tačiau taip pat kovoja 

dėl to paties tikslo.

■ Dauguma istorijų pateikia gerus pavyzdžius.

– Detektyvai. Detektyvas mėgina išaiškinti nusikaltimą, nusikaltėlis neleisti detektyvui 

to padaryti. Atrodytų, kad tai niekaip vienas su kitu nesusiję, bet geriau pagalvojus, 

galima pastebėti, kad jie abu kovoja dėl jiems palankios tiesos/ realybės pateikimo 

kitiems.



Įsidėmėkite

• Piktadarys nebūtinai turi būti blogio

įsikūnijimas.

• Norėdami sukurti tinkamą piktadarį, pradėkite

nuo pagrindinio veikėjo tikslo. Tas, kuris nori jį

sustabdyti nuo jo 

įgyvendino/gavimo/pasiekim, bus 

priešininkas.

• Pagrindinis veikėjas negali būti priešas sau. 

Šiuo atveju mes kalbame apie veikėjo

silpnybes.



Planas

■ Veiksmas istorijoje nėra įmanomas be plano. 

■ Planas yra tarsi vartotojo gidas ar strategijos, veiksmų 

planas, kaip veikėjui nugalėti priešininką ir pasiekti savo 

tikslą.

■ Planas yra tiesiogiai susijęs su troškimu ir priešininku.

■ Planas visados turi būti nukreiptas į priešininką ir tikslo 

siekimą.



Įsidėmėkite

Žinokite, kokius 

dalykus ar veiksmus 

jūs norite/ turite 

aprašyti savo 

istorijoje.



Mūšis/ kova

■ Istorijos viduryje priešininkas ir pagrindinis veikėjas 

susitinka ir susikauna, mėgindami pasiekti tikslą.

■ Kova yra paskutinis konfliktas tarp veikėjų. Jis nulems, kad 

pasieks tikslą ir laimės.

■ Paskutinis mūšis gali būti:  smurtinis arba žodinis 

(psichologinis)



Įsidėmėkite

■Per mūšį susitinka 

pagrindinis veikėjas ir 

priešininkas;

■Kova nulemia 

laimėtoją;



Savęs atradimas

■ Mūšis yra įtemptas ir viską keičiantis įvykis veikėjo 

gyvenime. Jo metu personažas daug ką sužino apie 

save.

■ Geras/geri savęs atradimai turi būti susiję su elgesio 

normomis ir psichologiniais dalykais.



Įsidėmėkite

■ Savęs atradimai yra istorijos 

ašis.

■ Psichologinis savęs atradimas 

parodo veikėjui, kas jis toks ir 

kad jis gyvenimo save 

apgaudinėdamas.



Nauja pusiausvyra

■ Pasibaigus mūšiui viskas nurimsta, atsiranda nauja 

ramybė, naujas gyvenimas.

■ Istorijoje nebelieka troškimo.

■ Veikėjas po mūšio ir atsidūręs naujoje pusiausvyroje 

arba pakyla į viršų (subręstą) arba nusmunka 

(tampa palaužtas).



Įsidėmėkite

■Nauja pradžia yra 

ramybė ir taika.

■Veikėjas arba 

sustiprėja arba 

susilpnėja.



■ Įvykiai istorijoje. Ant popieriaus lapo užrašykite visus istorijoje vykstančius 

dalykus ir juos trumpai aprašykite.

■ Įvykių seka. Sudarykite įvykių seka, kad galėtumėte orientuotis, kas po kuo 

eina jūsų istorijoje.

■ Psichologinis ir elgesio normų atradimas. Suteikite veikėjui abu dalykus. 

Būkite tikslūs nuspręsdami, ką veikėjas turi išmokti. Būkite lankstūs. Rašant 

istorija gali tekti tai pakeisti.

■ Problema. Kokia yra problema ar krizė, kurią jūsų veikėjas turi 

išgyventi/susidurti istorijos pradžioje? Pasistenkite, kad šioji krizė būti 

stipresnė/didesnė už veikėjo silpnybes.

■ Troškimas. Būkite labai konkretūs suteikdami veikėjui troškimą.

■ Priešininkas. Sukurkite priešininką, kuris nori tokių pat dalykų, kaip ir 

veikėjas. Taip pat priešininkas turi būti geras pabrėždamas ir 

išprovokuodamas veikėjo silpnybes.



Šaltinis

■ Trudy, John. The Anatomy of Story.


