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SPĄSTAI ORATORIAMS
Keturi kalbų tipai, kurių reikia vengti

Puikią kalbą galima pasakyti nesuskaičiuojama daugybe būdų. 
Bet pirmiausia susipažinkime su keliais svarbiausiais patarimais, 
padėsiančiais saugiai žengti tame kelyje. Būna bjaurių viešai rė-
žiamų kalbų, kurios kelia pavojų ne tik pranešėjo reputacijai, bet 
ir publikos gerovei. Toliau pateiksiu keturis tipus, kurių būtina 
vengti bet kokia kaina.

PARDAVIMO KALBA

Kartais oratoriai viską daro atvirkščiai. Jie nori gauti ir imti, o 
ne duoti.

Prieš kelerius metus į TED atėjo garsus autorius, verslo kon-
sultantas. Susidomėjęs laukiau jo prezentacijos, kaip mąstyti 
netradiciškai. Tačiau tai, ką išgirdau, mane labai išgąsdino. Jis 
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pradėjo pasakoti apie kelis verslininkus, kuriems ėmusis tam 
tikrų veiksmų pavyko padaryti didelį šuolį pirmyn plėtojant 
savo verslus. Kokie buvo tie veiksmai? Pasirodo, visi verslinin-
kai pirko jo konsultacines paslaugas.

Po penkių minučių tokios kalbos klausytojai ėmė erzėti, ir 
man trūko kantrybė. Atsistojau ir nutraukiau pranešėją. Visų 
akys susmigo į mane. Išpylė prakaitas. Mano mikrofonas buvo 
įjungtas, tad visi girdėjo kiekvieną žodį.

Aš: Norėčiau jūsų paprašyti. Gal galėtumėte papasakoti mums, 
kokį netradicinio mąstymo būdą rekomenduojate? Norėtume 
sužinoti, kaip jis iš tikrųjų padeda, kad galėtume vėliau jį iš-
bandyti. O dabar girdime truputį per daug reklamos.
(Nervingi plojimai. Nejauki tyla)

Pranešėjas: Tam suprasti reikia trijų dienų. Per penkiolika 
minučių niekaip neišaiškinsiu visko, ką būtina daryti. Mano 
tikslas papasakoti, kad toks mąstymas gali padėti, ir paska-
tinti jus domėtis toliau.

Aš: Neabejojame, kad tai padeda. Jūs šios srities žvaigždė! 
Papasakokite mums kokį nors pavyzdį ar tiesiog paaiškin-
kite, kiek spėsite per penkiolika minučių. Prašome jūsų! 

Tuo metu salėje pasigirdo pritarimo šūksnių, ir pranešėjui 
neliko kito pasirinkimo. Visi su palengvėjimu atsiduso, kai jis 
pagaliau ėmė dalytis klausytojams naudinga informacija.

Kaip ironiška. Godumas sakant viešąją kalbą kenkia net pa-
ties kalbėtojo interesams. Labai nustebčiau, jeigu minėtoji gar-
senybė gautų bent vieną užsakymą iš jį girdėjusių žmonių. O jei 
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ir gautų, vienkartinė sėkmė neatpirktų visų kitų, buvusių salėje, 
akyse prarastos pagarbos. Neverta net minėti, kad nedėjome jo 
kalbos į savo interneto svetainę.

Reputacija yra viskas. Kur kas geriau kurti ne save rekla-
muojančio nuobodos, o dosnaus, nuostabius dalykus savo klau-
sytojams dovanojančio žmogaus reputaciją. Nyku ir pikta, kai 
tenka klausytis kalbos, kurios tikslas parduoti, ypač jei tikiesi 
visai ko kito.

Aišku, dažniausiai parduoti bandoma gerokai subtiliau. 
Skaidrėje pasirodo knygos viršelis, oratorius probėgšmais užsi-
mena apie tai, kad jo organizacijai trūksta lėšų. Jeigu kalba aps-
kritai puiki, gal net išsisuksite nepričiuptas dėl tokių smulkmenų 
(žinoma, kas kita, jeigu esate kviestas kalbėti būtent apie tą knygą 
ar organizaciją). Tačiau labai rizikuojate. Todėl TED konferenci-
jose mes aktyviai skatiname pranešėjus vengti tokių dalykų.

Svarbiausia prisiminti, kad kalbėtojo tikslas – duoti klausy-
tojams, o ne imti iš jų (net verslo situacijose, kai įtikinti klientą 
pirkti yra jūsų darbas, tikslas turėtų būti duoti. Juk sėkmingiau-
siai dirbantys pardavėjai geba įsijausti į klientų padėtį ir įsivaiz-
duoti, kaip geriausia patenkinti jų poreikius). Į TED konferen-
cijas žmonės susirenka ne tam, kad jiems ką nors parduotų. Vos 
perkandę jūsų slaptą planą, jie gelbėdamiesi įsijungia telefonus 
ir skaitinėja elektroninio pašto žinutes. Tarsi būtumėte sutarę su 
drauge išgerti kavos ir su siaubu suprastumėte, jog ji atėjo pasi-
matyti su jumis tik tam, kad įtikintų jus investuoti į jos parduo-
damą nekilnojamąjį turtą, kurį pakaitomis dalysitės su kitais. 
Juk spruksite pasitaikius pirmai progai.

Galima diskutuoti, kur riba tarp dalijimosi įdomia idėja ir 
bandymo parduoti, bet esmė aiški: ne imkite, o duokite.

Be to, yra dar šis tas. Dosnumas sulaukia atpildo. Kai žmo-
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gaus teisių advokatas Bryanas Stevensonas sakė kalbą TED kon-
ferencijoje, jo organizacijai trūks plyš reikėjo vieno milijono do-
lerių, kad galėtų tęsti kovą svarbioje byloje JAV Aukščiausiajame 
Teisme. Savo kalboje Bryanas nė žodeliu neužsiminė apie tai. 
Tačiau, pasakodamas istorijas, pateikdamas įžvalgų, pasitelk-
damas humorą ir padėdamas atrasti naujus dalykus, jis pakeitė 
mūsų požiūrį į teisingumą Amerikoje. Jam baigus, klausytojai 
visi kaip vienas atsistojo ir kelias minutes plojo. Spėkite, kas nu-
tiko paskui? Konferencijai pasibaigus, Bryanas turėjo beveik 
pusantro milijono dolerių, paaukotų jį išklausiusių žmonių.

PADRIKA KALBA

Kartą pirmojoje mano organizuotoje TED konferencijoje vienas 
dalyvis šitaip pradėjo savo kalbą: „Važiuodamas čia, galvojau, ką 
jums pasakyti...“ Toliau pasipylė srautas minčių apie įvairius atei-
ties variantus. Nieko blogo ar įžeidžiamo. Nieko, ką būtų sunku 
suprasti. Tačiau nė vieno stipraus argumento. Jokių naujovių. Jokio 
atradimų džiaugsmo. Nieko, ką vėliau prisimintum ar panaudo-
tum. Auditorija mandagiai paplojo. Bet niekas nieko nesužinojo.

Aš nesitvėriau pykčiu. Pasitaiko prastai parengti pranešimą. 
Bet girtis, kad esi nepasiruošęs? Tai įžeidimas. Tarsi sakytum 
klausytojams, kad jų gaištamas laikas tau nerūpi. Kad tau nerūpi 
pats renginys.

Tokių kalbėtojų labai daug. Beprasmiškai klajoja, neturė-
dami aiškios krypties. Tikriausiai apgaudinėja save, kad padri-
kas knaisiojimasis po savo nuostabiuosius smegenų užkaborius 
privalo sužavėti ir kitus. Bet jeigu aštuoni šimtai žmonių nu-
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sprendžia skirti tau penkiolika minučių savo gyvenimo, plepa-
lais neišsisuksi.

Mano kolegos Bruno Giussani žodžiais tariant, „kai žmonės 
susėda paklausyti pranešėjo, jie suteikia jam kai ką nepapras-
tai vertingo, ko niekada nebesusigrąžins, – kelias minutes savo 
laiko ir dėmesio. Kalbėtojo užduotis – kuo geriau tai išnaudoti.“

Tad jei ketinate dovanoti žmonėms nuostabią idėją, pirmiau-
sia skirkite laiko tam pasiruošti. Padriki tauškalai nėra išeitis. 

Kaip vėliau paaiškėjo, anas nevykęs pranešėjas vis dėlto 
įteikė TED organizacijai tam tikrą dovaną. Nuo to karto mes 
dvigubai labiau stengiamės padėti dalyviams pasirengti.

BIUROKRATINĖ NUOBODYBĖ

Kiekviena organizacija įdomi tiems, kurie joje dirba, – ir be galo 
nuobodi beveik visiems kitiems. Apgailestauju, bet tai tiesa. Klau-
sytojai ims snūduriuoti per pirmuosius sakinius, jei pasakosite 
apie ypatingą savo bendrovės, nevyriausybinės organizacijos ar 
laboratorijos istoriją, sudėtingą, bet, ak, kokią įspūdingą struk-
tūrą, stulbinamai talentingą, neįtikėtinai fotogenišką su jumis 
dirbančią komandą ir populiarumo aukštumas pasiekusius savo 
gaminius. Visa tai gali dominti jus ir jūsų bendradarbius. Deja, 
mes dirbame kitur.

Tačiau viskas pasikeis, jei kalbėsite apie savo veiklą ir joje 
gimstančias drąsias idėjas, tik nepradėkite apie pačią organiza-
ciją ar jos produkciją.

Tai gali būti sunkiau, negu atrodo. Dažnai savaime supran-
tama, kad organizacijų vadovai yra ir jų atstovai ryšiams su vi-



Pagrindai. SPĄSTAI ORATORIAMS  |  45

suomene, nuolatos reklamuojantys savo darbovietę, tikintys, jog 
jų pareiga – pagerbti savo sunkiai dirbančią komandą. O kadangi 
veikla, apie kurią jie norėtų kalbėti, vyksta organizacijos viduje, 
lengviausia pradėti nuo to, kaip veikia visa struktūra. „2005 metais 
mes atidarėme naują skyrių Dalase šiame verslo centre (skaidrė su 
stikliniu dangoraižiu), to skyriaus tikslas buvo ištirti, kaip galė-
tume sumažinti elektros energijos išlaidas, todėl jam vadovauti 
paskyriau viceprezidentą Hanką Borehamą...“ Visi žiovauja.

Palyginkime: „2005 metais netikėtai pastebėjome keistą da-
lyką. Paaiškėjo, kad vidutinis biuras gali šešiasdešimčia pro-
centų sumažinti elektros energijos išlaidas be jokio pastebimo 
produktyvumo sumažėjimo. Leiskite pasidalyti su jumis, kaip...“

Vienas variantas sudomina. Kitas susidomėjimą pražudo. 
Vienas yra dovana. Kitas – tingus savanaudiškumas.

ĮKVEPIANTIS PASIRODYMAS

Dvejojau, ar įtraukti šį pavyzdį, bet nusprendžiau, kad privalau.
Pirmiausia sutarkime: uždegantis įkvėpimas yra neabejo-

tinai vienas įspūdingiausių dalykų, kurį galime patirti klausy-
damiesi kalbos. Oratoriaus pastangos ir žodžiai mus išjudina ir 
užpildo visa apimančiu, jaudinančiu galimybės pojūčiu. Norisi 
eiti į pasaulį ir būti geresniu žmogumi. Nuoširdžiai įkvepiantis 
daugumos kalbų pobūdis nulėmė TED organizacijos augimą ir 
sėkmę. Atvirai kalbant, būtent jis visų pirma patraukė ir mane. 
Aš tikiu inspiracijos galia.

Bet su šia galinga jėga reikia elgtis atsargiai.
Kai puikus oratorius baigia kalbėti, o minia pašoka iš vie-
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tos ir ploja, visi išgyvena jaudinančias akimirkas. Klausytojai 
džiaugiasi tuo, ką išgirdo, o oratorius jaučiasi nenusakomai lai-
mingas, gaudamas tokį milžinišką pripažinimą. (Kartą TED 
konferencijoje patyrėme nejaukiausias minutes savo istorijoje, 
kai aidint skystiems plojimams pranešėja nulipo nuo scenos ir 
užkulisiuose sušnibždėjo savo draugei: „Niekas neatsistojo.“ Su-
prantama pastaba. Bėda ta, kad ji neišjungė mikrofono ir visi 
išgirdo skausmą jos balse.)

Daugelis pranešėjų, pripažįsta jie tai ar ne, svajoja apie 
griausmingas ovacijas jiems paliekant sceną ir gausybę žinu-
čių, liudijančių apie jų neeilinius gebėjimus įkvėpti publiką. Tai 
spąstai. Didžiulis troškimas sulaukti ilgų plojimų verčia priimti 
blogus sprendimus. Ruošdamiesi jie peržiūri įkvepiančių ora-
torių kalbas ir ima kopijuoti... formą, bet ne turinį. Rezultatas 
pasibaisėtinas: tiesmukai naudojantis visais įmanomais triukais 
intelektualiai ir emociškai manipuliuojama klausytojais.

Prieš keletą metų TED konferencijoje stebėjome panašų 
liūdną atvejį (padorumo dėlei kai ką šioje istorijoje pakeičiau). 
Keturiasdešimtmetis amerikietis, prisiekęs TED gerbėjas, at-
siuntė mums peržiūrėti įdomų vaizdo įrašą, primygtinai prašy-
damas leisti jam kalbėti. Svarbiausia kalbos mintis puikiai tiko 
prie pagrindinės tų metų temos, žmogus pateikė geras reko-
mendacijas, taigi nusprendėme leisti jam pamėginti.

Pirmosios kalbos minutės buvo išties daug žadančios. Tai 
buvo įspūdinga asmenybė. Džiugiai šypsojosi klausytojams. 
Pradėjo keliomis smagiomis pastabomis, parodė įdomų fil-
muotą epizodą, turėjo netikėtų vaizdinių priemonių. Atrodė, 
kad yra smulkiai išstudijavęs visas iki vienos TED kalbas ir savo-
joje pritaikė geriausius dalykus iš kiekvienos. Sėdėjau ir žiūrėjau 
tikėdamasis tapti milžiniško pasisekimo liudininku.
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Tačiau netrukus... man ėmė darytis slogu. Kažkas buvo smar-
kiai ne taip. Pranešėjas žavėjosi buvimu scenoje. Žavėjosi truputį 
per daug. Vis nutildavo, laukdamas plojimų ar juoko, o sulaukęs 
nutraukdavo kalbą ir dėkodavo, subtiliai reikalaudamas dar. Vė-
liau, trokšdamas vėl palinksminti publiką, ėmė laidyti iš anksto 
neapgalvotus komentarus. Tie komentarai akivaizdžiai smagino 
jį patį, bet ne kitus. O blogiausia, kad taip ir nesulaukėme žadė-
tosios esmės. Jis teigė, kad atskleis tiesą apie svarbią idėją. Tačiau 
jo pagrindinė mintis buvo paika, o istorijos tuščios. Sykį net pa-
naudojo Photoshop programa pakeistą nuotrauką, kad turėtų kuo 
pagrįsti savo žodžius. Be to, užsimiršęs taip susigundė rampos 
šviesa, kad gerokai viršijo leistiną laiką.

Artėdamas prie pabaigos, jis puolė aiškinti klausytojams, 
kad dabar jų galioje pasinaudoti jo išmintimi, prabilo apie sva-
jones ir įkvėpimą, o baigė plačiai išskėtęs rankas ir ištiesęs jas į 
publiką. Visi matė, kiek daug ši kalba reiškia pačiam oratoriui, 
todėl dalis žmonių atsistojo paploti. O aš? Mane pykino. Ką tik 
stebėjome nuvalkiotą TED banalybę, kurios taip stengiamės at-
sikratyti. Vien išorė ir nieko viduje.

Problema su tokiomis kalbomis ne vien ta, kad jas sakant ap-
gaulingai meilikaujama. Bėda ta, kad jos užtraukia blogą vardą 
visam žanrui. Per jas klausytojai nebenori priimti ir tikrai nuošir-
daus, įkvepiančio kalbėtojo. Deja, tuo slidžiu keliu bando eiti vis 
daugiau pranešėjų, trokštančių paragauti populiarumo narkotiko.

Prašau jūsų, nebūkite vienas iš jų.
Taip jau yra, kad norint įkvėpti kitus reikia tai pelnyti. Už-

dega ne tas, kuris žiūri į mus didelėmis akimis ir meldžia nuo-
širdžiai patikėti jo svajone. Uždega tas, kuris turi tikrai įdomią, 
jaudinančią svajonę. O tokios svajonės lengvai neatsiranda. Jos 
gimsta išliejus daug kraujo, prakaito ir ašarų.
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Uždegantis įkvėpimas primena meilę. Jei vaikysiesi ją, ji nie-
kada neateis. Tiesą sakant, žmonės, maldaujantys meilės, vadi-
nami persekiotojais. Ne tokiais kraštutiniais atvejais vartojame 
kitus žodžius, bet irgi turinčius neigiamą reikšmę: šleikštu, nede-
rama, beviltiška. Deja, toks elgesys sukelia priešingą reakciją, nei 
norima juo pasiekti. Nuo taip besielgiančio žmogaus visi trau-
kiasi.

Tas pats ir su pastangomis įkvėpti kitus. Jeigu ieškosite leng-
vesnio kelio ir bandysite laimėti žmonių simpatijas vien savo 
charizma, jums gali trumpam pavykti, bet greitai viskas paaiškės 
ir jūsų klausytojai spruks šalin. Oratorius, apie kurį pasakojau, 
sulaukė dalies auditorijos plojimų atsistojus, bet apklausoje, ku-
rią atlikome konferencijai pasibaigus, atsiliepimai apie jį buvo 
baisūs, tad niekada neskelbėme šio įrašo internete. Dalyviai jau-
tėsi manipuliuojami. Taip ir buvo.

Jeigu svajojate tapti viešojo kalbėjimo žvaigžde, kuriai įžen-
gus į sceną ir pažėrus talento perlų publiką apima ekstazė, mel-
džiu apsigalvoti. Meskite šalin tokias svajones. Svajokite apie ką 
nors daug didesnio už save patį. Siekdami tos svajonės, pasirai-
tokite rankoves ir dirbkite tiek, kiek reikės, kol pasieksite reikš-
mingų laimėjimų. O tada kukliai užsukite pas mus ir pasidaly-
kite tuo, ką išmokote.

Nesuvaidinsi, kad gali įkvėpti kitus. Klausytojus patraukia 
natūralumas, drąsa, nesavanaudiškas darbas, nesuklastota iš-
mintis. Jei kalbėdamas kitiems remsitės šiomis savybėmis, re-
zultatai jus maloniai nustebins.

Tačiau lengva aptarinėti nevykusias kalbas. O ką daryti, kad jos 
pasisektų? Viskas prasideda nuo aiškios minties.
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KALBOS STUBURAS
Kokia jūsų pagrindinė mintis?

„Sėdėdamas salėje ir klausydamas pranešimo labai dažnai suvoki, 
kad tas žmogus galėtų rėžti daug geresnę, tiesiog puikią kalbą, ta-
čiau tai būtų kita, ne dabar sakoma kalba“, – tai vėl kolegos Bruno 
Giussani žodžiai, mat šis žmogus negali pakęsti, kai mato poten-
cialiai puikų pranešėją, veltui švaistantį savo galimybę.

Pagrindinė kalbos mintis yra... pasakyti ką nors prasmingo. 
Stebėtina, kiek daug pranešėjų to nesugeba. Žinoma, jie išbe-
ria daugybę sakinių. Bet kažkokiu būdu nelieka nieko, ką galė-
tum atsiminti. Puiku, kai charizmatiškas oratorius rodo gražias 
skaidres, bet jei nieko ypatingo nesužinai, vadinasi, jis – geriau-
siu atveju – tik palinksmino publiką.

Svarbiausia tokios tragedijos priežastis, kad pranešėjas netu-
rėjo bendro kalbos, kaip visumos, plano. Galbūt jis vieną po kito 
apgalvojo atskirus punktus, netgi atskirus sakinius, bet neskyrė 
laiko pamąstyti apie viską vienijančią grandį.

Analizuojant spektaklius, filmus ir romanus, padeda frazė, 
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kuri tinka ir viešosioms kalboms. Tai vienijanti linija, kalbos 
stuburas, viską jungianti tema, susiejanti atskirus naratyvo dė-
menis. Ją turėti privalo kiekviena viešoji kalba.

Jūsų tikslas – perduoti klausytojams nuostabią idėją, todėl 
tą vienijančią liniją galite įsivaizduoti kaip stiprų laidą ar virvę, 
prie kurios prikabinsite visas atskiras pristatomos idėjos dalis.

Tai nereiškia, kad kiekvienoje kalboje privalo būti tik viena 
tema, viena istorija ar vienintelė kryptis be jokių aplinkinių ke-
lių. Jokiu būdu. Tai tik reiškia, kad visos dalys turi būti susijusios 
tarpusavyje.

Štai kaip pradeda oratorius, neapgalvojęs vienijančios lini-
jos: „Norėčiau jums papasakoti, ką patyriau per savo paskutinę 
kelionę į Keiptauną, o tada pateiksiu keletą pastabų apie gyve-
nimą kelyje...“

Palyginkite: „Per pastarąją kelionę į Keiptauną atradau kai 
ką naujo apie nepažįstamus žmones – kada galima jais pasiti-
kėti, o kada tikrai ne. Norėčiau papasakoti jums apie dvi labai 
skirtingas savo patirtis...“

Pirmasis variantas tiktų šeimos ratelyje. Bet plačiajai audi-
torijai kur kas patrauklesnis antrasis, nes jo stuburas matomas 
nuo pat pradžių.

Išmėginkite gerą pratimą – išdėstykite savo kalbos vienijan-
čią liniją ne daugiau kaip penkiolika žodžių. Maža to, tais pačiais 
penkiolika žodžių pateikite ir apibendrintą pranešimo planą. Ne-
pakanka įsivaizduoti savo tikslo šitaip: „Aš noriu uždegti ir įkvėpti 
klausytojus“, arba: „Aš noriu gauti paramos savo darbui.“ Reikia 
kur kas labiau sutelkti mintį. Kaip tiksliai įvardytumėte idėją, ku-
rią norite perkelti į klausytojų mintis? Kokia jos išliekamoji vertė?

Taip pat svarbu, kad kalbą vienijanti linija nebūtų iš anksto 
nuspėjama ar banali, pavyzdžiui, „atkaklaus darbo svarba“ ar 
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„keturi svarbiausi mano darbo projektai“. Tai išgirdus, iškart 
suima miegas... Jūs tikrai galite sugalvoti išradingiau! Štai keli 
pavyzdžiai iš populiarių TED kalbų. Atkreipkite dėmesį, kad į 
kiekvieną įtrauktas netikėtumo elementas.

• Kuo didesnis pasirinkimas, tuo nelaimingesni tampame.
• Jautrią, pažeidžiamą asmenybės pusę reikia branginti, o 

ne slėpti nuo pašalinių akių.
• Mokymo galimybės didėja, jei didžiausią dėmesį skiriame 

nuostabiam (ir labai linksmam) vaikų kūrybingumui.
• Pasitelkus kūno kalbą, galima meluoti, kol pats tuo patikėsi.
• Visatos istorija per aštuoniolika minučių atskleidžia kelią 

nuo chaoso iki tvarkos.
• Tose pasibaisėtinose miestų vėliavose galima atrasti stebė-

tinų dizaino paslapčių.
• Žygis slidėmis į Pietų ašigalį kėlė pavojų mano gyvybei ir 

aukštyn kojom apvertė supratimą apie tikslą.
• Pradėkime tylią revoliuciją – pertvarkykime pasaulį į pa-

lankų introvertams.
• Trijų paprastų technologijų derinys sukuria stulbinamą 

šeštąjį pojūtį.
• Naudojantis internete skelbiama vaizdo medžiaga galima 

humanizuoti darbą klasėje ir iš pagrindų pakeisti švietimą.

Barry Schwartzas, kurio kalbos ištrauka apie pasirinkimo 
paradoksą yra pirmoji anksčiau pateiktame sąraše, tvirtai tiki 
vienijančios linijos svarba:

Daugelis pranešėjų taip įsimyli savo idėjas, kad net neįsi-
vaizduoja, jog pašaliniams žmonėms gali būti sunku jas su-
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prasti. Todėl svarbiausia pristatyti tik vieną idėją – be to, 
kuo nuodugniau ir rūpestingiau, kiek tai įmanoma per ri-
botą laiką. Ką, jūsų nuomone, klausytojai turi aiškiai ir ne-
dviprasmiškai suprasti kalbos pabaigoje? 

Paskutinė eilutė sąraše priklauso švietimo reformatoriui Sal-
manui Khanui. Jis man sakė:

Khano akademija yra nuveikusi daug tikrai įdomių dalykų, 
tačiau man vis atrodė, kad jie pernelyg savitiksliai. Troškau 
dalytis platesnėmis idėjomis, pavyzdžiui, mokymusi, pa-
grįstu praktinėmis užduotimis, ir darbo klasėje humaniza-
vimu atsisakant paskaitų. Patarčiau pranešėjams rasti vieną 
svarbią idėją, svarbesnę už juos pačius ar jų organizacijas, 
tačiau kalbant apie ją kuo daugiau remtis asmenine patir-
timi, kad neliktų vien tuščių pasvarstymų įspūdis.

Jūsų kalbą vienijanti tema neprivalo būti tokia ambicinga 
kaip minėtosios. Vis dėlto ji turėtų slėpti tam tikrą intrigą. Užuot 
aptarinėjus sunkaus darbo svarbą, galbūt verta papasakoti, ko-
dėl sunkiai dirbančiam žmogui kartais nepavyksta pasiekti tik-
rosios sėkmės ir ką reikėtų daryti. Užuot kalbėjus apie keturis 
projektus, prie kurių dirbate pastaruoju metu, gal geriau aptarti 
tik tuos tris, kuriuos sieja netikėtas ryšys?

Beje, Robin Murphy būtent taip ir padarė, rengdama kalbą 
TEDWomen konferencijai. Štai kaip ji pradėjo:

Robotai vis dažniau naudojami nelaimių vietose, kur jie at-
lieka gelbėjimo darbus kartu su žmonėmis. Ištikus katas-
trofai, šios sudėtingos mašinos gali neatpažįstamai pakeisti 
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gelbėjimo operacijas, išsaugoti gyvybes ir taupyti pinigus. 
Norėčiau papasakoti jums apie tris tokius naujus robotus, 
prie kurių kūrimo prisidėjau.

Ne kiekvienoje kalboje reikia taip akivaizdžiai iš anksto pra-
nešti pagrindinę, visas dalis vienijančią temą. Kaip matysime, 
yra daug kitų būdų sudominti klausytojus ir pakviesti juos ke-
liauti kartu. Bet sekti iš paskos daug lengviau, kai žinai, kur tave 
veda.

Dar kartą pagalvokime apie viešąją kalbą kaip apie kelionę, į 
kurią oratorius ir jo vedama publika išsiruošia drauge. Bet jeigu 
jūs, pranešėjau, norite, kad klausytojai eitų su jumis, turėtumėte 
jiems užsiminti apie kelionės kryptį. O tada žiūrėkite, kad kiek-
vienas žingsnis artintų prie tikslo. Tęsiant kelionės metaforą, 
vienijanti kalbos linija parodo, kokiu keliu eisime. Dėl to išven-
giame beprasmių posūkių, o kalbos pabaigoje ir oratorius, ir jo 
bendrakeleiviai drauge atvyksta į visus tenkinančią vietą.

Rengdami kalbą, daugelis mano, kad pakaks pašnekėti apie 
savo darbą, apibūdinti savo organizaciją ar patyrinėti problemą. 
Tai netikęs planas. Didelė tikimybė, kad tokia kalba bus padrika 
ir nedarys jokio įspūdžio.

Nepamirškite, kad kalbos stuburas nėra tas pats, kas jos te-
matika. Galbūt gavus kvietimą viskas atrodė aišku: „Ponia Ma-
ryte, kviečiame pasakyti kalbą apie jūsų sukurtą naująją vandens 
gėlinimo technologiją“, „Pone Jonai, ar galėtumėte atvykti papa-
sakoti apie savo nuotykius plaukiant baidarėmis Kazachstane?“ 
Net jeigu tema aiški, kalbos liniją verta apgalvoti. Pasakojimo 
apie baidarių žygį ašis gali būti ištvermė, grupės tarpusavio 
bendravimas ar šėlstantys upės verpetai. Kalbos apie vandens 
gėlinimą pagrindinė linija gali būti perversmą sukelsianti ino-
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vacija, pasaulinė vandens krizė ar nuostabą keliantys techniniai 
sprendimai.

Kaip apsispręsti dėl kalbos stuburo?
Pirmasis žingsnis – kuo daugiau sužinoti apie savo klausy-

tojus. Kas jie? Kokios jų žinios? Ko jie tikisi? Kas jiems rūpi? Ką 
kalbėjo ankstesni pranešėjai? Dovanoti idėją galima tik tiems 
protams, kurie pasirengę ją priimti. Jei Londono taksistams kal-
bėsite apie tai, koks nuostabus dalykas yra skaitmeninės revoliu-
cijos padarinys – dalijimosi ekonomika, iš anksto pasidomėkite, 
kaip jų gerovę griauna Uber paslaugos. 

Instinktyvus kiekvieno oratoriaus skundas „Aš turiu tiek 
daug pasakyti ir tiek mažai laiko!“ tampa didžiausia kliūtimi 
apsisprendžiant dėl kalbą vienijančios linijos.

Dažnai girdime šį nevilties klyksmą. TED Talks konferen-
cijose leidžiama kalbėti ilgiausiai aštuoniolika minučių (Kodėl 
aštuoniolika? Nes tai ganėtinai trumpai, kad žmonės, sėdintys 
salėje ar žiūrintys internete, išlaikytų dėmesį, ir tiksliai tiek, kiek 
reikia, kad į pranešimą būtų žvelgiama rimtai. Be to, aštuoniolika 
minučių yra pakankamai ilgas laikas, kad spėtum pasakyti svar-
bią mintį). Tačiau daugelis pranešėjų įpratę kalbėti nuo trisde-
šimt iki keturiasdešimt minučių ar ilgiau. Jiems tikrai sunku įsi-
vaizduoti, kaip galima išrėžti rimtą kalbą per tokį trumpą laiką.

Žinoma, jokiu būdu nereiškia, kad trumpesnei kalbai reikia 
mažiau ruoštis. Prezidento Woodrow Wilsono kartą paklausė, 
kiek laiko jis užtrunka rengdamas kalbą. Šis atsakė:

Tai priklauso nuo kalbos trukmės. Dešimties minučių kal-
bai ruošiuosi dvi savaites, pusvalandžio kalbai ruošiuosi sa-
vaitę, o jei galiu kalbėti, kiek noriu, ruoštis nereikia visai. 
Galiu kalbėti dabar.
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Šie žodžiai man primena garsią citatą, kurios autorystė pri-
skiriama įvairiems didiesiems mąstytojams ir rašytojams: „Jei 
turėčiau daugiau laiko, parašyčiau trumpesnį laišką.“

Taigi sutikime, kad, norint sukurti puikią, į laiko rėmus tel-
pančią kalbą, tenka nemažai pasistengti. Tačiau yra geras ir blo-
gas būdas, kaip tai padaryti.


