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Temos: asmens tapatumas, bendrystė su artimaisiais ir atsakomybė už juos, tradici-
jos ir šiuolaikinis pasaulis, skirtingos kultūros, Šiaurės ir Centrinės Amerikos indėnai, 
majų kultūra ir istorija. 

Susijusios ugdymo sritys: socialinis, dorinis, meninis, pradinis ugdymas.

Susijusios bendrosios kompetencijos ir kiti gebėjimai: komunikavimo, pa-
žinimo, socialinė pilietinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninė ir kultūrinė kom-
petencijos, taip pat kritinis mąstymas, emocinis intelektas (ypač empatija), istorinis 
mąstymas (gebėjimas suvokti istorinę raidą, sieti praeitį su dabartimi bei ateitimi), 
medijų raštingumas.

Grupės dydis: iki 30 mokinių.

Susijusios teisės ir laisvės: teisė į asmens orumą, minties, tikėjimo ir sąžinės lais-
vė, saviraiškos laisvė, tautinių bendrijų teisė į kultūrinį savarankiškumą.

SIŪLOMOS VEIKLŲ GAIRĖS: 

Pasiruošimas 
veikloms prieš ir po 
filmo peržiūros

Siūlome: 1) iš anksto peržvelgti 
metodinę filmo aptarimo medžiagą 
ir peržiūrėti filmą; 2) pasirinkti klau-
simus diskusijai po filmo peržiūros 
ir pasiruošti rodymui filmo kadrus 
(pateiktus metodinės medžiagos 
prieduose) ar filmo ištraukas, jei 
norėsite jas rodyti aptariant filmą.

Siūlome paruošti patalpą filmo 
peržiūrai: 
a) pajungti ir patikrinti peržiūrai 
reikalingą įrangą (kompiuterį, 
ekraną, vaizdo projektorių, garso 
kolonėles); b) patikrinti, ar veikia 
internetas; c) užtamsinti langus, kad 
filmo vaizdai nebūtų išblukę; d) 
užtikrinti, kad filmo peržiūros netrik-
dys pašaliniai asmenys (pvz., kitų 
klasių mokiniai, darbuotojai); e) 
įsitikinti, ar mokiniai neužstos vieni 
kitiems ekrano; f) išvėdinti patalpą 
prieš peržiūrą.

Įžangos metu siūlome mokiniams 
pasakyti filmo pavadinimą, režisieriaus 
vardą ir pavardę, filmo sukūrimo 
metus bei atlikti metodinės medžiagos 
dalyje „Klausimai mokiniams“ siūlomą 
pirmąją užduotį.

Pasirengimas filmo 
peržiūrai: patalpa ir 
įranga

 30
min

10
min

Įžanga10
min

Siūlome žiūrėti filmą, neskaidant jo į 
dalis, nepertraukiant filmo peržiūros.

Filmo peržiūra38
min

Būtų puiku, jei po filmo peržiūros 
galėtumėte padaryti nedidelę (5�15 
min.) pertraukėlę (trukmę pasirinkda-
mi atsižvelgę į mokinių amžių). Po jos 
susėsti ratu ir pradėti diskusiją. Reko-
menduojame mokiniams užduoti 
pasirinktus ar visus klausimus, 
pateiktus metodinės medžiagos dalyje 
„Klausimai mokiniams“. Siūlome kartu 
su mokiniais ne ieškoti vienintelio 
teisingo atsakymo, bet pirmiausia 
padrąsinti juos kalbėti ir nebijoti sukly-
sti, skatinti mąstyti savarankiškai, sieti 
matytą ir išgirstą informaciją. Taip pat 
rekomenduojame derinti klausimus, 
susijusius su filmo pasakojimu, su 
klausimais apie filmo stilių. 

TRUKMĖ VEIKLA PATARIMAI

Filmo aptarimas ir 
apibendrinimas

30-60
min

Papildomas užduotis galite atlikti kitą 
dieną ir jas integruoti į kitų dalykų 
pamokas.

Papildomos 
užduotys

10-120
min
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KAIP NAUDOTIS METODINE FILMO APTARIMO MEDŽIAGA?

FILMO PASAKOJIMAS

Metodinės medžiagos dalys „Filmo pasakojimas“, „Filmo kontekstas“ ir 
„Filmo stilius“ yra skirtos mokytojui (ugdytojui), norinčiam pasiruošti filmo 
aptarimui su mokiniais po filmo peržiūros. Visos šiose dalyse pateiktos in-
formacijos mokiniams pateikti tikrai nėra būtina. Kadangi filmas „Lagūna“ 
yra keliasluoksnis, apimantis kelias esmines temas (asmens tapatumo ir 
bendrystės, atsakomybės už kitus, tradicijų ir šiuolaikinio pasaulio, skirtingų 
kultūrų, majų kultūros ir istorijos), jam aptarti po peržiūros galima skirti net 
kelias pamokas. Tačiau, jei laikas riboja, siūlome pasirinkti kelis iš metodinės 
medžiagos dalyje „Klausimai mokiniams“ pateiktų klausimų, kuriuos, žino-
ma, galite papildyti savo sugalvotais klausimais. Būtų labai vertinga disku-
sijoje derinti filmo pasakojimo ir filmo stiliaus klausimus, nes tai padeda 
visapusiškiau atskleisti filmo temas ir ugdyti mokinių vizualinį bei medijų 
raštingumą. Kitaip tariant, filmas neapsiriboja tik dialogais ar veikėjų poel-
giais, jis turi savitą raiškos būdą - kino kalbą, kuria perteikiama daug papil-
domų reikšmių, įprasminami filmo įvykiai. 

Pradinio ugdymo mokytojams rekomenduojame pasidomėti ir papildo-
momis užduotimis (jos duotos metodinės medžiagos pabaigoje), kurias ga-
lite mokiniams pateikti kitą dieną po filmo peržiūros, integruodami į įvairių 
dalykų pamokas. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad prieš filmo „Lagūna“ peržiūrą nėra bū-
tina jį išsamiai pristatyti, nes tokios filmo temos kaip tapatumas ir bendrystė 
bei šiuolaikinis pasaulis ir tradicijos yra apčiuopiamos ir neišmanant majų 
kultūros konteksto. Didelis informacijos kiekis ar klausimai prieš filmą gali 
nukreipti mokinių žvilgsnį į filmą jūsų pageidaujama linkme, tačiau taip pat 
gali jį ir apriboti. Todėl siūlome mokinius su majų kultūra supažindinti jau 

Dokumentinis kinas nuo pat savo ištakų dažnai apibūdinamas kaip langas 
į pasaulį, nes padeda nukakti į atokiausias pasaulio vietoves ir susipažinti 
su įvairiausių kultūrų, pomėgių žmonėmis. Pagrindiniai dokumentinio filmo 
„Lagūna“ veikėjai yra indėnų tautos - majų - lakandonų grupės palikuonys, 
gyvenantys dabartinėje Meksikos teritorijoje, Metzaboko kaime prie lagū-
nos.

Dvylikos metų berniukas Jukas su šeima įsikūrę gamtos apsuptyje, atokiai 
nuo miestų ir technologijų. Jiems svarbūs bendruomeniško gyvenimo prin-
cipai - artimi ryšiai su šeimos nariais ir gentainiais, taip pat itin glaudus, tie-
sioginis sąlytis su gamta, iš kartos į kartą perduodami papročiai ir tikėjimas.

Tema: tapatumas ir bendrystė su kitais

Jukas daug laiko praleidžia su broliuku Chosė, klaidžiodami po džiungles. 
Vyresnėlis moko mažesnįjį plaukioti, nardyti, atskirti augalų rūšis, valgomas 
ir nevalgomas jų dalis, laipioti medžiais, o visų svarbiausia - užmegzti ryšį su 
supančia aplinka ir pajusti, kad žmogus yra neatsiejama jos dalis. Berniukai 
tarpusavy bendrauja ilgus tūkstantmečius puoselėta majų kalba. Ji padeda 

UŽDAVINIAI:

• Padėti mokytojams pasiruošti filmo peržiūrai ir aptarimui;

• Praturtinti pamokas su filmo kontekstu ir ugdymo dalykais susijusio-
mis užduotimis.

diskusijos metu. Kita vertus, majų kultūra šiame filme gali būti suvokta ir 
kaip bet kurios kitos tautinės bendrijos mažumos padėties atspindys, kelian-
tis klausimų apie asmens tapatumo paieškas, skirtingų kultūrų susidūrimą 
ir kt. 
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berniukams suvokti savo tapatybę ir atsakyti į klausimą: „Kas aš esu?“ Vy-
resnėlis tvirtai pareiškia: „Aš ne meksikietis. Aš majas.“ Šeimos gyvenvietė, 
artima aplinka vaikams daug svarbesnė nei oficiali, dabartinė Meksikos te-
ritorija ir valstybinė ispanų kalba. Berniukai ne tik mielai leidžia laiką džiun-
glėse, atlieka ūkio darbus, bet ir klausosi tėvo ir dėdės pasakojamų majų 
mitų: apie Visatos sukūrimą, dievus ir protėvius. Iš vyresniųjų jie sužino, kad 
anksčiau „visa, kas aplinkui, priklausė majams“ ir tiki, kad nuo šlovingų majų 
laikų išlikusiuose griuvėsiuose tebėra ir protėviai, „tik mes jų nematome“. 
Tokia majiška pasaulėjauta paaiškina, kodėl šios indėnų tautos saitai su pra-
eitimi tokie svarbūs dabartinėms kartoms.

Tema: tradicijos ir šiuolaikinis pasaulis

Susidūrimą su šiuolaikiniu pasauliu, jo vertybėmis ir sparčia laiko tėkme 
berniukai pajunta gydymo įstaigoje ir valstybinėje mokykloje. Gydomuosius 
augalus, kuriuos tūkstantmečius vartojo indėnų tautos, medicinos punkte 
keičia cheminiai vaistai, nuo senų laikų gerai žinomus ligų požymius - naujos 
atvežtinės ligos, nuo kurių skiepijami vaikai. Mokymasis mokykloje nėra pa-
grįstas vyresniojo gentainio elgesio kartojimu, jo žinių perėmimu. Nebepri-
mena jis ir patyriminio mokymosi, kuris vyksta pvz., namuose ir džiunglėse, 
ir kur svarbūs ne tik klausos ir regos, bet ir lytėjimo, uoslės, skonio pojūčiai. 
Mokykloje vaikai daugiausia laiko leidžia uždaroje patalpoje, dažniausiai 
atokiau nuo namų, klausydamiesi iš svetur atvykusio mokytojo nurodymų 
ir atlikdami užduotis. Čia itin svarbiomis priemonėmis tampa baltas popie-
riaus lapas, lotyniški rašmenys ir ispaniški žodžiai. 

Jusdamas namų ir mokyklinio pasaulio skirtumus, Jukas vis dėlto suvokia 
savo atsakomybę gerai mokytis. Berniukas tiki, kad gavęs mokyklinį išsila-
vinimą, galės padėti tėvams. Tačiau paskutinis filmo kadras, kuriame Jukas 
vaizduojamas jau atvykęs į Tumbo, atskleidžia, kad jo viltys gerokai sumi-
šusios su nerimu ir dvejonėmis. Ar jam tikrai pavyks gerai mokytis? Kaip jį 
priims mokytojai ir naujieji bendraklasiai? Kaip jis kovos su artimųjų ilge-
siu? Galiausiai - ar Jukui pavyks savyje suderinti dvi skirtingas pasaulėjautas: 
majų taip vertinamą bendruomeniškumą, glaudų ryšį su gamta ir antgamti-
nėmis būtybėmis bei šiuolaikiniam pasauliui būdingą individualizmą, tech-
nologinį progresą, globalizaciją? Ar užaugęs berniukas galės drąsiai ištarti: 
„Aš ne meksikietis. Aš majas“? 

Pasakojimo struktūra

Priešprieša tarp šiuolaikinio pasaulio ir tradicinės majų pasaulėjautos yra 
filmo „Lagūna“ pasakojimo ašis. Tai puikiai atskleidžia pirmasis ir paskuti-
nysis filmo kadrai, kurie yra tarsi du priešingi filmo poliai. Filmas prasideda 
majų kultūroje itin svarbaus povandeninio pasaulio vaizdais, o baigiasi Juko 
atvykimu į Meksikos miestą Tumbo. Kiti filme besiklostantys įvykiai taip pat 
augina įtampą tarp dviejų skirtingų kultūrų. Ispanų kalbos nelabai mokantis 
ir su gydytoja negalintis susikalbėti berniukų tėvas, gydytojos rekomendaci-
ja vartoti pasaulyje plačiai paplitusį vaistą kaptoprilį, Chosė nesėkmė ispanų 
kalbos pamokoje - visa tai priešinga berniukų džiaugsmui, patiriamam lau-
kinėje gamtoje, šiltam ir pagarbiam bendravimui majų kalba su namiškiais 
ir gentainiais, pagarbai protėviams ir anapusiniam pasauliui. Nerimą dėl 
neišvengiamo sąlyčio su šiuolaikine aplinka sustiprina ir filmo veikėjų svars-
tymai: Juko tėvų pokalbis apie jo mokslus Tumbo ir paties berniuko žodžiai 
apie naująją mokyklą bei galimybę padėti tėvams, berniukų dėdės svarsty-
mai apie dievų nebegarbinančius žmones. Tai nukreipia žiūrovo žvilgsnį nuo 
berniukų išgyvenamų dabarties akimirkų ir skatina mąstyti apie jų ir netgi 
visos majų tautos ateitį. 

Esamojo laiko tėkmė filme yra nenuosekli ir taip pat gana sparčiai „bėga“ 
link ateities. Žiūrovas su veikėjais vienoje vietoje ilgai neužsibūna, bet vis 
„perkeliamas“ iš vienos erdvės į kitą. Tokia dažna vietų ir vaizdų kaita at-
skleidžia vakarietišką, skubrų filmo kūrėjų žvilgsnį į filmo įvykius, nerimą dėl 
veikėjų ateities, o kartu - ir norą pateikti žiūrovui kuo daugiau informacijos 
bei suteikti filmui dramatiškumo.

Filmo pasakojimas įgyja dar vieną lygmenį, jei žiūrovas yra bent šiek tiek 
susipažinęs su majų kultūra. Tuomet ekrane rodomas vanduo, dangaus švie-
suliai, kukurūzai ir netgi tortiljos paplotėliai tampa majų kultūros ir istorijos 
ženklais bei simboliais. 

Režisieriaus mintys

„Aš sužinojau, kad Jukas ir jo šeima priklauso lakandonams - majų gen-
čiai, kuri, kaip tikima, yra vienintelė ispanų neužkariauta indėnų grupė Mek-
sikoje. Jie išlaikė savo autonomiją, vis gilyn traukdamiesi į miškus, o santy-
kius su išoriniu pasauliu pradėjo vystyti tik XX a. viduryje - praėjus beveik 
450 metų po užkariavimo. Todėl lakandonai, ypač jų vargingosios šeimos, 
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Majų pasaulis 

Mokslininkai tikina, kad pirmieji Amerikos žemyno gyventojai atsirado 
maždaug prieš trisdešimt-keturiasdešimt tūkstančių metų1. Spėjama, kad 

1    P. Gendrop, Majai. - Vilnius: Žara, 2010, p. 7.

kurios priklausomos nuo lagūnos ir miško išteklių, sukaupė išsamių žinių 
apie atogrąžų miškus. 

Iš pradžių įsivaizdavau, kad filme susidurs du Juko pasauliai ir švietimo 
sistemos - berniuko nuotykiai miške, kaip priešprieša jo pastangoms išmok-
ti ispanų kalbą ir kitus dalykus mokykloje. Tačiau kiekvieną sykį, kai atvyk-
davau filmuoti į Meksiką, jo šeima vis išgyvendavo krizę, o Jukas kiekvieną 
kartą vis rimčiau susimąstydavo apie savo ateitį. Ilgainiui didėjančios ekono-
minės jo šeimos problemos kėlė klausimų apie tai, kaip Jukas, vyriausiasis 
sūnus, gali išlaikyti šeimą. 

Pamažu man tapo aišku, kad filmo ašis bus Juko kelionė nuo vaikystės 
link ankstyvosios paauglystės, kurios metu jis pradės derinti savo majišką ir 
meksikietišką tapatumus ir ieškoti vietos pasaulyje.“

Šaltinis: filmo “Lagūna” medžiaga spaudai, pateikta filmo interneto svetainėje (www.
lalagunafilm.com) adresu: https://static1.squarespace.com/static/56e477cbcf80a-
14323c87fdd/t/580f989803596ec894a5ece7/1477417190501/La+Laguna+_+Mexi-
co-USA+_+2016+_+Press+Release+%281%29.pdf 

FILMO KONTEKSTAS:

paskutinio ledynmečio metu jie atkeliavo iš Azijos per anuomet ledynais it 
tiltu nuklotą dabartinį Beringo sąsiaurį. Iš pradžių klajokliai vertėsi medžio-
kle, žvejyba, augalų ir vaisių rinkimu, tačiau, kai dėl klimato pokyčių laukinių 
gyvūnų sumažėjo, jie vis didesnį dėmesį ėmė skirti augalams ir augalų rin-
kimui. Taip pamažu buvo pereita prie žemdirbystės ir sėslesnio gyvenimo 
būdo. 

Viena iš indėnų tautų, majai, įsikūrė dabartinės Centrinės Amerikos ir 
Šiaurės Amerikos sandūroje, apgyvendindami Jukatano pusiasalį ir greta 
plytinčias teritorijas. Pradėję verstis žemdirbyste, majai ėmė auginti pu-
peles, arbūzines kultūras, netrukus jų laukuose užderėjo pomidorai, avo-
kadai, saldžiosios bulvės, kiemuose pradėjo bėgioti kalakutai ir kiti nami-
niai paukščiai bei iškuintliai (meksikietiško šuns veislė).2 Tačiau didžiausią 
reikšmę majų gyvenimo būdui turėjo kukurūzai. Iš šio maistingo ir per ilgus 
metus ištobulinto kultūrinio augalo jie gamino kukurūzų paplotėlius - savo 
tradicinį maistą, net šiais laikais gerai žinomas tortiljas. Juos valgydavo vie-
nus arba prikimšdavo pupelių ir įsukdavo į banano ar kukurūzo lapą, taip 
pagamindami dar vieną šiuolaikiniams žmonėms žinomą patiekalą - tamalę. 
Tradicinis gėrimas - atolė - taip pat buvo gaminamas iš šio „stebuklingojo“ 
majų augalo.

Kaip ir dabartiniai žemdirbiai, majai buvo itin priklausomi nuo gamtos 
ritmo, kuris neatsiejamas nuo dangaus šviesulių judėjimo. Stebėdami dan-
gų plika akimi, be šiuolaikinių technologijų, jie sugebėjo sukurti labai tikslų 
kalendorių, kuriame metai buvo skirstomi į 13 mėnesių po 20 dienų. Jam 
sudaryti ši indėnų tauta turėjo turėti ne tik neblogų astronomijos, bet ir 
matematikos žinių. Skaičiavimams majai naudojo tik teigiamus skaičius, bet 
įdomu tai, kad juos įsivaizdavo ne kaip abstrakčius vienetus (kaip šiandien 
arabiškoje skaičių sistemoje), bet kaip gyvas būtybes. Todėl visiems skai-
čiams majai suteikdavo žmogaus galvos pavidalą, ją išpiešdami skirtingais 
ornamentais.

Anapusinis pasaulis, bendravimas su dievais, mirusiaisiais, jų pagerbimas 
buvo neatsiejama majų gyvenimo dalis. Jie juos pamalonindavo valgiais ir 
gėrimais (dažniausiai aukodami vyrų pagamintas tortiljas), statė didingas 
šventyklas, atlikdavo ritualus. Todėl ir majų Visatos provaizdis buvo neat-
siejamas nuo antgamtinių buveinių. Žemę majai įsivaizdavo kaip kvadratą, 

2    Ten pat, p. 8.

http://www.lalagunafilm.com
http://www.lalagunafilm.com
https://static1.squarespace.com/static/56e477cbcf80a14323c87fdd/t/580f989803596ec894a5ece7/147741719
https://static1.squarespace.com/static/56e477cbcf80a14323c87fdd/t/580f989803596ec894a5ece7/147741719
https://static1.squarespace.com/static/56e477cbcf80a14323c87fdd/t/580f989803596ec894a5ece7/147741719
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kurio kiekviena siena atgręžta į skirtingą pasaulio pusę: šiaurę, pietus, rytus 
ir vakarus. Žemės viduryje augo pasaulio medis, o po apačia ir iš kraštų ty-
vuliavo vanduo. Jis buvo skiriamoji riba tarp gyvųjų ir po vandeniu plytinčios 
mirųsiųjų karalystės. Majai tikėjo, kad saulė nusileidžia ir nukeliauja į anapu-
sinį pasaulį, o ryte vėl „grįžta“ pas gyvuosius.3 Anot mitų, Žemės dangą pa-
klojo pirmoji dievų pora: Pirmoji motina ir Pirmasis tėvas. Vėliau jie sukūrė 
augalus ir gyvūnus, o pabaigoje iš kukurūzų miltų nulipdė žmones. Todėl net 
ir šiandien majai save vadina „kukurūzų žmonėmis“.  

Mitinis mąstymas buvo neatsiejamas nuo šios indėnų tautos kasdieny-
bės - labiausiai tai atsispindėjo architektūroje. Įkurdami gyvenvietes, staty-
dami didingus miestus, šventyklas, rūmus ar aikštes, žemdirbystei ruošdami 
džiunglių plotus, „kukurūzų žmonės“ visuomet atkartodavo keturkampį pa-
saulio vaizdinį, statinių ar žemės sklypų kraštines tiksliai atgręždami į skirtin-
gas pasaulio kryptis.4 Tai padėjo jiems ne tik geriau gaudytis erdvėje, bet ir 
jausti vienovę su Visata. 

Žmogaus sielos samprata taip pat darė didelę įtaką majų santykiui su 
aplinka ir vienas kitu. „Priešingai nei skelbė europietiškos idėjos, jie neįsi-
vaizdavo savęs kaip nepriklausomų individų, bet greičiau suvokė save kaip 
aplinkos dalį, susietą su ja įvairiais saitais.“5 Būtent todėl itin glaudus ryšys 
su gamta, tarpusavio bendrystė bei anapusinis pasaulis buvo majų pasaulė-
jautos šerdis. 

Deja, jos nesistengė suprasti XV a. į Amerikos indėnų teritorijas įsiveržę 
Naujojo pasaulio atradėjai - ispanai, portugalai, anglai, olandai, prancūzai. 
Išnaudojami, pavergti užkariautojų, iš prigimties išdidūs ir atkaklūs ma-
jai nebesijautė savosios žemės šeimininkai, daug jų išmirė nuo atvežtinių 
ligų ar buvo išnaikinti. Tačiau nedideli šios tautos likučiai sugebėjo atsispirti 
naujakurių įtakai, ištvermingai perduodami savo kalbą ir papročius ateinan-
čioms kartoms.

3    Hohmann Vogrin A., Unity in Space and Time - the Maya Architecture.in Maya: Divine Kings 
of the Rainforest. - Potsdam: H.f.ullmann, [2012], p. 194-215.
4    Wagner E., Maya Creation Myths and Cosmography in Maya: Divine Kings of the Rainforest. 
- Potsdam: H.f.ullmann, [2012], p. 280-293.
5    Eberl M., Death and Conception of the Soul in Maya: Divine Kings of the Rainforest. - Pots-
dam: H.f.ullmann, [2012], p. 310-321.

Kaip buvo minėta metodinės medžiagos dalyje „Filmo pasakojimas“, fil-
mo „Lagūna“ įvykių, vietų ar perspektyvos į tą patį veiksmą kaita yra gana 
sparti. Tokį įspūdį lemia filmo montažas - filmo kadrų seka. Šiame filme ji 
sudaryta iš neilgų kadrų, kurie pagreitina filmo įvykių ir laiko tėkmę. Per 40 
minučių žiūrovas jaučiasi su veikėjais praleidęs ne vieną dieną, apsilankęs ne 
vienoje vietovėje, „dalyvavęs“ įvairiose jų gyvenimo situacijose. Tačiau kar-
tu trumpi kadrai neleidžia ilgėliau stebėti filmo veikėjų elgesio, giliau pajusti 
jų būsenos, išsaugoti įvykių nuoseklumo pojūčio. Todėl siekdamas žiūrovo 
susitapatinimo su veikėjais, režisierius pasitelkia kitas kūrybines priemones. 
„Pajusti“ veikėjus ir jų aplinką „Lagūnoje“ padeda „gyva“, kartais „sudre-
banti“ kamera.  Pavyzdžiui, kameros svyravimai, filmo veikėjams plaukiant 
valtimi, perteikia žiūrovui nestabilią jų būseną. Artumo jausmui sustiprin-
ti dažnai naudojami stambūs filmavimo planai (jais veikėjo veidas ar kitos 
kūno dalys rodomos kone per visą ekraną) ir vidutiniai filmavimo planai 
(dažniausiai veikėjas rodomas iki pusės). 

Personažai, žinoma, yra neatsiejami nuo savo lankomų erdvių. Siekiant 
jas atskleisti, kine yra naudojami bendri filmavimo planai, didelę įtaką er-
dviškumo pojūčiui turi ir diegetiniai (filmuojamos aplinkos) garsai. „Lagū-
noje“ žiūrovas kviečiamas pasižvalgyti po džiungles, pasiklausyti jų garsų, 
paplaukioti lagūna, patyrinėti Juko ir Chosė gyvenamąją aplinką. Įdomu tai, 
kad filmo kūrėjai atveria ir dar vieną - nematerialią, mitinę - majų erdvę, 
kurios vienas iš svarbiausių elementų yra vanduo. Anot majų, jis atskiria, bet 
kartu ir jungia gyvųjų ir mirusiųjų pasaulius, ženklindamas ribą tarp praeities 
ir dabarties. Todėl, filmo veikėjams prakalbus apie anapusinį pasaulį, ekrane 
visada pasirodo vandens paviršius, jame mirguliuojantys atspindžiai, povan-
deniniai kadrai, girdisi jo garsai. Jau pati filmo pradžia (lagūnoje nardantis 
Jukas) žiūrovui byloja, kad už matomo ir apčiuopiamo lagūnos dugno slypi 
majų istorija ir antgamtinė, paslaptinga gelmė. 

FILMO STILIUS
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Ją atveria ir kiti filme pasirodantys ženklai ir simboliai: mėnulis filme ne tik 
parodo paros metą, laiko tėkmę, bet ir primena apie majų kultūroje itin 
svarbų dangaus šviesulių stebėjimą, kukurūzų laukai - apie tradicinį, ilgus 
metus jų puoslelėjamą augalą ir net jų pačių, „kukurūzų žmonių“ (kaip patys 
save vadina) kilmę, tortiljos paplotėlis - apie pagrindinį majų žmonių ir jų 
dievų maistą.

Į šią gamtišką, istorinę, mitinę erdvę nuolat įsiterpia vaizdai iš šiuolaikinės 
Meksikos: valstybinės mokyklos, gydymo įstaigos, Tumbo miesto. Taip ku-
riamas tradicijų ir šiuolaikinio gyvenimo priešpriešos įspūdis, kurį dar la-
biau sustiprina vizualios metaforos. Pavyzdžiui, elektrinės lemputės šviesa, 
rodoma po danguje šviečiančio mėnulio, byloja apie istorinio laiko tėkmę, 
modernių technologijų skvarbą, už mokyklos stiklo įkalintas drugelis - apie 
majams itin svarbų gamtiškumą, patyriminį mokymąsi, kuriam nebėra vie-

Įstrižainės, netikėta perspektyva į filmo įvykius kuria dinamiškumo, veržlu-
mo įspūdį ir, svarbiausia, užsimena apie galimybę pamatyti supančią aplinką 
kitaip nei įprasta. Galbūt taip filmo kūrėjai nori sugriauti Europos auditorijai 
įprastą pasaulio vaizdą ir parodyti, kad į jį galima žvelgti iš įvairių perspekty-
vų, pavyzdžiui, indėnų tautos - majų - žvilgsniu?

tos valstybinėje mokykloje.

Vienas iš įdomesnių „Lagūnos“ režisieriaus kūrybinių sprendimų yra kadro 
kompozicijos (elementų išdėstymas kadre) pasirinkimas. Joje dažnai domi-
nuoja įstrižainės, o filmavimo kamera kartais yra tyčia pakreipiama, siekiant 
panaikinti taisyklingą horizonto liniją. Sykį ji netgi „pažvelgia“ į filmo veikė-
jus iš po žemių - tarsi matytų juos majų protėvių akimis.
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Prieš ir po filmo peržiūros

Atsižvelgę į mokinių amžių, patirtis ir diskusijai skirtą laiką, galite pasi-
rinkti ir kartu su mokiniais aptarti ne visus, bet kelis iš pateiktų klausimų. 
Diskusijoje siūlome derinti klausimus apie filmo pasakojimą ir filmo stilių.  

1. Prieš filmo peržiūrą suskirstykite mokinius į keturias grupes, uždenki-
te ekraną ir pasiruoškite kartu su jais pasiklausyti filmo pradžios garso 
takelio (filmo ištrauka: 00:00 iki 01:52). Kiekvienai grupei pateikite 
po vieną iš šių klausimų: kur (kokioje vietoje, šalyje, mieste, kaime 
ir pan.) vyksta filmo veiksmas? kas veikia filme (kas jo veikėjai)? ką 
jie veikia filme, kas vyksta? kada vyksta filmo veiksmas (paros metas, 
metų laikas)? Pasiklausę garso takelio, paprašykite kiekvienos grupės 
atsakyti į užduotus klausimus, o atsakymų nepaneikite ir nepatvirtin-
kite. Kilus mokinių susidomėjimui, atidenkite ekraną ir pradėkite žiū-
rėti filmą nuo pradžių. 

2. Po filmo peržiūros priminkite mokiniams jų spėliojimus apie filmą. 
Visi kartu pasidalykite mintimis, ką jiems pavyko ir ko nepavyko at-
spėti, klausantis filmo pradžios garsų. 

3. Pamėginkite tiksliau įvardyti, kas yra filmo veikėjai. Paklauskite moki-
nių, ar jie girdėję apie majus - indėnų tautą? Jei ne, trumpai juos pri-
statykite. Jei turite galimybę, žemėlapyje parodykite Meksiką ir anks-

KLAUSIMAI MOKINIAMS:

čiau apgyventas majų teritorijas. (Rekomenduojame labai trumpai 
užsiminti ir apie Naujojo pasaulio atradimus bei ispanų užkariavimą). 

4. Kartu su mokiniais pasvarstykite, kodėl filmas pradedamas vandens 
vaizdais (kadrais) ir garsais? Kada dar matome vandenį filme? Ar, mo-
kinių nuomone, jis yra svarbus filmo veikėjams? Kuo?

5. Parodykite mokiniams keturias nuotraukas (filmo kadrus) (PRIEDAS 
Nr. 1) ir paprašykite jų pasidalyti įspūdžiais: kaip džiunglėse jaučiasi 
Jukas ir jo brolis Chosė? kaip jums atrodo, kodėl šiuose filmo kadruo-
se yra daug pasvirų linijų (įstrižainių)? kaip manote, ar keistųsi žiūro-
vo įspūdis, pojūtis, žiūrint į šiuos kadrus, jei vietoj įstrižainių būtų tik 
horizontalios arba vertikalios linijos? jei taip, tai kaip? (Leiskite moki-
niams laisvai išsakyti savo nuomones. Šiuo atveju vienintelio teisingo 
atsakymo nėra - svarbiausi jų svarstymai, mąstymo procesas.)

6. Paklauskite mokinių: ką Jukas ir Chosė veikia džiunglėse ir ką jie veikia 
mokykloje? ar skiriasi jų nuotaika, būsena šiose skirtingose vietose? 
jei taip, tai kaip? ar skirtingose vietose skiriasi  berniukų tarpusavio 
santykiai?

7. Paklauskite mokinių: ar Juko ir Chosė veikla bei nuotaikos džiunglėse 
skiriasi nuo jūsų veiklos ir nuotaikos gamtoje? kaip jūs jaučiatės savo 
mokykloje: panašiai kaip Jukas ir Chosė, o gal kitaip? kuo skiriasi ir 
kuo panašūs berniukų šeiminiai santykiai ir jūsų bendravimas su ar-
timaisiais?

8. Paklauskite mokinių: kodėl Jukas sako: „Aš ne meksikietis. Aš majas.“? 
kaip manote, kas jam padeda suvokti save kaip mają?

9. Parodykite mokiniams šešias nuotraukas (filmo kadrus) (PRIEDAS Nr. 
2) ir paklauskite jų:

10. kokius kadruose matomus dalykus jie priskirtų senovės majų pasau-
liui, o kokius - šiuolaikinės Meksikos kultūrai? Paprašykite jų paaiškinti 
savo pasirinkimus. 

11. Kartu su mokiniais pažiūrėkite filmo sceną (filmo ištrauka: 25:10 iki 
26:19), kurioje tėvas su Juku lankosi gydymo įstaigoje. Aptarkite šiuos 
klausimus: kaip jaučiasi tėvas, Jukas, gydytoja? kokie yra jų tarpusavio 
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santykiai? kodėl „Lagūnos“ režisierius, filmuodamas tėvą su sūnumis 
prie gydymo įstaigos, pakreipia kamerą?

12. Paklauskite mokinių: kaip manote, kodėl Jukas neatsikalbinėja, nesi-
priešina tėvams, bet sutinka mokytis toli nuo namų, Tumbo mieste? 
kaip jis jaučiasi filmo pabaigoje, atvykęs į Tumbo? kodėl jums taip at-
rodo? kaip manote, kaip jam seksis? kokie iššūkiai jo ten laukia?

UŽDUOTYS MOKINIAMS:

Atlikdami užduotis, mokiniai išsamiau susipažins su filmo kontekstu - majų 
istorija ir kultūra, taip pat tobulins bendrąsias (ypač komunikavimo, pilieti-
nę, kultūrinio sąmoningumo) kompetencijas, įgis naujų ir/ar taikys jau su-
kauptas geografijos, istorijos, matematikos, maisto ruošybos žinias ir geriau 
supras, ką reiškia sąvoka „kultūra“, „kultūriniai skirtumai“. Galbūt šios už-
duotys jus įkvėps kartu su mokiniais sugalvoti ir naujų užsiėmimų. 

Diena su majais 

1. Paprašykite mokinių į mokyklą atsinešti daiktą ar jo atvaizdą (nuotrau-
ką, piešinį), kuris siejasi su jų šeimos, giminės, globos namų šeimos tra-
dicijomis. Galbūt tai iš kartos į kartą perduodama knyga, papuošalas, 
gal vietovė ar daiktas, be kurio jie neįsivaizduoja savo atostogų, laisva-
laikio ar kt.?                                                                                                                                                 

• Susėskite ratu ir papasakokite vieni kitiems apie atsineštus 
daiktus ar jų atvaizdus. Aptarkite, kodėl jie jiems yra svarbūs, ar jie 
norėtų perduoti tai savo vaikams ir t.t.  

• Galbūt jūsų klasėje yra mokinių, priklausančių skirtingoms 
tautinėms mažumoms? Pasidomėkite, kaip jie švenčia jiems svarbias 
metų šventes? Kaip manote, ar yra tokių daiktų, švenčių, laisvalaikio 
leidimo būdų, kurie brangūs daugeliui žmonių Lietuvoje, nepaisant to, 
kad priklauso skirtingoms tautoms, religinėms grupėms?

2. Paprašykite kiekvieno mokinio pasirinkti kokį nors skaičių. Trumpai 
papasakokite, kad skaičiavimams majai naudojo tik teigiamus skaičius 
ir juos įsivaizdavo ne kaip negyvus vienetus (kaip šiandien arabiško-

je skaičių sistemoje), bet kaip gyvas būtybes. Kiekvienam skaičiui jie 
suteikdavo žmogaus galvos pavidalą ir išpiešdavo ją skirtingais orna-
mentais. Papasakoję paprašykite mokinių užsimerkti ir įsivaizduoti, 
kaip jie nupieštų savo pasirinktą skaičių, pavaizduodami jį kaip gyvą 
būtybę. Piešinius pristatykite klasėje, paprašydami kiekvieno vaiko 
apibūdinti nupiešto skaičiaus charakterį ir pomėgius.  

3. Didžiausią reikšmę majų gyvenimo būdui turėjo kukurūzai. Iš šio mais-
tingo ir per ilgus metus ištobulinto kultūrinio augalo jie gamino kuku-
rūzų paplotėlius - savo tradicinį maistą, net šiais laikais gerai žinomas 
tortiljas. Suraskite internete tortiljų receptą ir kartu su mokiniais jų 
pasigaminkite. 

4. Kaip ir dabartiniai žemdirbiai, majai buvo itin priklausomi nuo gamtos 
ritmo, kuris neatsiejamas nuo dangaus šviesulių judėjimo. Stebėdami 
dangų plika akimi, be šiuolaikinių technologijų, jie sugebėjo sukurti 
labai tikslų kalendorių, kuriame metai buvo skirstomi į 13 mėnesių 
po 20 dienų. Paprašykite mokinių suskaičiuoti, kiek dienų yra majų 
kalendoriniuose metuose. Kurie metai turi daugiau dienų: majų ar 
mūsų kalendoriniai metai? Paprašykite mokinių apskaičiuoti dienų 
skirtumą.

5. Parodykite mokiniams tris nuotraukas - filmo „Lagūna“ kadrus (PRIE-
DAS Nr. 3) ir paklauskite, kokias geometrines figūras jie mato šiuose 
kadruose? Paprašykite jas vieni kitiems parodyti ekrane ar dalomojo-
je medžiagoje (priede).

Metodiką parengė: Gintė Žulytė
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PRIEDAS NR.1 PRIEDAS NR.2
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PRIEDAS NR.3


