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Šalis: Ukraina, Vokietija

Metai: 2018

Trukmė: 30 min 

Temos: liminalumas, virsmas, posovietinė visuomenė, paribiškumas, ambivalencija

Metodas tinka šiems dalykams: etika, klasės valandėlės, politologija, istorija 

Grupės dydis: 20-30 mokinių

Filme liečiamos žmogaus teisės: saviraiškos laisvė, teisė į nediskriminaciją

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai: Šio užsiėmimo tikslas - supažindinti mokslei-
vius su virsmo, paribio sąvokų reikšme posovietinės visuomenės ir žmogaus (taip pat 
ir pačių moksleivių) gyvenimo kontekste. Užsiėmimo pradžioje atkreipiamas dėmesys 
į platesnius išorinius, politinius procesus, vėliau - į asmenines moksleivių patirtis.

Užsiėmimo trukmė: Apie 1-2 val

„Ania and Serioža“

Režisierė: Ivette Löcker 

ĮSPĖJIMAI/PASTABOS MOKYTOJAMS
RUOŠIANTIS FILMO PERŽIŪRAI:

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA: 

ĮVADAS

FILMO PERŽIŪRA

DISKUSIJA

Lenta, kreida, dalomoji medžiaga 
(Priedas Nr. 1)

Paruoštas rodyti filmas, 
kompiuteris, projektorius. 

ASMENINIAI UŽRAŠAI dalomoji medžiaga 
(Priedas Nr. 1), rašikliai

Dalomoji medžiaga 
(Priedas Nr. 1), rašikliai

5-10
min

5-10
min

20-40
min

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

30
min

Svarbu skirti laiko apmąstymams po filmo. Peržiūros metu moksleiviams 
gali kilti minčių ir jausmų, kuriais verta ne tik pasidalyti su grupe, bet ir už-
fiksuoti sau, todėl būtų gerai skirti bent 5 min moksleivių asmeniniams už-
rašams.

Metodinė priemonė skirta filmo peržiūrai ir aptarimui per pamokas, to-
dėl užsiėmimams pakanka priemonių, paprastai esančių klasėje: kompiute-
rio su ekranu filmo peržiūrai, lentos su kreida/markeriu, suolų, sąsiuvinių, 
rašiklių.

PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:
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Dokumentinis filmas pasakoja apie Anią ir Seriožą, jaunuolius, gyvenan-
čius Mariupolyje. Šis miestas yra Ukrainoje, industrinio Donbaso regiono 
paribyje, kur jau penkerius metus vyksta karas su Rusija. 

Filmo veikėjai išgyvena pereinamąjį paauglystės laikotarpį: jų vaikystė 
baigiasi, prasideda suagusiųjų gyvenimas. Mieste, kuriame jie gyvena, nėra 
nei darbo perspektyvų, nei žmonių, kuriems jų idėjos būtų aktualios. Tačiau 
išvažiuoti į Vakarus reikštų palikti šeimą, draugus, pasinerti į nežinomybę, 
neužtikrintumą. Veikėjai, kaip ir jų miestas, yra pakibę ties paribiu ir neži-
nomybe.

Liminalumas (ang. liminality) yra virsmo būsena, kai žmogus ar visuome-
nė keičiasi, pereina į naują gyvenimo etapą (Thomassen, 2009). Ši sąvoka 
apibūdina paribio situacijas, kuriose griūva ligtol žmogaus gyvenimą api-
brėžusios taisyklės bei struktūros ir kuriasi naujos. Tipiškomis liminaliomis 
situacijomis galima laikyti paauglystę, revoliuciją, stichinę nelaimę, ilgesnę 
kelionę, piligrimystę. Laikotarpis, kai nuo ligšiolinės būklės jau atsiribota, o 
naujoji dar nepasiekta, yra apibūdinamas kaip tikrasis liminalumas. Visais 
šiais atvejais asmuo ar visuomenė išgyvena virsmą, neretai - dviprasmybės, 
sutrikimo patirtis. Procesui pasibaigus, šią patirtį išgyvenę žmonės labai pa-
sikeičia. Tai gali paveikti jų psichinę būseną, tapatybės jausmą, socialinį ar 
teisinį statusą.

Karas Donbase, Rytų Ukrainoje, įkūnija ne tik dviejų valstybinių intere-
sų konfliktą, bet ir dviejų vertybinių pasaulių sankirtą. 2014 m. Ukrainoje 
įvyko politinis lūžis: Rusijos įtakos zonoje ir vis dar sovietinės pasaulėvokos 
bei korupcijos kaustoma pilietinė visuomenė nusprendė atsikratyti ligtolinio 
galios aparato ir gyvenimo būdo ir siekti į Vakarų standartus orientuotos 
valstybės vizijos (Shore, 2017). 

Deja, šalies sostinėje įvykęs galios perversmas turėjo sunkių padarinių. 
Rusija siekė išlaikyti savo įtaką kaimyninėje šalyje, tad hibridinio karo būdu, 
t. y. nedeklaruodama karinių veiksmų, o juos maskuodama fizinėmis skai-

FILMO APRAŠYMAS

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS 

tmeninėmis priemonėmis (naudodama nepažymėtą kariuomenę, imituo-
dama humanitarinę pagalbą, skleisdama klaidinančią propagandą ir pan.), 
užpuolė ir okupavo Krymo pusiasalį Ukrainos pietuose bei Donbaso regioną 
jos rytuose. Apie šią tragediją filme metaforiškai užsimenama grupės Dakh 
Daughters („Dakų dukterys“) daina Rozy/Donbas, kurios per koncertą klau-
sosi filmo veikėjai.

Skaitomas pažodžiui, Ukrainos pavadinimas ir reiškia „paribį“ (slav. u - 
„ant“; kraj - „kraštas, riba“). Mariupolio miestas yra įstrigęs šioje liminalio-
je situacijoje, ribinėje būsenoje tarp Rusijos ir Vakarų, sovietinės praeities 
ir nevienareikšmės dabarties. Anksčiau Donbasas buvo vienas svarbiausių 
industrinių regionų Sovietų Sąjungoje. Posovietiniu laikotarpiu, užsidarius 
daugeliui anglies kasyklų bei gamyklų, regione gyventi tapo ekonomiškai itin 
sunku. Kita vertus, jaunieji filmo veikėjai iš savo gimtos fabrikų apsuptos 
aplinkos žvelgia į Vakarus, žavisi iš ten sklindančiomis idėjomis. 

Neatsiejama dalis liberalių vertybių yra ir lyčių lygybės, žmogaus teisių, 
individualizmo idėjos, kurias filmo veikėjai tyrinėja nykiame, apatiškame 
gimtojo miesto fone. Ania ir Serioža kelia klausimus apie lyčių vaidmenis 
ir stereotipus, kuriuos mato savo aplinkoje. Šios idėjos, iškilusios XX a. an-
trojoje pusėje Vakarų Europoje, prieštarauja nuo seno nusistovėjusioms 
normoms, susijusioms su tradicinėmis šeimos struktūromis, vyrų ir moterų 
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vaidmenimis, išvaizda ir elgsena. Asmuo, individas, o ne visuomenė tampa 
vieninteliu teisėtu sprendėju, kaip jis ar ji turi elgtis, atrodyti ir reikšti savo 
tapatybę.

Tokiu būdu jaunuoliai sprendžia klausimus, susijusius su paribiškumu. 
Likti Rytuose, kur nėra darbo, ateitis nyki, ar vykti į Vakarus, į Lvovą, palikti 
artimuosius ir draugus? Keisti aplinką, kurioje gyveni, ar prisitaikyti prie gy-
venimo namie diktuojamų sąlygų? Paribiškumo, dviprasmybės klausimas iš-
kyla ir jaunuoliams diskutuojant apie lyčių vaidmenis. Jų performansas (me-
ninis protesto veiksmas) miesto aikštėje, įkvėptas liberalių idėjų, stebimas 
ne itin suinteresuotų prašalaičių, paskęsta posovietinėje aplinkos apatijoje. 
Jo reikšmė lieka aktuali tik patiems dalyviams.

Filmas baigiamas nerimo dėl ateities gaida: liminalų laikotarpį išgyvenan-
tys sutrikę paaugliai supranta, kad vaikystė baigėsi, metas suaugti, bet ne-
randa tinkamų atspirties taškų, nemato aiškių perspektyvų šalyje ir mieste, 
apgaubtuose tokio pat liminalumo. Tokiu būdu virsmo ir paribiškumo tema 
apjungia filmą, padeda suprasti tiek posovietinę, tiek paauglystės, brandos 
situaciją.

B. Thomassen, „The Uses and Meanings of Liminality“, International Po-
litical Anthropology, Vol. 2, No. 1, 2009, pp. 5-28.

M. Shore, „The Ukrainian Night: An Intimate History of Revolution“, New 
Haven: Yale University Press, 2017.

Lietuvoje ši perėjimo, egzistencinio virsmo situacija ištiko gerokai anks-
čiau, Sąjūdžio laikais. Šis įvykis žymi nepriklausomos ir suverenios valstybės 
atkūrimą, naują gyvenimo etapą tiek politiniu, tiek asmeniniu lygmenimis. 
Lietuvai santykinai pasisekė, kad Sąjūdis įvyko beveik (kiek buvo įmanoma 
tomis aplinkybėmis) be smurto. Net ir Sausio įvykiai, pareikalavę 13 žmonių 
gyvybių, neturėjo tokių skaudžių padarinių kaip Ukrainoje, kur šiuo metu 
žuvusiųjų skaičius siekia maždaug 13 tūkstančių. 

ĮVADAS

Įvado metu trumpai aptariama perėjimo, virsmo būsena. Pristatant temą 
reikėtų trumpai nupasakoti miesto, kuriame vyksta veiksmas, politinę situ-
aciją. Šiuo pavyzdžiu galima paaiškinti ir virsmo būsenos svarbą, nurodyti, 
kad tiek istorijoje, tiek gyvenime liminalios situacijos ištinka nuolatos. Pami-
nėti, kad ir patys moksleiviai greitai susidurs su tam tikru perėjimo procesu 
iš mokyklos į suaugusiojo gyvenimą.

Išdalijama medžiaga (Priedas Nr.1), kartu greitai peržvelgiami ten esantys 
klausimai. Paminima, kad žiūrint filmą svarbios tik pirmoji ir antroji užduo-

LITERATŪRA

KONTEKSTAS LIETUVOJE 

Nors mūsų visuomenėje liberalios vakarietiškos idėjos yra labiau įsitvir-
tinusios, tai yra sąlyginai  nesenas reiškinys. Įtampa tarp buvusių sovietinių 
ar tradicionalistinių kultūrinių normų ir liberalių idėjų vis dar išlieka svarbi 
politinio ir visuomeninio gyvenimo dalis. Aršūs pastarojo dešimtmečio konf-
liktai dėl viešosiose erdvėse stovinčių paminklų (Žaliojo tilto ir Petro Cvirkos 
statulų, Lukiškių aikštės paminklo, Lietuvos partizanų memorialinių lentų ir 
kt.) puikiai iliustruoja tą liminalų „pakibimą“ tarp dviejų pasaulių, dviejų pa-
saulėvokų, dviejų politinės įtakos zonų ir istorijos pasakojimo modelių. Kyla 
klausimas: ar viešosiose erdvėse siekiame vienareikšmio nacionalinio mo-
nologo, konkrečių simbolių ir monumentų, ar daugiaprasmių, interpretaci-
joms ir skirtingiems, net ir nestandartiniams balsams atvirų liberalių erdvių?

Aktualūs ir klausimai, susiję su emigracija. Nors Lietuvos atveju ši demo-
grafinė tendencija driekiasi iki pat Londono, o filmo veikėjai svarsto vykti 
tik į Lvovą, abiem atvejais  Vakarų vaizdinys kaip svajonių siekinys kelia pa-
našią egzistencinę įtampą. Emigracijos mastai pastaraisiais metais mažėja, 
bet 2015-2018 m. Lietuvą paliko beveik 35 tūkst. 20-24 metų jaunuolių, o 
imigravo maždaug trečdaliu tiek. Grįžtantys lietuviai taip pat yra ne tokie, 
kokius tradiciškai įpratusi matyti mūsų visuomenė: kai kurie grįžta su kita-
taučiais sutuoktiniais, skirtingos etninės kilmės vaikais, liberalesnių pažiūrų 
seksualinės orientacijos, šeimos sampratos klausimais. Tai neišvengiamai 
kelia iššūkių nusistovėjusiams tapatybės modeliams Lietuvoje, keičia visuo-
menę. Visa ši liminali situacija ir rodo būseną, kurią išgyvena tiek filmo vei-
kėjai, tiek Lietuvos piliečiai.

KLAUSIMAI ARBA UŽDUOTYS VAIKAMS/JAUNUOLIAMS 
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tys: jos skirtos aktyviau sekti filmo siužetą, pastebėti svarbius momentus, o 
ne gilesniems svarstymams raštu (trečioji užduotis).

FILMO PERŽIŪRA

Filmo peržiūros metu moksleiviai trumpai atsako į dalomojoje medžia-
goje užduotus pirmos dalies klausimus, pasižymi kilusias mintis. Užduotys 
neturėtų trukdyti žiūrėti filmo.

REFLEKSIJA

Pradedama nuo bendrų klausimų: kas įvyko, ką moksleiviai matė filme? 
Tai padės įsivardyti patirtis ir pradėti mąstyti apie kitus klausimus (5-10 min, 
žr. pirmą užduotį). Galima padiskutuoti keliais iš šių klausimų:

• Kokius matėte filmo veikėjus? Kas jie?

• Kur vyksta veiksmas? Koks jums atrodo Mariupolis?

• Kokių problemų kyla filmo veikėjams, su kokiais pasirinkimais jie susidu-
ria? 

Vėliau galima pereiti prie asmeninių pojūčių, įspūdžių ir jausmų aptari-
mo:

• Koks jums pasirodė pagrindinių veikėjų gyvenimas, ar kurie nors jų išgy-
venimai atrodė atpažįstami?

• Kokių jausmų kilo žiūrint į aplinkas (miestą, namus, gamtą), kur veikėjai 
gyvena? 

• Kuris filmo aspektas pasirodė svarbiausias, jautriausias, kodėl?

Po jausmų ir savijautos aptarimo galima pereiti prie filmo analizės (10-15 
min, žr. antrą užduotį). Siūlomi klausimai:

• Ką Ania pasiūlo Seriožai filmo pradžioje? Kaip manote, kodėl? Kas jau-
nuolius traukia į Vakarus, ko jiems trūksta Mariupolyje?

• Ką pastebite epizode, kai Ania, Serioža ir Dima kalbasi paplūdimy? Apie 
ką jie šnekasi? Kokie jų tarpusavio santykiai?

• Kas vyksta miesto aikštėje, kodėl jaunuoliai taip elgiasi? Kokia aplinkinių 
reakcija, kodėl? Kokias idėjas išsako jaunuoliai ir ką apie jas manote? Padis-
kutuokite.

• Dėl ko rūpinasi Anios tėvai? Kokie jų santykiai su dukra? Kaip jų nuotaikos 
atspindi aplinką, kurioje gyvena?

• Apie ką jaunuoliai kalba filmo pabaigoje? Kaip jie mato save ir savo atei-
tį? Kokia problema ryškėja iš jų kalbos?

Diskusijos pabaigoje reikėtų pamėginti suformuluoti išvadas ir pažvelgti į 
savo pačių situaciją (10-15 min):

• Kokioje situacijoje yra atsidūrę filmo jaunuoliai, kaip ją galėtume įvardy-
ti? Kuo tai siejasi su  perėjimo, paribiškumo, liminalumo tema?

• Ar galėtumėte su jais susitapatinti? Kas atrodo atpažįstama ar svetima?

• Kokių patarimų galėtumėte duoti filmo veikėjams? Ar galėtumėte tuos 
patarimus pritaikyti sau?

• Kuo svarbi yra virsmo situacija žmogaus gyvenime? Kuo ji svarbi valsty-
bei?

ASMENINIAI UŽRAŠAI

Po diskusijos, jei įmanoma, būtų gerai palikti laiko užsirašyti kilusioms 
mintims. Galbūt diskutuojant atėjo kokių nors gerų minčių, pasigirdo ak-
tualių patarimų, o galbūt tiesiog kilo jausmų ar atsirado suvokimų, kuriuos 
verta užfiksuoti?

PATARIMAI VEDANTIESIEMS/MOKYTOJAMS 

Kalbant su moksleiviais nebūtina vartoti žodžio liminalumas, galima jį 
keisti virsmo, perėjimo, paribio sąvokomis. Svarbu, kad problematika jiems 
taptų atpažįstama.

Siekiant nešališkiau apibūdinti situaciją, būtų svarbu moksleiviams ne-
primetinėti nuomonių ir vertybinių sprendimų, ypač filme iškylančiais lyčių 
vaidmenų klausimais. Užsiėmimo tikslas - diskusija ir sąmoningas proble-
matikos supratimas, asmeninės pozicijos tais klausimais formavimasis, o ne 
didaktinis ar ideologinis auklėjimas.

Metodinę priemonę rengė 
Politikos antropologas Arvydas Grišinas
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PRIEDAS NR. 1 

KAS JIE TOKIE?

KAS VYKSTA?
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ATSAKYKITE PATYS SAU. PRATĘSKITE SAKINIUS.

Kai galvoju apie ateitį, jaučiuosi

Lietuvoje jaučiuosi 

Jaučiuosi sutrikęs/-usi, kai

Filmo veikėjams patarčiau

Tais atvejais, kai dvejoju, aš darau šitaip:

Štai dalykai, kurie man teikia tvirtybės:


