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Diskusiniai klausimai 

 

1. Momo gyvena Belvilyje - multikultūriniame Paryžiaus darbininkų rajone, kuriame įsikūrę 

„devynios galybės žydų, arabų ir negrų“ (7 p.). Kokį įspūdį kuria kūrinio veiksmo vieta bei 

skirtingų tautybių ir religinių įsitikinimų žmonių tarpusavio santykiai? Ar multikultūrinio 

gyvenimo stebėjimas „iš vidaus“ nėra vienas iš veiksmingiausių būdų ugdyti toleranciją kitokios 

etninės kilmės, kultūros, religijos žmonėms?  

2. Momo turi keletą „draugų“, kurie nėra žmonės: skėtį Artiūrą, šunį Superį, įsivaizduojamą klouną 

ir liūtę. Kokį vaidmenį šie „draugai“ vaidina Momo gyvenime? Kodėl Momo parduoda šunį 

Superį, o pinigus įmeta į kanalizaciją? 

3. Gydytojas Kacas bandydamas įtikinti Momo pervežti Rozą į ligoninę sako, kad „ją ten tinkamai 

prižiūrės. Ji dar kurį laiką galės pagyventi, gal net ilgai. Pažinojau žmonių, kurių buvo panaši 

būklė, ir jiems pratęsdavo gyvenimą keliolika metų“ (164 p.). Tačiau pati Roza siekia bet kokia 

kaina išvengti ligoninės: „Negalima jiems leisti paguldyti mane į ligoninę, Momo. Nieku gyvu 

negalima. <...> Jie mane vers gyventi ligoninėje. Ligoninėje jie man neleis atsikratyti savimi“ 

(159 - 160 p.).  Kokia būtų geriausia išeitis, siekiant padėti Rozai? Ar turi žmogus teisę į savo 

mirtį (argumentai už ir prieš eutanaziją)?  

4. Momo, galvodamas apie savo biologinius tėvus, pono Chamilio klausia, „ar galima gyventi be 

meilės?“ (8 p.). Roza sako Momo: „Tu visada buvai mano mažytis vyras. Nieko kito aš niekada 

iš tikrųjų nemylėjau“ (161 p.). Ką meilė reiškia Momo ir Rozai? Kodėl taip svarbu kažką mylėti 

ir kaip tai atsiliepia žmogaus raidai? Kokiais būdais Momo siekia meilės?  

5. Ponia Roza bijo ligoninės, valdžios atstovų, policijos, socialinės tarnybos ir netgi durų 

skambučio. Įvairių baimių užvaldyta Roza slepiasi rūsyje savo „atsarginėje rezidencijoje“ – 

„žydiškame urve“ (44 p.). Kokios „šmėklos“ persekioja Rozą ir kodėl ji slepiasi rūsyje? 

6. Momo yra nematomo pasaulio, kuris neegzistuoja „padorioje“ Prancūzijoje, dalis. Jį ugdo ne tik 

artimiausios aplinkos žmonės (Roza ir Chamilis), bet ir gatvės mokykla („dešimt metų tai toks 

amžius, kai vyresnieji tave išmoko visokiausių dalykų“ (63 p.). Gyvendamas tokioje terpėje 

gyvenimo užgrūdintas vaikas į viską žiūri kaip į savaime suprantamą dalyką, pavyzdžiui, jis 

nesistebi prostitute dirbančio transvestito moralinėmis vertybėmis, o tiesiog giria jo auksinę širdį. 

Ar Momo, pakliuvęs tarp žlungančiųjų – jį supa vien kekšės, narkomanai, pamišėliai, mirčiai 

pasmerkti seniai ir vargšai, - praranda viltis ir meilę gyvenimui? Ko mus moko mažojo filosofo 

Momo požiūris ir mintys apie gyvenimą, kuris „dar prieš akis“? 


