
Vladimirs Petrovs. Filmo recenzija 

 

„Laimingi žmonės: vieneri metai taigoje“ (Happy People: A Year in the Taiga)  

Dokumentinis filmas, 2011. Rež. Dmitry Vasyukov ir Werner Herzod.  

 

Tai filmas apie Sibiro taigoje, prie Jenisėjaus, gyvenančius žmones: pagal keturis metų laikus 

sudėliotus jų darbus, papročius ir ritualus.  Atokiame kaimelyje Bakchtia gyvena apie tris šimtus 

žmonių. Dalis iš jų – ketai
1
. Dauguma vyrų – medžiotojai.  

 

Pirmiausia, žinoma, filmą verta pažiūrėti dėl nepakartojamų ir mūsų akiai neįprastų gamtos 

vaizdų. Koks įspūdingas pavasarinis ledonešis! Taip ir matai, kaip lytys sukasi Štrauso valso 

ritmu. Arba koks vasaros bruzdesys ar rudens spalvos. Ilgos žiemos speigas, atrodo, net per 

ekraną jaučiamas.  Pamatai, kad ten, kur dar neįsisuko „visagalio“ žmogaus ranka, vyrauja 

harmonija, natūralūs procesai ir ramybė.  

 

Tačiau kur kas labiau pribloškia šių žmonių laimė ir laisvė. Jie neturi jokių šiuolaikinio žmogaus 

išradimų, ką jau kalbėti apie kokį „Facebook“ ar apskritai internetą. Čia netgi traukiniai 

nevažiuoja – kaimelį galima pasiekti tik sraigtasparniu ar laivu (tiesa, tik vasarą, kai Jenisėjus 

neužšalęs). Tačiau šie žmonės daugiau žino ir labiau supranta apie mus supantį pasaulį. Nes ne 

žmogus yra svarbiausias pasaulyje, jis – tik jo dalis. Nes jie savo gyvenimą ir darbus sudėliojo 

pagal gamtos ritmą. Todėl jie laisvi nuo streso, nepaliaujamo bėgimo ir depresijos.  

 

Jiems nereikia jokių planavimo kalendorių – visus darbus padiktuoja metų laikai. Štai, pavasaris 

– tinkamas laikas slidėms gaminti; vasara – maisto atsargoms ruošti, o rudenį vyrai traukia 

žvejybon...Tų žmonių filosofija paprasta: viską gali pamesti ir prarasti. Bet įgūdžių – niekada. Ir 

nereikia išradinėti dviračio, jis jau išrastas, tereikia pasikliauti tradicijomis ir tuo pasinaudoti.  

 

Jų darbo instrumentai ir metodai – tradiciniai, tokie, kokius protėviai naudojo. (Na, išskyrus 

benzininį pjūklą ir sniego roges.) Spąstai gyvūnams, atrodytų, itin primityvūs. Tokius naudojo 

nuo neatmenamų laikų. Bet dar nieko geresnio neišrasta, tad kodėl nustoti tokius spęsti? Valtys 

skobiamos primityviais instrumentais, tačiau svarbiausia žinoti, kada ir kokį medį parinkti. Beje, 

tiems žmonėms labai svarbu tradicijas perduoti savo vaikams, kaip tai padarė jų tėvai. Pasirodo, 

nereikia jokių asmenybės tobulėjimo kursų!  

 

Žiūri į tuos žmones, ir sunku patikėti, kad galima šitaip laisvai gyventi! Jie turi tik tiek, kiek 

reikia. Pasigamina tik tiek, kiek reikia. O tuos medžiotojus, kuriuos užvaldė godumas uždirbti 

bet kokia kaina, jie smerkia ir niekina (tarkim, medžioti draudžiamu periodu, kai patelės vedasi 

vaikus). Paprastas moralės kodeksas. Jis veikia, nors niekur neužrašytas, nesvarstytas 

parlamentuose ir už jį nebalsuota.  

 

Bet ir medžioklė (ar žvejyba) – ji tik tam, kad išgyventum. Tai – ne verslas ir ne pramoga. Beje, 

filme medžiotojas Genadijus Solovjovas sako, kad mes visi esame žudikai: arba tai darome 

                                                
1 Ketai - sena nedidelė Sibiro tauta, dar kalbanti Jenisėjaus kalbų grupei priklausančia paskutine gyva ketų kalba.  Jų 

protėviai – susimaišę Pietų Sibiro europidai su senovės mongolidais.   

 



patys, arba esame to proceso dalyviai. Štai, auginame kiaulę, kurią paskui arba patys suvalgome, 

ar kitiems parduodame. Gyvulys pripranta prie žmogaus, pasitiki juo, o tu bac! – ir papjauni. 

Išduoti jį. Todėl humaniškiau medžioti. Nes laukinis gyvūnas žino, kad žmogumi negalima 

pasitikėti, kad jis bet kada gali išduoti. Todėl jis saugosi.  

 

Žiūrėdamas filmą gėrėjausi ir apgailestavau, kad mes, šiuolaikiniai žmonės, praradome teisingą 

santykį su gyvūnais. Atpratinome juos pasikliauti savo instinktais, prisitaikyti prie sąlygų. 

Galima sakyti, žmogus ištvirkino gyvūnus. Todėl jie be paltuko žiemą gali sušalti, o vasarą – be 

akinių nuo saulės net nežengia pro duris. Todėl jie miega mūsų lovose. Todėl juos muštruojame 

dresūros mokyklose. Ką daro Sibiro žmogus? Jis su gyvūnu elgiasi kaip su lygiaverte gamtos 

dalimi. Šuo miega lauke, net ir esant didžiuliam speigui - kaip jis tai darydavo tūkstančius metų. 

Šeimininkas iš miško keliasdešimt kilometrų grįžta motorinėmis sniego rogėmis, o šuo visą kelią 

bėga šalia - kaip jis tai darydavo tūkstančius metų. Sibiro žmogus nedresuoja ir nemuša savo 

gyvūno, jis išmoko jį bijoti spąstų, bet ne šeimininko. Šeimininką šuo myli. Pastebite skirtumą su 

mūsų visuomene?  

 

Gana liūdnas filmo momentas – apie nykstančią ketų tautelę. Kai kurie iš jų pikti dėl skaudžiai 

paliestos sovietizacijos, daugelis turi bėdų dėl alkoholio, pamiršo tradicinius savo verslus. Jie ir 

patys tai supranta. Kaip ir tai, kad didžia dalimi patys kalti dėl tokios situacijos.  

 

Ketai dar vis tiki protėvių dvasiomis, kurias įkūnija lėlės. Filme rodo močiutę, kuri dieną lėles 

migdo, kad naktį jos saugotų gyvuosius. Ir kai dėl neatsargumo (ar girtumo) sudega vienas 

namas, nustebina keto girtuoklio žodžiai: „Gaila ne namo, bet sudegusių lėlių“.  

 

Iš vienos pusės, žiūri ir netiki, kad filmas – apie XXI amžių. Iš kitos – gaila, kad tai – ne apie 

mūsų visuomenę. Mes vadiname save laisvais žmonėmis, tačiau esame daiktų, taisyklių, 

įstatymų, mokesčių ir pan. įkaitai. Žinoma, taisyklių turi ir Bakchtios gyventojai, tačiau jos 

nevaržo, tiesiog parodo, kaip elgtis, kad neišsiskirtum iš gamtos konteksto. Mes esame streso, 

neigiamų emocijų ir visiško pasaulio nesupratimo vergai. Mes esame akli ir kurti.  

 

Todėl ir rekomenduoju šį filmą visiems, kurie pamiršo daugelį tikrų ir paprastų dalykų.  
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