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Maþesniøjø broliø darbai gyvenime ir filmuose
Kanadoje vieðëjæ lietuviø
Ðv. Kazimiero ordino maþøjø
broliø pranciðkonø Pakutuvënø (Plungës rajonas) parapijos broliai kartu su savimi atsiveþë ir keletà kino kûriniø.
Tai pirmieji pranciðkonø kino
studijos “Pakûta” kino filmai
Pakûta, mano meilë, Malonë
ir Misionierius. Ðie filmai buvo
parodyti Toronto Prisikëlimo
parapijos salëje, Hamiltono
bei St. Catharines parapijose.
Þiûrovams filmus pristatë jø
kûrëjai studijos vadovas Pakutuvënø parapijos klebonas
kun. G. Numgaudis, OFM, ir
reþisierë Dalia Kanclerytë.
Jie trumpai papasakojo apie
filmø kûrimo istorijà, atsakinëjo á klausimus.
Aðtuoni ðimtai metø skiria mus nuo istorinio ðv. Pranciðkaus gimimo ir veiklos deðimtmeèiø, taèiau laiko iðbandymà atlaikæ pagrindiniai jo
siekiai – gerumu ir atjauta pa-

Ðv. Antano Paduvieèio ðventovë Pakutuvënuose, Plungës
raj.
sidalinti su kiekvienu, kam ji
reikalinga, iðliko. Jie tæsiami
ðv. Pranciðkaus pasekëjø darbuose Toronte, Pakutuvënuose, Tûbausiuose ar kitame pasaulio kampe. Tai paliudijo ir
ðios trys lietuviø pranciðkonø
sukurtos vaizdajuostës apie
vilties ir meilës paieðkas, apie
nelengvà tikinèiøjø bendrijos
kûrimo istorijà, apie vieno
þmogaus stiprø tikëjimà savo
pasirinkta misija. Studijos kino operatorius Laisvis Karvelis ásimenanèiais vaizdais ir
jautriais kadrais papasakojo
ðias tris istorijas.
Pirmasis filmas Pakûta,
mano meilë – tai filmo herojø
pokalbis su þiûrovais, su savimi, su nelengvo likimo draugais apie vilties paieðkas po
skaudþiø negandø, netekèiø,
neteisingø pasirinkimø gyvenime. Pranciðkonø parapijoje
Pakutuvënuose, Susitaikymo
sodyboje, globojama trijø
pranciðkonø broliø gyvena neáprasta draugija, slepianti sunkaus gyvenimo þaizdas. Vienai – tai artimojo netekties
skausmas, kitam – skandinanti alkoholio pelkë, treèiajam –
viskà naikinanti narkotikø
trauka. Susitaikymo sodybos
gyventojai, atsitiktinumo ar
savo valia atsiradæ èia, ásijungia á kasdieniná gyvenimà:

Trys pasvarstymai apie viltá, istorijà ir tikëjimà
maldas, maisto gaminimo, kitus ruoðos darbus. Ko jie ieðko
ðiame Þemaitijos kampelyje,
atsidûræ ant paèios aðtriausios briaunos, kai gyvenimas
jau nebepakeliamas, kai jo jau
tarsi ir nëra? Apie tai jie patys
kalba ðiame filme. Tik po ilgesnio buvimo ðioje ramybës
pastogëje ir aplinkoje, kuri
priëmë juos nieko neklausiant, nesmerkiant, nemokant, leido iðtylëti ar iðrëkti
savo skausmà, jiems pavyko
pajusti, kad kaþkam dar rûpi
jø likimas. Nelengva klausytis
jø iðtariamø patirtos meilës ir
vilties, atrastos dvasios ramybës paliudijimø, jie sakomi,
atsargiai dëliojant þodþius
apie tikëjimà ir pasitikëjimà
ateitimi.
Filmo kûrëjai atidþiai stebi trijø broliø ðventus ir kasdieniðkus darbus. Pamaitinti
oþiukai ar iðdroþtas ðventasis,
nukastas sniego takelis ir rankomis daromi virtiniai, visi
darbai turi prasmæ, nes jie reikalingi kitiems. Bet svarbiausia – þmogus, klystantis, ieðkantis. Kantriai á viltingos
maldos, dieviðkosios paguodos atradimo kelià juos veda
broliai. O kas stiprina juos,
kai net patys globotiniai netiki
savimi ir dvasios prisikëlimo
galimybe, kai kiti, aplinkiniai,
pasiruoðæ juos plakti negailestinga smerkimo rykðte?
Geriausiai paaiðkina parapijos klebono kun. Gedimino
Numgaudþio, OFM, þodþiai,
pasakyti po filmo perþiûros:
“kiekviename ið ðiø þmoniø
að matau Kristø”. Tai ðv. Pranciðkaus dvasia gyvenime – ne
tik raðtuose...
Antrasis filmas Malonë
apie Kanados lietuviø pranciðkonø vienuolyno ir Prisikëlimo parapijos kûrimàsi Toronte. Tai pasakojimas, kaip
kuriama tikinèiøjø bendrija,
kaip ji keliauja paskui savo
þmones, sugebëdama juos
vesti tikëjimo ir pasitikëjimo
keliu. Filmo kûrëjai labai nuosekliai parodo, kaip ið atskirø
tikinèiøjø, atblokðtø uþ Atlanto, gimë parapija, lietuviðka, veikli, kûrybinga. Ekrane
matome ávairius jos kûrimo
ávykius. Juos papildo þmoniø
prisiminimai, mintys apie savo
ðventovës kûrimà, jau iðëjusiø
ir dar tebesanèiø parapijieèiø
ir buvusiø kunigø fotografijos
ir vardai. Galima tvirtinti, kad
ðio filmo perþiûra daugeliui –
tai susitikimas su savo jaunyste. Þiûrovø salëje daugelis jau
sulaukæ garbaus amþiaus, o
ekrane – jauni, energingi jø
veidai, ðventës, iðkilmës ir kasdienybë prieð 50 ir daugiau
metø. Ðis filmas iðliks kaip istorinis paliudijimas apie dalies Lietuvos þmoniø likimà ir
pastangas iðsaugoti savo tikëjimà, kultûrà, kalbà toli nuo
gimtinës, svetimoje aplinkoje.
Kaip pabrëþë brolis Gediminas Numgaudis, OFM, tai ga-

mos teatro aktoriaus V. Kanclerio dukra. Ji Klaipëdos universitete baigusi lietuviø kalbos
ir reþisûros specialybæ, ten pat
daugelá metø dirbo dëstytoja,
vëliau Klaipëdos televizijos studijoje “Balticum” televizijos
studijoje.
SK: Kas atvedë jus pas
pranciðkonus, kaip gimë “Pakûta” ir pirmasis studijos filmas?

Ðv. Antano Paduvieèio ðventovës tikintieji savo rankomis pastatë Kryþiaus kelià
Ntr. ið Pakutuvënø parapijos tinklalapio
lëjo ávykti tik per Dievo malonæ, tai jo galia suartino ðv.
Pranciðkaus pasekëjus ir tuos,
kurie jais patikëjo. Ið tos Visagalio malonës ir gimë Prisikëlimo parapija ir jos darbai
lietuviø visuomenei, Lietuvai,
atskiram þmogui ar ðeimai.
Tà paèià vilties ir tikëjimo
gijà tæsia ir treèiasis filmas
Misionierius. Tik Toronto
pranciðkonø darbus, kaip parodyta filme Malonë, parëmë
ir dirbo ðimtai parapijieèiø.
Nuoðalioje Lietuvos Tûbausiø
parapijoje svetimtautis tëvas
Leopoldas ið pradþiø vienas
ëmësi tos sunkios naðtos. Kas
neseniai lankësi Lietuvos kaime, tikriausiai yra pajutæs, kokia skaudi ir grësminga jo bûtis. Ankstesniais ðimtmeèiais
iðsaugojæs tautinæ savastá ir
doros supratimà, ðiandieninis
kaimas po ilgø prievartos deðimtmeèiø dvasia nuskurdo.
Jame jau auga karta be orumo
ir doros, daþnai nesuvokianti
nei þmogaus, nei gyvenimo
vertës. Tokiame kaime atsiduria svetimkalbis tëvas Leopoldas. Pirmiausia atstatoma nuniokota ðventovë, o kartu su
ja bandoma kelti ir þmoniø
dvasià. Ásimenantys ir átaigûs
kino kadrai, kai tëvas Leopoldas, kartais laukiamas, kartais
– ne, lanko ðeimas, kurios paèios negali ar nenori ateiti á

ðventovæ. Toks pasiprieðinimas bet kam, kai norima pagraþinti dvasià skurdinanèià
aplinkà – tëvo Leopoldo kasdienybë. Trylika metø prireikë ðiam misionieriui, kad atstatytø parapijos namus, paþadintø þmoniø orumà, kitokio gyvenimo poreiká. Ir kaip
pripaþásta patys parapijos
þmonës – iðmokytø tvarkos ir
drausmës. Tikriausiai, liko
dar ne vienas tø apylinkiø þmogus, kurio
neáveikë jokios pastangos. Bet kai
paskutiniuose filmo
Tëvas
kadruose
Leopoldas
matai: jauki
ðventovë pilna vaikø ir jaunimo, þmoniø graþiais veidais
ir ðventiðkais drabuþiais; matai jø aðaras ir gëles atsisveikinant su tëvu Leopoldu, tai
lyg paþadas: norime graþesnio dvasios gyvenimo, turëdami já – saugosime...
Per gyvenimo tamsà –
á ðviesà
Apie Pakutuvënø pranciðkonø studijos “Pakûta” darbus
kalbuosi su viena ðiø filmø kûrëja reþisiere Dalia Kancleryte.
Dalia – þinomo Klaipëdos dra-

Ðeimø stovykla Pakutuvënuose 2008 m.
Ntr. ið Pakutuvënø parapijos tinklalapio

D. Kanclerytë: Gyvenime
nieko nebûna be prieþasties.
Gyvenau ir dirbau, kaip ir visi,
per daug nesvarstydama apie
buvimo prasmæ ar kitus dalykus, kol skaudi netektis nepalietë mano gyvenimo. Ji pakeitë mano mintis, norus, mano gyvenimà. Ieðkodama atsakymø á klausimus, á kuriuos
nëra ir negali bûti atsakymø,
uþklydau á Pakutuvënus. Brolio Gedimino pamokslus buvau girdëjusi ir anksèiau Kretingoje, jie patraukë savo nuoðirdumu ir dar negirdëta tiesa.
Bet tik èia, toje nuoðalioje
erdvëje, jos tyloje, kokia bûna
tik kaimo laukuose, pradëjau
suvokti savo skausmo reikðmæ, pajutau gydanèià maldos
galià ir jau nebenorëjau iðvykti. Jauèiau, kad nebegaliu
gráþti á ankstesná gyvenimà ir
tæsti tai, kà dariau anksèiau.
Bet ðalia kasdieninës pagalbos parapijoje norëjosi prasmingos veiklos. Ir tada brolis
Gediminas pasiûlë sukurti filmà apie buvimà Pakutuvënuose, apie ðios pranciðkonø
bendrijos augimà. Vëliau sumanymø ir minèiø atsirado
daugiau, buvo nutarta steigti
kino studijà.
SK: Dalia, pirmasis jûsø
studijos kino filmas “Pakûta,
mano meilë” kartu ir autobiografinis. Kas paskatino jus atsiverti þiûrovui? Kà gali pasakyti
kitiems vieno þmogaus asmeninë patirtis?
D. Kancleryte: Ið karto
buvo nedràsu – juk reikëjo
kalbëti apie save, savo iðgyvenimus, o tai taip sunku. Ir ne
tik man, bet ir kitiems, kuriuos
matëte filme. Pasakyti þodþius, kad jie padëtø suprasti
tuos mûsø ëjimo link vilties ir
Dievo malonës klumpanèius
þingsnius buvo sunku. Bet pasiryþome, operatoriaus L.
Karvelio kamera gebëjo prakalbinti tada, kai buvome pasiruoðæ atsiverti. Ir kalbëjome
apie savo ieðkojimo skausmà,
jo slegiantá tamsumà, netikëtà
ðviesos ir meilës atsivërimà
ten, kur maþiausiai jos tikiesi.
Ji atëjo po ilgø savaièiø
buvimo èia, po daugelio bendrø vakarieniø ir bendrø maldø, po susikaupimo savyje ar
dirbant paèius juodþiausius
mûsø kuklios buities darbus.
Neþinau dienos, kada tai ávyko, tik pajutau, kad mano
skausmà kaþkas pasidalijo su
manimi.
Nukelta á 5-tà psl.

