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Tikiu, jog jums puikiai pažįstama būsena, kai nesinori nieko 
daryti, tik tysant horizontalioje padėtyje bukai scroll‘inti 
žemyn, suskliausti ausis prieš įkyrų išsirikiavusių darbų 
sąrašo cypsėjimą. Rytoj, šiandien sekmadienis, padarysiu ryt 
ryte anksti atsikėlęs, dar yra laiko ir t.t. Priežasčių nejudėti gali 
būti galybė. 

Tikiu, kai kas gali sakyti, jog neverta savęs prievartauti – jei 
nesinori, tai nedaryk. Gal ir tiesa, tačiau, veikiausiausiai, 
jūsų vidinis tinginys ūgtels bei išsikeros ir kitą dieną jį 
nugalėti bus dar sunkiau nei šiandien. O gal ir ne. 

Žinau, jog posakis kuo daugiau darai, tuo daugiau ir padarai 
yra teisingas. Susidėlioji prioritetus, iš miego sąskaitos 
išbrauki kelias valandas ir judi pirmyn. 

Štai net ir šiandien savo vidinį tinginį išroviau tik išlipusi 
iš lovos, atėjusi į artimiausią kavinę ir stebėdama, kaip 
juda žmonės. Bėgdami, dviračiais, paspirtukais, fiziškai, 
mentaliai, dvasiškai. 

Ketvirtasis vasaros „Kūnas Mag“ numeris yra skirtas 
judesiui ir kūnui, kuris juda scenoje, stadione, kopia į kalną, 
leidžiasi liesdamas kitą kūną, apsisuka ore arba tiesiog 
priklauso judėjimui. Nes judesys – tai gyvybė.

Nes judesys 
yra gyvybė
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MAKSIMALISTĖ MARATONININKĖ 
LŪŽUSIA KOJA

Viena populiariausių kūno judėjimo prak-
tikų – bėgimas. Gatvėse, stadionuose ar 

parkuose neretai pamatysi bėgančiuosius. Vie-
ni kupina minčių galva vis dar bando suspėti 
į nuvažiuojantį autobusą, kiti su šypsena veide 
ir mėgstama muzika bėgdami pamiršta dienos 
rūpesčius ar kuria naujus planus, o kitų stebė-
ti neįmanoma, nes jie tiesiog praskrieja. Ma-
ratoninkei Vaidai Žūsinaitei bėgimas – jos 
nesibaigiantis tikslas, kurį keičia skirtingos 
šalys, stadionai ir varžybos. Vienos svarbiausių 
– šių metų Rio de Žaneiro olimpinės žaidynės. 
600 km per mėnesį įveikianti maratonininkė 
dalinasi mintimis apie sąmoningumą, moty-
vaciją, pasiruošimą olimpinėms žaidynėms ir 
iškreiptą skausmo jausmą. 

Tekstas: Simona Sutkutė
Nuotraukos: Vitas Navickas
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Kada nusprendei pasirinkti profesionalų 
sportą?

Visada šalia mokslų domėjausi sportu. Didelę įta-
ką mano pasirinkimui darė mokytojas, o vėliau ir 
treneris iš gimtojo Alytaus, kuris visuomet mane 
skatino tobulėti, rūpintis savimi ir nepersistengti. 
Jo dėka pamilau sportą. Nuo dešimtos klasės pra-
dėjau reguliariai treniruotis, prasidėjo varžybos. 
Bėgimas mane žavi tuo, kad objektyviai galiu ste-
bėti savo rezultatus, o gerėjantys rezultatai nuolat 
motyvuoja nesustoti. 

Studijos taip pat buvo susijusios su sportu?
 
Ne, mokykloje mokslai sekėsi gerai – viskas buvo 
įdomu, todėl nesinorėjo apsiriboti tik sportu. Vil-
niaus universitete pasirinkau studijuoti Vadybos 
ir verslo administravimo bakalaurą. Baigusi šias 
studijas įstojau į Mykolo Romerio universitetą, 
Programų ir projektų valdymo magistrantūrą. 

Tiek pirmosios, tiek ir antrosios pakopos studijose 
nuo pat pradžių supratau, jog tai ne man. Bet esu 
labai užsispyrusi ir norėjau viską pabaigti. 2014 
metais, kuomet savo rankose jau laikiau ir magis-
tro diplomą, nusprendžiau, jog noriu treniruoti 
žmones ir dalintis patirtimi – būti sportuojančių 
žmonių bendruomenėje. Tuomet Kaune baigiau 
trenerių kursus ir nuo tada sėkmingai vedu 
treniruotes. 

Maratonas nebuvo pirmoji tavo pasirinkta 
rungtis. Kodėl?

Viduje visuomet jaučiau, jog bėgsiu maratoną, tik 
nebuvau tam pasiruošusi nei fiziškai, nei psicho-
logiškai. Iš pradžių bėgiojau trumpesnes distan-
cijas: 1 500 m, 3 000 m su kliūtimis ar 5 000 m. 
2012 metais nedaug trūko iki Londono olimpinių 
žaidynių 3 000 m su kliūtimis rungtyje. Pritrūko 
vos 6 sek. ir buvo labai apmaudu, kai nepakliuvau 
į olimpines žaidynes. 2014 metais įdėjau daug 
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darbo ruošdamasi 3 000 m su kliūtimis, norėjau 
įvykdyti Pasaulio čempionato normatyvą. Treni-
ruojantis pradėjo be galo skaudėti nugarą, o šioje 
rungtyje stuburui tenka didelis krūvis – su laiku 
skausmo nebegalėjau ignoruoti ir supratau, kad 
tikslo pasiekti nepavyks. Todėl nusprendžiau, 
kad pats metas išbandyti save maratone. Tuomet 
pirmąjį savo maratoną, 42 km 195 m distanciją, 
įveikiau per 2 val. 43 min. 13 sek. Tapau ne tik 
maratono nugalėtoja, bet ir įvykdžiau pasaulio 
čempionato normatyvą. Po šio įvykio chaosas 
baigėsi, nustojau mėtytis ir pasirinkau maratoną. 
Supratau, kad tai – mano rungtis.

Ar per treniruotes taip pat bėgi pilną 
distanciją?
Daugiausiai per treniruotes bėgu 38 km. Nereikia 
kiekvieną kartą bėgti pilno maratono. Per mėnesį 
aš nubėgu apie 600 km – kiekvieną dieną turiu 

dvi treniruotes. Rytinės treniruotės metu bėgu di-
desnį atstumą – apie 25 km, vakare taip savęs ne-
bevarginu – prasibėgu 8 ar 12 km. Pilną maratoną 
dažniausiai bėgu per varžybas. Du kartus per 
savaitę darau specialias treniruotes, per kurias 
bėgu varžybiniu greičiu arba šiek tiek greičiau, 
bet tada atstumai būna mažesni.

Kaip papildomai fiziškai ruoši savo kūną?

Po rytinės, apie 2 val. trunkančios, treniruotės 
visuomet stiprinu raumenis, kartais plaukioju ba-
seine. Po vakarinės treniruotės vykstu treniruoti 
žmonių. Sezono pradžioje pratimai užima dau-
giau laiko, vėliau pakanka tik palaikyti tinkamą 
fizinę formą. Greitėjimo pratimai, įtūpstai, prati-
mai pėdoms, presui, nugarai – mano kasdienybė. 
Kartais sekmadienį skiriu poilsiui.
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Kiek svarbus yra psichologinis pasiruošimas?

Viduje kartais su savimi deruosi ir kuo toliau, tuo 
labiau suvokiu, kad kiekvienas gali daugiau nei jo 
kūnas. 2012 metais iki Londono olimpinių žaidy-
nių trūko ne fizinio, o psichologinio pasirengimo. 
Kuklumas mane lydi visų varžybų metu, todėl esu 
linkusi save nuvertinti. Svarbu ne nubėgti mara-
toną, o pripažinti ir patikėti savimi, kad galima 
įveikti šią ilgą distanciją. Vienoje knygoje skaičiau, 
jog mumyse gyvena vidinis plepys, kuris visada 
sakys, kad tu negali, nemoki ir nedaryk. Tai tą ple-
pį reikia stengtis nutildyti. Seniau eidama į starto 
vietą ieškodavau įvairių aplinkybių, kurios leistų 
daryti sau nuolaidas. Tokias mintis reikia stumti 
kuo toliau nuo savęs, nes esi tik tu, tavo kūnas ir 
mintys – kai bėgi, viskas aplink pradingsta. Da-
bar esu daug stipresnė, todėl tokių minčių beveik 
nebekyla.

Ar svarbu savyje atrasti ramybę ir nuraminti 
vidinius debatus?

Taip, turbūt vienas svarbiausių faktorių, lėmusių 
mano sėkmingą pasirodymą maratono metu Ha-
noveryje, Vokietijoje, kur finišą pasiekiau per 2 val. 
32 min. 50 sek. – ramybė. Buvau tokia rami, su-
sikaupusi, susikoncentravusi ir po 2012 metų pa-
tirties puikiai žinojau, kad nepatekus į Olimpiadą, 
gyvenimas tęsiasi. Sąmoningumas yra didžiausia 
profesionalių sportininkų paslaptis. Žinoma, taip, 
kaip svarbu atrasti ramybę savyje, lygiai taip pat 
svarbu ją atrasti ir tarp kitų. 

O kaip yra lengviau treniruotis: kai bėgi vie-
na ar su bėgimo partneriais?

Žinoma, treniruotis daug lengviau, kai bėgi ne 

vienas, lengviau palaikyti tempą, motyvuoti vie-
nas kitą. Tačiau ne visada lengva susiderinti tiek 
dėl pajėgumo, tiek dėl treniruočių laiko, todėl 
dažniausiai tenka bėgioti vienai. Bet visada džiau-
giuosi, kai galiu bėgti ne viena. Taip pat svarbu 
suburti aplinką, kuri tave palaiko ir kartais tiki 
labiau nei tiki pats savimi.

Ar kalbatės bėgdami? Tam tikriausiai reikia 
būti specialiai pasiruošus dėl kvėpavimo?

Kalbamės, mūsų organizmas jau yra pripratęs. 
Paskutiniais kilometrais visi kartu patylime, bet 
žinome, dėl ko tylime. Kvėpavimas yra itin svar-
bus – kai atrandu laiko, darau specialius pratimus. 

Apie ką galvojai, kai bėgai Hanoveryje dėl bi-
lieto į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes?

Ne visada atsimenu, ką galvoju. Būna, kad pasku-
tiniais kilometrais užsimanau kolos, burbuliukų 
ar kažko nesveiko. Kai bėgau Hanoveryje, turėjau 
vedlį, maratonininką Igną Brasevičių, kuris mane 
labai palaikė ir sekė bėgimo laiką. Pradžioje mane 
ramiai nuteikė, kad lengvai įveiksiu tuos niekinius 
25 km, o likusius 17 km jau teks padirbėti. Labai 
svarbu, kai jauti palaikymą iš šalies. Taigi, jo dėka 
tie 25 km praėjo greitai, o vėliau pradėjau galvoti, 
koks mano laikas, nes pagal pusės maratono laiką 
tikėjausi Hanoveryje pasirodyti per 2 val. ir 33 mi-
nutes. Finišavau penkta per 2 valandas 32 minutes 
ir 50 sekundžių. Smagu, jog man pavyko pagerinti 
savo pačios rezultatą, o kūnui – įveikti tas sporte 
itin svarbias minutes. 

Ar olimpinėse galima turėti vedlį?

Ne, olimpinėse tai yra draudžiama, bet bus daug 
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įvairaus pajėgumo moterų bėgikių iš viso pasau-
lio, su kuriomis tarpusavyje ir būsime viena kitos 
vedlėmis. Tikiuosi, jog rasiu su kuo bėgti šalia, pa-
gausiu ritmą ir bus lengviau. Žinoma, konkuren-
cija jausis, bet aš nesu linkusi nuvertinti varžovių. 
Jau be laikrodžio žinau savo kūno greitį, jaučiu jį 
ir net jei atrodo, kad kita bėgikė yra silpnesnė – ji 
irgi jaučia save bei stengiasi pasiekti geriausią 
savo rezultatą. 

Ar dažnai skauda kūną?

Skauda labai dažnai – tiek ruošiantis, tiek bėgant, 
tiek po treniruočių ar varžybų. Iki 2012 m. išvis 
nebuvo dienos, jog neskaudėtų. Dėl didelio krūvio 
kūnui sportininkų skausmo jausmas yra iškreip-
tas. Savisauga yra nuslopinta ir galime pakelti di-
delius krūvius. Bėgant maratoną, nuo 30 km pra-
sideda intensyvus raumenų skausmas, bet reikia 
pripažinti, jog kūno skausmas yra neatsiejamas 
nuo sportininko gyvenimo. Noras bėgti ir pasiekti 
puikių rezultatų yra stipresnis už ūminius, kas-
dienius negalavimus. Pernai, kuomet ruošiausi 
Pasaulio čempionatui, važiavau į pasaulio univer-
siadą – labai skaudėjo koją. Vieną dieną prabėgau 
10 km, kitą – 6 km. Be galo skaudėjo ir supratau, 
jog kažkas negerai. Peršvietė vietoje – buvo lūžęs 
kojos kaulas. 

Įveikei dar kelias dešimtis kilometrų su lū-
žusia koja?

Taip. Kai dabar pagalvoju, nesuprantu, kaip iš 
karto nejaučiau lūžusio šeivikaulio. Skausmas 
buvo lyg kas vinį į koją būtų įkalęs. Po dviejų 
treniruočių jau vos galėjau pareiti namo. Profesi-
onaliame sporte taip vadinami stresiniai lūžiai, 
kai dėl didelio krūvio pradeda irti kaulo akytoji 

medžiaga ir kaulas įskyla. 

Ką ši patirtis tau davė?

Supratau, kad reikia skirti daugiau laiko kūnui 
– ne tik treniravimui, bet ir atpalaidavimui. Svar-
biausia – labiau mylėti save, neignoruoti siunčia-
mų kūno signalų, kuriuos dažniausiai jaučiame 
viduje, bet nedrįstame pripažinti. Jei kūnas nepa-
ilsi – neatlaiko, o tuomet jau nei motyvacija, nei 
mintys nebepadeda. 

Kaip ilsini savo mintis?

Pasivaikščiojimais. Lengvas judėjimas yra gerai, 
padeda atgauti jėgas bei ramiai pabūti su savimi. 
Poilsio metu mėgstu nuvykti į Lietuvos kurortus, 
apsilankau įvairiose sveikatingumo procedūrose. 
Laisvomis dienomis aplankau šeimą, mėgstu pa-
bėgti iš miesto ir pabūti gamtoje. Poilsis svarbus, 
tam kad nereikėtų vėliau turėti priverstinių atos-
togų. Po sunkių treniruočių leidžiu sau ir kažko 
nesveiko. Taip pat miegas intensyviai sportuojant 
turi trukti ne mažiau 8 valandų, o kai tarp asme-
ninių treniruočių ir trenerės darbo randu laiko, 
stengiuosi dieną pamiegoti 10 ar 15 minučių. 

Kiek svarbu profesionaliame sporte susi-
gyventi su savimi ir įvertinti asmenines 
galimybes? 

Svarbu nepamiršti savo kūno ir įsiklausyti į siun-
čiamus signalus, o sunkiomis akimirkomis ieško-
ti vidinės ramybės. Viskas priklauso nuo to, kaip 
pavyksta susitvarkyti su psichologija. Būtina tikė-
ti savimi, nes žmogaus galimybės tikrai yra labai 
didelės ir mes jų dažnai neišnaudojame. 
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GYVENIMAS SEPTYNIUOSE 
KŪNUOSE

Tekstas: Karolina Dainytė
Nuotraukos: Elijus Kniežauskas

Saulėtą popietę susitinkame su Lina Lila 
– jogos ir dvasinių praktikų mokytoja, 

moteriškumo žadintoja. Beveik dešimt metų 
būdama šiame kelyje Lina jogos filosofiją 
laiko savo gyvenimu, ir moko šviesos kelio 
kitus. Kalbėdama apie kūną ji išskiria tai, 
apie ką aplinkoje girdime mažai – dvasinio 
kūno energiją, arba kitaip – energiją, kuri yra 
mūsų mažai pažįstamas kūnas.
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– Lina, dabar tave daugelis pažįsta jau kaip 
jogos mokytoją. Tačiau kažkada ir pati buvai 
mokinė, kaip atėjai į šį kelią?

– Man nebuvo tokio laikotarpio, kad daryčiau 
jogą tik dėl malonumo. Aš iš karto supratau, kad 
būsiu mokytoja. Nuėjusi pas savo mokytoją, tai 
pasakiau, o ji man sudarė griežtą planą, ką daryti. 
Du metus ruošiausi kursams, kol galiausiai tapau 
jogos instruktore.

– Kas tau dabar yra joga? Kaip ji reflektuoja 
tavo gyvenime?

– Tai labai komplikuotas klausimas (juokiasi), nes 
joga mano gyvenime yra viskas. Joga yra mano 
darbas, mano verslas, tai yra mano šeima, mano 
gyvenimo būdas, mokslas, kuriuo aš seku... Tie-
siog nėra vietos, kur jos nebūtų. 

– O ar galėtum įsivaizduoti savo gyvenimą 
be jogos?

– Žinok, aš bandžiau, tačiau manau, kad jeigu mane 
nublokštų koks atsitiktinumas, kad ir į kitą pasau-
lio kraštą, vis tiek jaučiu, jog daryčiau lygiai tą patį.

– Sakoma, kad kūnas – tai sielos šventovė. O 
ką tau reiškia kūnas?

– Galima sakyti, kad sielos šventovė, dėl to nesi-
ginčyčiau, tačiau man tai gal labiau transporto 
priemonė, kuria aš keliauju. Dabar įėjau į šį kūną, 
ir jis mane transportuoja per visą mano gyveni-
mą, o aš jį turiu prižiūrėti, kad jis gerai veiktų. 
Šventovę tarsi gali palikti – jų būna senų, apleistų, 
gražių, bet gal ne visai gerai funkcionuojančių. 
Gal todėl man kūnas yra labiau transporto prie-
monė. Jis turi būti sveikas, neturi kelti jokių pro-
blemų. Kaip mašina – jei nusiperki gerą, važiuoji 
ramus, o kai ji pradeda kelti problemų – tada 
trukdo gyventi. Taip ir mūsų kūnas, jis turi būti 
tiesiog patogus.

– Sakai, jog tai transporto priemonė per gy-
venimą. Kuo tau apsiriboja gyvenimas?

– Gimimu ir mirtimi. Kalbame apie šį gyvenimą, 
čia ir dabar. Tai sielos atvykimas į šį gyvenimą ir 
jos kelionė šiame kūne.
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– Praktikuojant jogą, pokyčiai ir judėjimas 
vyksta ne tik fiziniame, bet ir dvasiniame, 
energetiniame lygmenyje. Kaip fizinė kūno 
išraiška juos keičia?

– Mes funkcionuojame septyniuose kūnuose: fizi-
nis, energetinis, astralinis, mentalinis, emocinis, 
kauzalinis ir t. t. Fizinis lygmuo funkciuonuoja 
su fizine energija, yra materialiai apčiuopamas. 
Kitas – energetinis, kuris šiais laikais žmonėms 
jau pakankamai suprantamas, nes jie jau suvo-
kia, kad viskas yra energija, tad ir mes turime 
energetinį kūną.

Yra kelios energijų rūšys. Supaprastinant: fizinė, 
psichinė bei dvasinė energija – jos visos maitina 
skirtingus kūnus. Jogoje mes dirbame su šiomis 
energijomis, ne tik su fiziniu, bet su visais kūnais. 
Priklauso, kokią jogą darome. Jeigu ateiname tik 
pasimankštinti ir prasitempti, pastiprinti kūną, – 
tada dirbame tik fiziniame lygmenyje ir su fizine 
energija. Kai prasideda meditacijos, kad ir trum-
pesnės, arba bent jau koncentracijos pratimai, 
tada mes pradedame mokintis valdyti psichinę 
energiją – mūsų mintis.

Aišku, kai darome jogą ilgesnį laiką ir su kvėpa-
vimo pratimais, mes sukaupiame gyvybinės ener-
gijos, kuri mums padeda lengviau kontroliuoti 
savo psichinę energiją. Tai minties galia, sąmonės 
programavimai ir t. t. Kai yra stipri minties galia, 
žmogui užtenka pagalvoti ir dalykai vyksta, pildo-
si ir sprendžiasi, tada gyvenime atsiranda įvykių. 
Ši energija yra naudinga, bet ji turi būti balanse. 
Kai kurie gimsta su stipria psichine energija, bet 
gali tapti kietu proto žmogumi ir nejausti dvasios 
buvimo, o tik materialų pasaulį. Jie labai protingi, 
bet tiki tik tuo, ką mato. Jie tame užsidaro, tampa 

riboti ir neišnaudoja savo galimybių, nes netiki ir 
nemato to, kas vyksta iš tikrųjų.

– O kas yra ta gyvybinė energija?

– Tai prana, ji yra visur. Ją mes gauname per mais-
tą, per orą, taisyklingai mankštindamiesi, kai iš-
mokstame giliai kvėpuoti ir iš tikųjų atsipalaiduo-
ti. Prana kaupiama, kai žmogus tampa jautresnis 
pojūčiams ir išmoksta būti čia ir dabar. Išėjęs į 
gamtą, vaikštinėdamas parke gali gyvybinės ener-
gijos pasikrauti iš saulės, iš žemės, iš augalų, iš 
dangaus – viskas, kur yra gyvybė, ten yra prana.

Galima energijos gauti ir per maistą, dėl to jogai 
dažnai valgo vegetariškai ar veganiškai, ne vien 
dėl moralinių dalykų. Daržovės, vaisiai yra pirmi-
nis energijos šaltinis, o gyvūnai patys valgo žolę, 
todėl jie tampa antriniu. Taigi, jeigu nėra pranos 
– tai nėra gyvybės.

Dvasinę energiją kaupiame tik per dvasinę prak-
tiką ir niekaip kitaip. Ji gaunama tiesiogiai iš 
šaltinio, per meditaciją, per kvėpavimo praktikas, 
per maldą, tada stiprėja sielos ir dvasios kūnas. Vi-
sos šios energijos turi funkcionuoti tolygiai, tada 
žmoguje bus balansas.

– Pati praktikuoji ir vedi šokio meditacijas, 
kuo jos ypatingos? Ir kuo skiriasi nuo įpras-
tai suprantamų ,,pasišokimų“? 

– Kartą prasilenkiau su draugu, kuris važiavo 
riedučiais ir pagalvojau, kad tai labai puiki me-
ditacija. Vėliau mes susitikome ir aš jam tai pa-
sakiau, tačiau jis man atsakė: ,,Ne, aš visą laiką 
galvoju, mano galvoje daug minčių“. Tai reiškia, 
kad tu gali važiuoti ir pailsėti, būti tyloje, bet ir 
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gali važiuoti, o tavo mintys dar labiau malsis. Tai 
su šokiu tas pats – tu gali šokti, maivytis, galvoti, 
kaip pasuksi uodegytę, kokia esi ir būti mintyse. 
Arba gali būti tyloje, šokti bemintėje erdvėje, tuš-
tumoje. Šokti ir stebėti savo kūną, kaip jis šoka. Jis 
šoka, o tu lyg žiūri, tu ne šoki, o tampi tuo šokiu.

Taigi viską gali daryti kaip meditaciją – ir šokti, 
ir su riedučiais važinėti, ir valgyti, ir dirbti... Yra 
dvi meditacijų rūšys: pasyvi ir aktyvi. Aktyvi 
– kai tu išsineši tą meditaciją su savimi į savo 
gyvenimą. Tam pradžioje reikia pasyvios medita-
cijos, kad išmoktum įeiti į bemintę būseną, todėl 
sėdi ramiai, be minčių, be šviesų, be garsų. Ilgai-
niui tai padaryti tampa vis paprasčiau, o paskui 
jau gali ją neštis į savo gyvenimą. Kartais žmo-
nėms yra lengviau į bemintę būseną įeiti šokyje 
nei sėdint tyloje.

– O kas vyksta mūsų kūne, kai esame ramioje 
būsenoje, tyloje?

– Jeigu paprastai ir patogiai sėdi tylioje medita-
cijoje, tada kaupi gyvybinę energiją, nes ką beda-
rytum, ją naudoji: ar rašai, ar kalbi – nesvarbu, 
ką. Psichiniame lygmenyje, meditacijos metu 
lavindamas koncentraciją, lavini ir sugebėjimą ją 
valdyti, kaupi dvasinę energiją, ji tiesiogiai įeina į 
tave. Tampi dvasingu žmogumi.

– Ar galėtum paaiškinti, kas yra dvasingas 
žmogus?

– Pirmiausia, tai laimingas žmogus. Tai neturi 
nieko bendra su jokia religija. Tai susivokęs žmo-
gus, kuris priima ir myli save bei kitus ir tai daro 
nuoširdžiai. Jeigu eini šia linkme, tai dvasinė 
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energija augdama pati sutvarko tuos dalykus at-
ėjusi į tave. Tada auga tavo dvasios kūnas. Jeigu 
ugdai tik fizinį kūną, tai ir suvoki viską tik kaip 
fizinį kūną, nėra nieko daugiau – tik materija. 
Tuomet, kai kitas žmogus yra piktas ir tau kažką 
blogo pasako, savaime supyksti, nes nieko kito ne-
supranti, kaip tik šalia esantį dar tokį patį kūną, 
kuris pyksta.

Bet kai jauti dvasinį kūną, tu suvoki kitą žmo-
gų, kad jūs iš vieno šaltinio, supranti, kad jam 
gal kažkas negerai, išauga empatija, supratimas, 
kitaip žiūri į dalykus, galvoji iš kur tai kilo. Pa-
prastą žmogų, kuris gyvena fiziniame lygmenyje, 
valdo kiti – situacijos, kurios nutinka, kiti žmonės, 
nes jie gali sukelti pyktį, agresiją. O dvasingas, 
sąmoningas žmogus valdo pats save, jo niekas ne-
išprovokuos, jis nėra ,,reaguotojas“. Jis ramus ne 

ta prasme, kad nuobodus ar slunkius, bet jis turi 
tvirtą stuburą ir jo negali lengvai supykdyti. Jis 
pats už save atsakingas, jis renkasi, ką jam kalbė-
ti, kaip elgtis. Kai turi stiprią dvasią, tavęs neval-
do instinktai, atsiranda vidinė išmintis, išlavini 
intuiciją ir jauti, kaip reikia elgtis, turi valios taip 
elgtis. O valia – tai laisvė. Dvasinė energija duoda 
valios būti tokiu, kokiu tu iš tikrųjų nori būti.

– Ką matai kituose žmonėse užsiėmimų 
metu, kai jie praktikuoja jogą? Kaip laikui 
bėgant jie keičiasi? Turiu galvoje nebūtinai 
fizinį stiprėjimą. 

– Žmonės šviesėja. Tu gali pamatyti iš jo akių, 
ar žmogus praktikuoja jogą – jos gyvos, šviesios, 
ryškios. Jis negali net sumeluoti, akys baltos, oda 
skaistesnė, žmogus pradeda šviesti, nes kai jis turi 
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daug gyvybinės energijos, ima spindėti. Žinoma, 
nereikia įsivaizduoti, kad jis šviečia kaip lempa, 
bet jis turi tam tikrą spindesį. Bėgant laikui jis 
pradeda labiau save suvokti ir gyventi taip, kaip 
nori. Kalbant apie laisvalaikį, toks žmogus gali 
išsiskirti iš minios, nes dažnai rengiasi taip, kaip 
jaučia, kaip jam norisi. Būna žmonės pradeda 
keisti darbus, nes jie vis labiau atranda save, pra-
deda suvokti šito gyvenimo esmę. Dėl to mes jogos 
pamokos pradžioje kalbame maldą ,,padėk man 
atskirti tikra nuo netikra“ – tai yra labai svarbu. 
Ilgainiui pradedi suvokti šiuos dalykus, neskirti 
dėmesio netrikriems dalykams, randi daugiau lai-
ko sau, žmogus auga, šviesėja. Energijos suteikia 
laiko buvimui gamtoje ar su mylimais žmonėmis. 
Taip jie tampa gyvesni.

– Savo kūną esi papuošusi tatuiruotėmis. Ar 
jos turi kokį nors ryšį su joga? 

– Yra daug tatuiruotų jogų, aš ne viena. Nors joga 
su tatuiruotėmis jokio istorinio ryšio neturi, o 
patys indai nėra linkę jomis puošti savo kūno. Bet 
žmogus, kuris pradeda praktikuoti jogą, gilintis 
į save, gyvenimą, vertybes, religiją, pradeda su-
vokti, kas jam yra artima ir nori įprasminti tam 
tikrus etapus ar savo kelią. 

– Esi itin moteriška ir stengiesi kitoms mo-
terims taip pat padėti atrasti savyje magišką 
ir kartu laukinę moterį. Kuo tai svarbu kie-
kvienai jų? Arba šalia jos esančiam vyrui?

– Daug moterų susiduria su problema, kas yra ta 
moteris? Joms tampa sunku atsakyti į šį klausi-
mą. Ir tai eina iš kartos į kartą. Mūsų mamos tu-
rėjo mus to mokyti, bet ta karta gyveno Sovietų 
sąjungoje, kai viskas buvo apribota, buvo mažai 
informacijos. Todėl 20–40 metų moterys daug 
ko nežino, nors iš tiesų – intuityviai mes žinome 
viską. Tačiau, kad prieitume gilyn prie savo žino-
jimo, reikalingos praktikos, nes nuo jo mus skiria 
įvairūs tėvų ir visuomenės įdiegti įsitikinimai. 
Tai mus atitolino nuo tikrosios prigimties ir mo-
terims reikia ją budinti tam, kad save mylėtume, 
kad būtume tokios, kokios iš tikrųjų esame, o 
ne tokios, kokias nori matyti kiti. Aš nemokau 
moterų būti moterim, aš mėgstu pažadinti jose 
moteriškumą per praktikas, meditacijas ir aišku 
– per informaciją. Aš tiksliai nesakau, kad reikia 
dažyti lūpas, turi būti ilgi plaukai, rankinukas, 
kad reikia gaminti valgyti, mylėti vyrą ir t. t. Ne-
sakau, ką daryti, tik tai, ką darydamos jos pačios 
supras, kokia moteris ji yra, nes visos esame skir-
tingos. Tai mūsų prigimtis.
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- Ar galėtum išskirti moterišką judesį?

- Taip. Moteriai labai naudingas intuityvus šokis, 
intuityvus judėjimas. Ne specialiai šokti, o leisti 
savo kūnui judėti, kaip jis nori ir būti tame. Intui-
tyvus šokis labai tvarko antrą čakrą, o ji artima 

mėnuliui, kuris yra moters sąjungininkas – tai 
yra mūsų moteriškumas, mūsų sugebėjimas gy-
venti malonume, nes moteris yra tam sutverta. Ji 
neturi nei persidirbti, nei pervargti – tai malonu-
mų ir harmonijos būtybės, todėl intuityvus šokis 
moteriai yra labai svarbu.
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Julija Melnik – šokio edukologijos magistrė, 
nuo 2006 metų vedanti nuolatinius 

kontaktinės improvizacijos užsiėmimus Vilniuje. 
Išbandžiusi daugiau nei 20 šokio stilių ir judesio 
praktikų, šiuo metu taip pat šoka choreografinę 
Samadevą, Gurdžijevo šokius ir argentinietišką 
tango, praktikuoja bodywork‘ą, Zen meditaciją. 
Yra sertifikuota Samara (Dervišų) jogos 
instruktorė.
Vieną ankstyvos vasaros popietę su šia, tiek 
„kūniškos“ veiklos turinčia mergina, susitikome 
pasikalbėti apie kontaktinę improvizaciją, 
judėjimo džiaugsmą ir laisvę, pasitikėjimą būti ir 
gyventi savo kūne. Ši laisvė tiesiog veržėsi ir iš jos 
pačios. Likau prikaustyta ne tik ypač šiltų akių, 
bet ir keistomis, man neįprastomis kryptimis 
judančių Julijos rankų ir plaštakų. Galima tik 
įsivaizduoti, kaip šokyje juda visas jos kūnas...

BŪK KAIP VANDUO

Tekstas: Roberta Morozaitė
Nuotraukos: Monika Penkutė
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Improvizacija gali būti suvokiama labai 
skirtingai. Vieniems tai – tam tikrų judesių 
rinkinio kombinacija. O aš improvizaciją matau 
kiek kitaip. Labai svarbu parengti savo kūną, 
gerai ir patogiai jame jaustis, mokėti jį valdyti. 
Tačiau reikia ir vidinio supratimo, kaip gimsta 
judesys, iš kur jis atsiranda. Kitas svarbus 
aspektas – buvimo kokybė: neužtenka tik 
mechaninio technikos atlikimo, kartu reikia 
sugebėti valdyti dėmesį, nukreipti jį į tai, ką 
darai, valdyti emocijas, pastebėti savo ir partnerio 
būsenas. Turi atsirasti vidinis choreografas, kai 
judama ne bet kaip, o suvokiant save ir kitus 
erdvėje, kuriant kompozicijas iš judesių, formų, 
būsenų, kurios jau buvo ir dar bus. Manau, kad 
čia yra svarbus tam tikras intuityvaus mąstymo 
lygmuo, paremtas žiniomis, patirtimi, visa 
šokančiojo esybe, įsiklausymu ir dėmesingumu.

Kontaktinė improvizacija dažniausiai 
atliekama duetu, tyloje, kai šokėjai seka paskui 
juos jungiantį ir nuolatos kintantį prisilietimo 
tašką, judėdami palaiko vienas kito svorį. 
Impulsas ir varomoji jėga išnaudojami tam, kad 
judėjimas vyktų išvien su partnerio svoriu jiems 
riedant, kybant ar svyrant. 

 Kontaktinės improvizacijos seminaruose 
dalyvauja žmonės, turintys įvairios šokio ar 
judesio patirties, dažnai – ir jos visai neturintys, 
todėl grupės susidaro mišrios. Visiškai naujiems 
žmonėms duodami baziniai fiziniai pratimai 
apšilti, išjudinti, suderinti kūną ir parengti 
sklandžiam judėjimui, ridenimuisi, kritimui. Taip 
pat vyksta savęs stebėjimo ir dėmesio sutelkimo į 
kūno pojūčius pratimai, vėliau – ramus įvedimas 
į kontaktą. Pradžioje patyrimai būna stiprūs: 
išgyvenamas atradimų džiaugsmas, o vėliau 
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Kiekvieną kartą šokdamas 
nežinai, kas bus toliau. 
Nežinai, koks bus judesys, 
ką darys kartu šokantis 
žmogus, ar kontaktas išliks, 
ar nutrūks.

gilinamasi į techniką. Didžiausią pažangą matau 
tuose mokiniuose, kurie pakartotinai dalyvauja 
seminaruose ir integruoja pradmenis bei bazinius 
principus. Daug priklauso ir nuo kiekvieno 
žmogaus lūkesčių bei asmeninių poreikių. Vieni 
ateina judėti, ieškoti savęs judesyje, nori suprasti 
savo kūną. Kitiems – tai vieta atsipalaiduoti, 
patirti fizinį dialogą su kitu žmogumi, dalyvauti, 
tyrinėti, žaisti savotišką žaidimą, kuris išsivysto 
į šokį. Užsiėmimų metu dėmesys yra skiriamas 
grįžimui į savo kūną, susitelkimui į save. Šokio 
ar pratimo metu siūloma užsimerkti, tai padeda 
įsigilinti, susikaupti, geriau jausti partnerį. 
Kiekvieną kartą šokdamas nežinai, kas bus toliau. 
Nežinai, koks bus judesys, ką darys kartu šokantis 
žmogus, ar kontaktas išliks ar nutrūks. Galbūt 
prisijungs trečias žmogus ir bus trio arba viskas 
iširs ir liks solo, o gal susiformuos naujas duetas. 

Šokant kontaktinę improvizaciją traumos yra 
retos, tačiau tai intensyvi fizinė veikla ir daugelis 
dalyvių dėvi kelių apsaugas (antkelius). Taip pat 
šios praktikos metu svarbu būti pasirengusiam 
susitikti su savo apribojimais, suvaržymais ir juos 
priimti. Kažkam iššūkiu taps fizinės užduotys 
ir asmeninės galimybės, kitam – nepažįstamo 
žmogaus artumas ar fizinis kontaktas su juo, 

dar kitam – perdėta savikritika, kitų dalyvių 
nuomonė. Kiekvienas yra laisvas save stebėti arba 
ne, išplėsti savo komforto zonos ribas arba ne, 
išeiti, likti ar sugrįžti.

Judėjimas vienam yra gana ribotas. Su partneriu 
judesių paieška stipriai išsiplečia. Dviese galima 
atlikti trimačius veiksmus. Būdamas kontakte 
su kitu žmogumi supranti, kad gali liesti ir 
palaikyti/būti atrama visu kūnu, bet kuria vieta. 
Mano rankos gali būti visas mano kūnas. Taip 
ateina suvokimas, kad savo kūne aš jaučiuosi 
patogiai, galiu save judinti ir savo kūnu į judesį 
įvesti kitą žmogų.
 
Kontaktinėje improvizacijoje nėra vaidmenų. 
Man labiau patinka žodis direktorius (nuo 
angliško direction – kryptis) negu vedantysis. Jis 
nukreipia, suvokia kryptį ir ją suvokdamas kitam 
suteikia galimybę prie jo prisijungti ir judėti 
kartu. Galima prisitaikyti, galima priešintis. Kai 
dvi kryptys susiduria, visada susikuria kažkas 
naujo. Net jei kryptys priešingos. Gebėjimas 
išlaikyti pasipriešinimą irgi kuria galimybes, 
nes atsiranda atrama – lengviau pakilti ir 
atsistoti. Vien tik sekant partnerį galima nueiti 
iki lygmens, kai nebevyksta nieko. Taip irgi gali 
atsitikti, svarbiausia tarp dalyvių sukurti saugią 
atmosferą. Tačiau už saugumo kūrimą kiekvienas 
atsakingas asmeniškai. 

Susitikdami mes žinome, kad kažkuriuo 
metu būsime kontakte. Suvokiame, kas yra 
intymu mums ir kad šitai gali būti intymu 
ir kitam. Svarbiausia yra gerbti vienam kitą 
ir, jeigu nutinka kažkoks nesusipratimas, 
bandome komunikuoti, o ne atsitraukti. Už save 
atsakomybę prisiimame patys.
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Šokti poroje gali moteris 
su moterimi, vyras su 
vyru, ar moteris su vyru. 
Išeinama iš stereotipinio 
„poros“ suvokimo ribų. 
Kūnas yra viskas, ką 
tu turi. Tiesiog, šokyje 
susitinka du žmonės.

Šokti poroje gali moteris su moterimi, vyras su 
vyru, ar moteris su vyru. Išeinama iš stereotipinio 
„poros“ suvokimo ribų. Kūnas yra viskas, ką tu 
turi – tavo lytis taip pat. Šokyje tiesiog susitinka 
du žmonės. Žinoma, šokant su vaikinu ar megina 
patyrimas yra skirtingas, lyties ištrinti negalima 
– kitoks kontaktas, kitokios būsenos, skirtingos 
judesio galimybėmis, nes skiriasi jėgos, ryšys, 
bendravimo temos. 

Kontaktinę improvizaciją atradau pradėjusi 
domėtis šokio terapija. Esu išbandžiusi 
daugybę šokio technikų ir man norėjosi tiesiog 
ateiti, šokti ir būti. Ši šokio forma labai atvira, 
ją renkasi įvairių sluoksnių, patirčių, skirtingų 
profesijų žmonės. Nesvarbu, kuo tu užsiimi, 
svarbu – susitikimas ir šokis, gyvas tyrinėjimas 
ir mėgavimasis judesiu ir ypač judėjimu, kuris 
gimsta tarp dviejų kūnų ir niekada nepasikartoja. 
Tuo pat metu – tai dalijimasis savo patirtimi, savo 
emocijomis ir išgyvenimais, visa būtimi, kuri yra 
neatsiejama nuo mūsų kūno.

Kodėl svarbu suvokti savo kūną? Nuo pirmojo 
užsiėmimo man kontaktinė improvizacija 
yra raktas. Raktas į savęs pažinimą ir tam 
tikrą sąmoningumo lygį. Mūsų kūnas kaip 
instrumentas – tai pats realiausias, pats 
materialiausias dalykas, kurį turime. Vaikystėje 
mes šliaužiojome, vartėmės kūliais ir ridenomės, 
mokėjome tai daryti. O dabar šie judesiai mums 
tapo nepatogūs, neracionalūs. Užaugęs žmogus 
nustoja klausyti savo kūno. O vėl pradėjus stebėti, 
judėti sąmoningai, žinant fizinius dėsnius, 
pasikeičia judėjimo būdas ir kokybė. Prieš tai 
mes lyg neįgalūs. Jaučiamės kaip vienas ar 
keli sujungti gabalai. Galime save paguldyti, 
pasiūbuoti, bet labai kampuotai, ribotai. Todėl 
smegenyse, po truputį atrandant savo kūną ir jo 
galimybes, su kiekviena nauja padėtimi susikuria 
naujos neuroninės jungtys, duodančios daugiau 
pasirinkimo, daugiau laisvės. Tačiau, svarbiausia, 
yra vidinis nusiteikimas (kaip pasakė Briusas 
Ly: būk kaip vanduo, kuris geba prisitaikyti 
ir keistis) ir jei savo dėmesiu gali būti lankstus, 
prisitaikyti ir suprasti, kas vyksta, vėliau ir tavo 
kūnas palaipsniui perims šią kokybę. 

Dauguma žmonių po užsiėmimų atsiliepia, kad 
jie tampa ramūs, džiaugsmingi. Jaučia šilumą, 
meilę ir geranoriškumą aplinkiniams. Tampa 
laisvesni, pradeda labiau savimi pasitikėti, 
patogiai jaustis savo kūne, nes geriau jį pažįsta 
ir suvokia jo galimybes. Taip pat nebetrikdo kitų 
žmonių prisilietimai ar fizinis buvimas šalia. O 
jei tai kelia stresą, atsiranda gebėjimas ramiai 
atsitraukti. ,,Gyvenimas yra judėjimas, nuolatinis 
judėjimas santykyje“ - Jiddu Krishnamurti.
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BREIKERIS MEDIKAS – 
JUDESIO MEISTRAS

Judesys – tai gyvybė“, –  
sako Edvinas Brasas ir padaro itin 

lėtą, precizišką kūlverstį ant gatvės. Tai 
puikiai iliustruoja Edvino būdą – gatvės 
šokėjo laisvumą, sumišusį su romiu 
kovos menų auklėjimu. Jis gyvenime 
nuolat juda tiek fiziškai, tiek dvasiškai, 
aktyviai ieškodamas savo vietos. Tiesa, 
savo pašaukimą jau rado. Jis – kinezite-
rapeutas, osteopatas, padedantis žmo-
nėms atrasti tikrąją sveikatą naudojant 
judesį. Jūsų dėmesiui – Edvino istorija 
judesio meistro link.

Tekstas: Toma Mačiulskytė 
Nuotraukos: Vaida Tamošauskaitė 

„





52



53

Pirmą kartą mane devynerių metų į kovos menų  
Niat-Nam treniruotes atvedė  tėvai. Gavau nuosta-
bų trenerį, kuris mokė, kad kovos menai nėra vien 
tik sporto šaka. Tai filosofija, psichologija, tam 
tikros elgesio normos, gyvenimo būdas. Nors iš 
pažiūros atrodo, kad kovos menai koncentruojasi 
tik į fizinį parengimą, technikos mokymąsi ir jos 
pritaikymą kovoje,– iš tiesų ten mokoma judesio, 
kuris yra kur kas platesnis ir universalesnis. Jei 
darydavome pritūpimus, tai juos mokėmės daryti 
ir ant stabilios plokštumos, ir kur nors ant trečio 
aukšto balkono turėklo (juokiasi). Arba kūlverstį 
– ir ant asfalto, ant stalo ar kito žmogaus. Buvo 
akcentuojamas kūno supratimas ir suvokimas 
erdvėje. 

Kitas svarbus trenerio įdiegtas aspektas – sveika-
ta ir ilgaamžiškumas. Jis sakydavo, jog medalis 

ar rezultatas nėra tiek svarbus, kiek tavo teisingas 
gyvenimo būdas, lemiantis šios fizinės veiklos 
užsiėmimą visą gyvenimą. O tai yra: disciplina, 
sveikas gyvenimo būdas ir nuolatinis judesys. 
Manau, kad tai, kas esu šiandien, yra apie 95 % 
kovos menų ugdymo pasekmė. 

Muzika buvo dar viena aistra, kuri nuo pat 
vaikystės man suteikdavo energijos. Klausydavau 
daug muzikos, žiūrėdavau vaizdo klipus, kur 
šokėjai atlikdavo breiko judesius. Nors tiesa, tuo 
metu atrodė, jog ten labai daug traumatizmo (šyp-
sosi). Kai mano sesuo pradėjo lankyti šokius, man 
irgi buvo smalsu save išbandyti. Kai tai padariau, 
suvokiau, jog šokis yra tai, kuo noriu užsiimti 
gyvenime. Nes šokis jungia kelis man svarbius 
aspektus: judesį, muziką, bendruomeniškumą ir 
dalijimąsi. Kovos menų bendruomenė yra gana 
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uždara ir specifinė, paklūstanti tam tikroms, 
griežtoms taisyklėms. O šokio žmonės yra laisvi ir 
atviri.

Šokyje man patiko judesio sudėtingumas – tai, 
kas, atrodo, paprasta vienam, yra iššūkis kitam. 
Nuostabus jausmas, kai pamažu pavyksta 
padaryti vis sudėtingesnius judesius. Šokyje aš 
mačiau tuos pačius kovos menus. Man breikas yra 
absoliučiai kovos menai! Ten aš atradau daugiau 
laimės ir savirealizacijos, tad atsidūrus kryžkelėje 
tarp dviejų veiklų, ėmiau skirti daugiau laiko ir 
jėgų šokiui.

Baigus mokyklą, atėjo laikas rinktis savo profesinį 
kelią. Nusprendžiau, kad smagiausia būtų veikti 
tai, ką darau laisvalaikiu. Tad įstojau į Vilniaus 
universiteto Kineziterapijos specialybę. Apsispręs-
ti pasirinkti mediciną man padėjo kovos menuose 
išugdytas mąstymas apie ilgaamžiškumą ir svei-
katą. Mat profesionalaus kovotojo ar šokėjo kelias 
eina į kitą pusę nuo sveikatingumo. O dirbdamas 
medicinoje aš galėsiu būti daug naudingesnis 
sau ir visuomenei, padėdamas atsistatyti tiems 
patiems profesionaliems kovotojams ar šokėjams 
po įvairių traumų. 

Kineziterapijos sritis yra labai plati, tačiau 
Vilniaus universitete studijos yra daugiau orien-
tuotos į reabilitaciją, ligonių atstatymą po traumų 
ar sudėtingų operacijų. Studijų metais man 
daugiausia naudos ir įkvėpimo davė pirmieji dveji 
metai, kai studijavome fundamentalius medicinos 
dalykus: anatomiją, fiziologiją, biochemiją, bio-
mechaniką ir t. t. Tačiau kai prasidėjo specialybės 
dalykai, supratau, kad tai yra ne ta kineziterapija, 
kuria norėčiau užsiimti gyvenime. Nusivylęs 
kineziterapija, pradėjau profesionaliai šokti. 
Atsirado pirmoji mūsų šokių studija „LAB“, šokių 
pamokos, pasirodymai ir gastrolės su atlikėjais. 
Šokis buvo užvaldęs visą mano dienotvarkę. 

Tačiau baigęs kineziterapijos bakalaurą, suvokiau, 
jog medicinoje dar turiu ką veikti. Taip atsirado 
magistro studijos Olandijoje. Studijų sritis buvo 
susijusi su sporto biochemija. Tačiau vis dėlto 
pasitenkinimo neradau, nes viskas buvo paremta 
tyrimais ir jų rezultatais. Jie teigia, jog judesį gali-
ma apibūdinti 3–4 parametrais, o mano nuomone, 
norint įvertinti judesį, reikia bent 54 parametrų 
(šypsosi). Taigi net ir po magistro studijų man 
medicinos buvo negana. 

Grįžęs iš Olandijos įsidarbinau reabilitacijos 
ligoninėje, kur praktikoje susidūriau su plataus 
spektro pacientais: nuo gulinčių lovoje iki lengvas 
traumas patyrusių. Ten iš kolegos gydytojo rea-
bilitologo Vyganto Skroidenio sužinojau, kad yra 
toks dalykas, kaip ostiopatija. Supratau, jog tai ir 
yra ta sritis, kurios tiek ieškojau. 

Šokyje aš mačiau tuos 
pačius kovos menus. Man 
breikas yra absoliučiai 
kovos menai!
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Osteopatija yra manualinis gydymo būdas, susi-
formavęs Amerikoje ir teigiantis, kad mūsų kūnas 
yra trijų aspektų sąjunga: anatominis kūnas, 
dvasinis ir emocinis kūnas bei mūsų sąmonė. Jei-
gu vyksta koks pokytis viename iš trijų aspektų, 
efektas jaučiamas ir kituose „kūnuose“. 

Antras osteopatijos principas teigia, jog mūsų 
organizme struktūra yra lygi funkcijai ir 
atvirkščiai. Pvz., jei kelio sąnario struktūra pasi-
keičia, pvz., plyšta meniskas, iš karto pasikeičia 
kelio funkcija – tampa sunku ištiesti, atsiranda 
skausmai ir kelis nebeatlieka savo funkcijos. Arba 
balerinos, šokdamos apsiavusios puantus, keičia 
savo pėdos funkciją. O tai daro įtaką pėdos sąna-
rių struktūrai – pirštai sueina į vieną, kad galėtų 
išlaikyti kūno svorį. Šis dėsnis atsispindi visuose 
lygmenyse – nuo sąnarių iki ląstelių. 

Trečias osteopatijos principas – mūsų organizmas 
turi visus savireguliacijos, saviugdos ir savikorek-
cijos mechanizmus. Grubiai tariant, gripas yra 
visur ir visada, tiesiog mūsų organizmas, jo imu-
ninė sistema sudaro sąlygas gripo simptomams 
atsirasti. 

Taigi, osteopatija susideda iš trijų komponentų: 
darbas su kūno judamuoju aparatu – kaulais, 
raumenimis, tuomet darbas su vidaus organais ir 
galiausiai –darbas su galva, jos kaulais ir centrine 
nervų sistema. 

Osteopatija yra ta sritis, kurioje šiuo metu esu – 
dirbu, mokausi, gilinuosi. Drąsiai galiu sakyti, 
jog tai mano kelias iki gyvenimo galo, kuriame 
jaučiuosi labiausiai reikalingas kitiems ir sau. 

OSTEOPATIJA
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Man judesys, visų pirma, yra virsmas, pokytis, 
dinamika. Judesys yra viena to virsmo formų. 
Mano nuomone, judesys bet kokiame aspekte – 
nuo socialinio gyvenimo iki dvasinio, fiziologinio 
ir pan., – yra visa ko variklis, kuris leidžia kažkam 
vykti. Judesys yra gyvybė. Arba sveikata. Nes juk 
jei nėra judesio – atsiranda bėdos. Bet kokiame 
kūno lygmenyje: fiziniame ar emociniame. 
Judesys yra genetiškai užprogramuotas mumyse, 
nuo mažiausios mūsų kūno dalelės ląstelės iki 
viso mūsų organizmo sąveikos tarpusavyje. Jeigu 
judesys dėl kokių nors priežasčių yra negalimas 
arba jis nevyksta – atsiranda vienokio ar kitokio 
lygio problema. 

Mūsų kūnams reikia judesio, net jei ir atrodo, kad 
geriau pasėdėsime, užuot judėję. Manęs dažnai 
klausia – tai kaip reikia „išspirti“ save judėti? Aš 
patariu medituoti! Veikti atvirkščiai – sąmoningai 
nejudėti ir stebėti, koks judesys vyksta viduje. O 
šiaip reikia atrasti mėgstamą judėjimo formą 
ir ja reguliariai užsiimti. Galima pradėti kad ir 
nuo kaklo prasukimo kiekvieną dieną. Tada mes 
susikoncentruojame į savo kūną, į jo anatomiją – 
stebime, kas vyksta, kai mes sukame kaklą. Toks 
sąmoningas judesys žadina mūsų kūną, jo recepto-
rius, siunčia signalus į centrinę nervų sistemą. Mes 
tampame atviresni ir dažniausiai užsinorime dar. 

Būna ir taip, kad stimulo judėti žmonėms suteikia 
naujos tympos, kedai ar laikrodis, matuojantis 
pulsą. Tačiau kai žmonės sportuodami daugiau 
dėmesio teikia tam matuokliui ant rankos, kuris 
tarsi turi geriau žinoti, kas dedasi tavo kūne, – tai 
jau tampa nelogiška. Jei sporte ieškoma tik 
žaisliukų ir gražių daiktų – anksčiau ar vėliau 
bus pasiekta kryžkelė. Man nepatinka, kai sporte 
atsiranda komercija, industrija ir yra vaikomasi 
brandų, o ne sveikatos. Taip pat linkiu netapti re-
klamos auka siejant sportą su mityba. Svarbiausia 
domėtis ir gilintis, kas yra naudinga kūnui ir jo 
sveikatai. 

Aš  asmeniškai, esant šiltam sezonui, judu dvira-
čiu. Tai mano pagrindinė transporto priemonė. 
Taip pat mano darbas yra labai dinamiškas – nuo 
osteopatijos seansų iki treniruočių vakare, 
kur tenka nemažai pajudėti rodant pratimus. 
O jei turėčiau daugiau laisvo laiko ir turėčiau 
prabangą rinktis užsiėmimą laisvalaikiui, – 
neabejotinai šokčiau. Ir tai būtų breikas. Nes šis 
šokis apjungia plačiausią judesio formų spektrą: 
nuo visiškai sudėtingų iki nejudėjimo freezų. 
Šokis yra auksnis judėjimas. Aš net ant nugaros 
turiu tatuiruotę, kuri žymi, jog dalis manęs visą 
gyvenimą bus breikeriu, B-boy.

JUDESYS

O jei turėčiau daugiau laisvo laiko ir 
turėčiau prabangą rinktis užsiėmimą 
laisvalaikiui, – neabejotinai šokčiau. Ir 
tai būtų breikas.
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KŪNAS ŽINO GERIAU. 
ARBA PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

NEGULINT ANT SOFOS

Tekstas: Gabija Čeledinaitė
Iliustracijos: Kristina Suvorova
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Kartais noriu atsistoti ant galvos. Štai užeina toks 
stiprus noras ir nieko negaliu padaryti, kaip tik, 
ištaikiusi tinkamą momentą, nueiti, kur niekas 
nemato, susikaupti ir atsistoti ant galvos. Kodėl? 
Sunku atsakyti. Tą akimirką tik jaučiu, kad man 
taip bus geriau.

Kai pažįstame savo kūną – jaučiame ir jo porei-
kius. Štai vienas pojūtis praneša, kad laikas val-
gyti. Kitas – metas prigulti pailsėti arba atsistoti 
po ilgo sėdėjimo ir pramankštinti kojas. Visi šie 
pojūčiai yra fiziologiniai – kūnas pasako, jog jo 
nepaklausius, gresia bėda: energijos trūkumas ar 
sutrikusi kraujotaka.

Įsiklausę į savo kūną, galime suprasti, ko fiziškai 
trūksta organizmui – kūnas gali įspėti ir apie psi-
chologinius sunkumus: nevykusius santykius, 

netinkamą darbą, netobulai pasirinktus tikslus. 
Ne tik gali, bet ir įspėja. Tik žmogus nepratęs 
klausytis itin subtilių kūno siunčiamų ženklų.  

Iš tiesų, nuoširdūs patys sau būname vaikystėje, 
kol dar esame savo pasaulio centras, kol verkiame, 
esant menkiausiam diskomfortui. Vėliau imame 
atsižvelgti į kitus, o save primirštame. Dažnai net 
per daug. Ir tuomet tenka iš naujo pradėti mokytis 
įsiklausyti į savo norus, skaityti savo paties kūno 
siunčiamus ženklus.  

Vienas iš pagrindinių kelių į savęs pajautimą – ju-
dėjimas, leidžiantis išmėginti savo kūno galimy-
bes. Pradedant nuo seniausių, labiausiai nugludin-
tų judesio sistemų, tokių kaip joga, ir baigiant... 
Baigiant laisvu, nevaržomu, kartais net visiškai 
laukiniu šokiu. Nuo senų senovės šokis buvo 
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laikomas magišku ritualu. Buvo šokama ginantis 
nuo maro, siekiant didesnio derliaus ar kviečiant 
lietų. Šokiu ne tik bendrauta su gamtos jėgomis, 
bet ir gydyta. 

Kaip šokis gali padėti? Judesys, pasitelkiant 
kūną ir mintis, padeda subalansuoti šias dvi 
žmogaus dalis. O balansas ir yra sveikatos esmė. 
Šokyje prie šio balanso prijungiamas ir trečias 
aspektas – juk negalime šokti, neatsižvelgdami 
į aplinką: kitus žmones, muziką, erdvę. Visa tai 
veda į psichikos sutrikimų, tokių kaip depresija, 
nerimo ir valgymo sutrikimai, įveiką. 

Skamba kaip reklama? Gal ir taip. Anksčiau 
man laisvai šokantys žmonės keldavo ir susiža-
vėjimą, ir lyg baimę – išsilaisvinimas iš taisyklių 
siejasi su išprotėjimu. Bet iš tiesų – tai priartėji-
mas prie savo šaknų, prie savo esmės. Ir jį galima 
paaiškinti: visiškai atsipalaidavus, kūnas gali 
prisiminti svarbius išgyvenimus per raumenų at-
mintį – t. y., kaip fiziškai reagavome į emociškai 
itin stiprius savo gyvenimo įvykius. Arba 
nereagavome, nors kūnas norėjo reaguoti. Visi 
penki jutimai siunčia nervinį signalą į mūsų 
smegenis. Apdorojusios informaciją smegenys 
nusprendžia, ar liepti organizmui atlikti kokį 
judesį. Paprastai apsidžiaugę, mes šoktelime į vir-
šų, o nuliūdę – susmunkame žemyn. Jei kūnas į 

Anksčiau man laisvai 
šokantys žmonės keldavo ir 
susižavėjimą, ir lyg baimę – 
išsilaisvinimas iš taisyklių 
siejasi su išprotėjimu.
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smegenų siunčiamą žinutę nesureaguoja, ją igno-
ruodamas specialiai („O, ne, dabar negaliu liūdėti 
– šiuo metu man svarbiausia pasirūpinti verslu“) 
arba pasąmoningai, – emociniai signalai ima 
kauptis ir tampa tiksinčia bomba. O jai sprogus, 
neretai panyrama į depresiją.

Kuo gali padėti judesio terapija ir kuo ji ski-
riasi nuo šokio? Kai apninka liūdesys ar svy-
ruoja nuotaika, padeda bet koks judėjimas – spor-
tuojant pakyla laimės hormono serotonino kiekis, 
tad pagerėja ir nuotaika. Tačiau kartais to negana. 
Terapijoje, jau pagal jos apibrėžimą, dalyvauja tera-
peutas. Jis užtikrina saugią aplinką, nustato taisy-
kles, pasirūpina grupės bendrumu. O svarbiausia, 
moko, kaip išlaisvinti viduje užlaikytus jausmus 
ir nuoskaudas, paskatina išsilaisvinti ir pasitikėti 
savimi, lavina kūrybiškumą.
 
Klausite – kuo čia naudingas kūrybišku-
mas? Ogi jam sustiprėjus, žmogus ir problemas 

sprendžia daug kūrybiškiau. Svari ir grupės įtaka: 
įrodyta, jog šokant su partneriu, suderinti judesiai 
padidina empatiją, o tai leidžia geriau suprasti 
kitus žmones, padeda auginti artimus santykius. 
Taikoma ir tokia terapija, kurios metu vienas gru-
pės narys šoka savo gyvenimo istoriją, o visi kiti jį 
kartoja. Taip galima itin giliai suprasti kitą žmo-
gų, pajausti jo sunkumus ir džiaugsmus ne tik 
įprastais jutimais – rega ir klausa, bet ir lytėjimu, 
visu kūnu. Tai stipru.

Pamenu savo pirmąjį šokio terapijos užsiėmimą. 
Dviejų valandų susitikimas prasidėjo būreliui jau-
nų psichologų nedrąsiai stypčiojant konferencijų 
salės kampuose. O baigėsi atradimu, kad mano 
kūnas turi norų, kuriuos kartais užmirštu. Jis 
nori šokti pagal muziką, susigūžti, priartėjus ne-
maloniam žmogui, atsiverti draugo apkabinimui. 
O kartais – atsistoti ant galvos. Tikriausiai nuola-
tinis sėdėjimas psichologės kėdėje jam ne visada 
atrodo pats sveikiausias.
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MOKSLIUKAS, KURIS ŠOKA

Tekstas: Indrė Ožalinskaitė
Nuotraukos: Miglė Kartanaitė

Moksliukas, kuris studijuoja šiuolaikinį 
šokį prestižiniame „Codarts“ menų uni-

versitete Roterdame, Olandijoje. Taip trumpai 
galiu apibūdinti Dovydą Strimaitį. Mūsų su-
sitikimo rytą prisiminsiu ir aš, ir vairuotojai, 
užstrigę rytinėje spūstyje ir stebėję pusnuogį 
Dovydą, pozuojantį ant tilto Vilniaus centre. 
Jis – tas šokėjas, kuris griežtas taisykles kar-
tais paskandina butelyje „Coca Colos“. Tačiau 
išlieka stoiškas veidrodžių salėje ir įsimylėjęs 
kasdienybę tarp daugybės kitų šokančių kūnų, 
kurie, pasak jo, „Codartse“ ilgainiui tampa arti-
mi ir pažįstami iki pirštų galiukų.
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Ar apie tavąjį kūną galima kalbėti trečiuoju 
asmeniu?

Šokio pasaulyje apie kūną dažnai kalbama kaip 
apie kažką kitą. Nereikėtų atskirti kūno nuo savęs 
– „aš ir mano kūnas“. Ne, esu tik vientisas aš. Ši 
filosofija taikoma Rytuose, jogoje. Toks mąstymas 
padeda greičiau tobulėti tiek kūnui, tiek protui, 
nes vienas nuo kito šios dvi būties dalys yra ne-
atsiejamos. Kartais kalbėti apie kūną, kaip apie 
trečiąjį asmenį, gali būti pravartu – taip lengviau 
gydyti traumas ir ligas – įsivaizduojant jį mašina, 
kurią galima pataisyti.

Koks kūnas yra tobulas?

Sveikas ir pažįstamas.

Kaip tu rūpiniesi savo kūnu?

Oficialus šokio apibrėžimas toks: viskas, ką darai 
kūnu. Todėl svarbu atrodyti gerai. Aš turėčiau 
ir norėčiau turėti griežtą dienotvarkę, mitybos 
planą. Sekmadienį jį sudarau: pirmadienį, antra-
dienį pavyksta vykdyti planus, o vėliau... Man 
patinka, kad šiuolaikinis šokis „neturi“ kūno 
standartų. Vaikinams dar paprasčiau – jie tiesiog 
turi atrodyti sveikai. 



77

Ar tikrai šiuolaikinis šokis neturi egzistuo-
jančių kūno standartų?

Nesvarbu, ką šoki, visada žinai, kas yra gražu, 
tiksliau, estetiška. Pamatai baleriną, kuri tobulai 
atlieka arabeską ir galvoji, kad tai dieviškai gra-
žu. Neįmanoma nuo to pabėgti. Tokie standartai 
yra giliai viduje ir jų vienaip ar kitaip siekiame. 
Nors, šiuolaikinis šokis gali būti ir negražus.

Ką šokio kalboje reiškia žodis „negražu“?

Šokio kalboje „negražu“ yra tai, kas neatitin-
ka visuotinių estetikos standartų, klasikinės 
judesio kalbos (baleto ir kai kurių jo atšakų). 
Šiuolaikiniame šokyje galimi ne tik „negražūs“, 
bet ir „nepatrauklūs“ judesiai. Tie, į kuriuos 
žiūrovas žvelgia nenoriai. Mano manymu, šokio 
spektakliai, priverčiantys žiūrovą jaustis nema-
loniai, sukeliantys šleikštulį ar pyktį, yra puiki 

priemonė pasiekti meninių tikslų.

Kas apriboja judesius?

Baimė, traumos, nepasitikėjimas savimi ir fizinės 
galimybės, pavyzdžiui, lankstumas.

Esi patyręs traumų?

Lietuvoje buvau pasitempęs dešinės šlaunies 
raumenį. Čia sudėtinga rasti fizioterapeutą arba 
gydytojus, kurie padėtų šokėjui tokias traumas 
išsigydyti. Olandijoje pasitempiau tą patį kitos 
kojos raumenį. Abi kojos buvo traumuotos. Vė-
liau patyriau kryžkaulio traumą ir pasitempiau 
Achilo sausgyslę – iki šiol negaliu šokinėti. Visa 
tai pakankamai normalu, nes anksčiau šokda-
vau devynias valandas per savaitę, o dabar – tiek 
pat kasdien. Svarbiausia, patyrus sužeidimus, 
išmokti toliau dirbti, nes kūnas per ilgą laiką gali 
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„užmiršti“ judesius. Sunkiau yra psichologiškai, 
kai pradedi galvoti, kad nieko nebeatliksi ir viskas 
bus blogai. 

Kiek lankstus tavo kūnas?

Mano raumenys ne tokie lankstūs, kokie norėčiau, 
kad būtų. Lankstumas man visuomet buvo kliūtis. 
Nors šokyje tai nėra svarbiausias dalykas, jo sty-
gius gali apriboti judesius. Aš retai būnu nusistatęs 
prieš tam tikrą stilistiką, techniką ar kokį nors ju-
dėjimo būdą. Man visi judesiai patinka ir visus juos 
noriu išmokti atlikti kuo geriau, todėl stengiuosi 
prie jų prisitaikyti ir man tai kol kas pavyksta.

Kada tu susidomėjai šokiais?

Iki studijų šokau ketverius metus. Mano šokio is-
torijoje įrašytas hiphopas, baletas ir šiuolaikiniai 
šokiai. Atrodė, kad šokti reikėjo pradėti anksčiau 
ir į „Codarts“ įstoti nepavyks.

Mokeisi Vilniaus Licėjuje, o tavo vidurinio 
ugdymo diplome įrašyti keturi šimtukai. Ga-
lėjai pasirinkti bet kurią kitą studijų progra-
mą, nesigaili įstojęs į šokius?

Aišku, kad ne. Nors šiek tiek trūksta teorijos, norė-
tųsi įgyti daugiau teorinių žinių. Egzistuoja stere-
otipas, kad šokėjai nėra patys protingiausi žmonės. 
Iki studijų niekada taip negalvojau, bet vėliau 
supratau, kad taip yra. Skirtumas tarp to, ką veikia 
(kuria) kūrėjas ir to, ką veikia atlikėjas – didelis.

Kaip vyko integracija Olandijoje?

Į Roterdamą atvažiavome kartu su Luku, kitu šo-
kėju iš Lietuvos. Atvykę iškart sužinojome apie dar 

vieną lietuvę, besimokančią cirko studijų progra-
moje. Ji nuo pat pradžių mums labai padėjo, ypač 
ieškant būsto. Gyvenu pavojingiausiame Roter-
damo rajone, bet jame naktį jaučiuosi saugiau nei 
Fabijoniškėse. Roterdamas tarptautinis miestas. 
Beveik visi kalba angliškai. Olandams įdomu su-
žinoti apie tokias „egzotiškas“ šalis, kaip Lietuva. 
Universitetas irgi tarptautinis. Vakarietiškoje kul-
tūroje mane erzina tik tie įprasti paviršutiniški po-
kalbiai. Aš taip negaliu.

Studijos garsiame menų universitete skamba 
kaip filmo scenarijus, o kaip yra iš tiesų?

Aš studijuoju su dar dvidešimt septyniais labai 
talentingais ir įdomiais žmonėmis. Į universitetą 
einu kasdien ir kasdien ten šoku. Viskas nėra taip 
ypatinga – tai įprastos studijos. Vėliau nebestebi-
na nei baleto, nei improvizacijos pamokos. Atvyks-
ta vienas iš garsiausių choreografų Europoje, o aš 
galvoju, kad tingiu anksti keltis ir eiti į jo paskai-
tą. Nors, kai grįžęs į Lietuvą apsilankiau baleto 
studijoje, kurioje mokiausi gyvendamas Vilniuje, 
supratau, kad mano studijos „Codarts“ universite-
te yra tikrai labai aukšto lygio.

Jei taisyklingai šokti išmokstama tik kasdien 
darant tą patį, ar vis dar būna įdomu?

Man patinka kasdien vykstančios technikos pa-
mokos, nes jų metu gali stebėti savo pažangą. Tar-
kime, nusprendžiu, kad atliksiu tris arba keturis 
gražius sukinius. Aš po truputį siekiu tos tobuly-
bės, kuri neegzistuoja.
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Kada jauti tobulybės jausmą?

Šokdamas baletą. Aš siekiu viską atlikti idealiai. 
Per šį šokį geriausiai susipažįsti su savo kūnu, jį 
jauti ir žinai, kodėl kas nors nepavyksta. Šokant 
baletą man svarbiausia išmokti principus, kurie 
naudingi atliekant kitokio stiliaus šokius – išlai-
kyti balansą, tiesias kūno linijas ir kontroliuoti 
savo žvilgsnį. 

Jei visi turi šokti taisyklingai, visi yra ta-
lentingi, kaip šokėjas gali susikurti savo 
identitetą?

Tarp mano kolegų yra tokių, kurie šoka nuo pen-
kerių. Šokiai jiems buvo svarbiausias dalykas visą 
gyvenimą. Jie viską atlieka labai gerai, bet įdo-
miausia stebėti šokėjus, kurie pradėjo šokti vėliau. 
Tuos, kurie prieš pradėdami šokti turėjo ir kitokių 
veiklų, subrendo kaip asmenybės. Kai šimtas 
žmonių atlieka tas pačias judesių kombinacijas, 
kažkodėl matosi, kurie iš jų domisi ir kitais daly-
kais, ne tik šokiais.

Ar įmanoma idealiai šokti poroje be jokio 
emocinio ryšio?

Idealiai šokti neįmanoma nei vienam, nei poroje, 
bet tai, ką tu nori sužinoti, priklauso nuo tikslo. 
Dažniausiai duetai neatsiejami nuo kažkokios 
emocijos tarp dviejų žmonių – vyro ir moters, 
dviejų vyrų arba dviejų moterų. Net jei judesiai 
atliekami beveik idealiai, kai šokėjai nejaučia ry-
šio, šokį stebėti neįdomu.

Ką šokėjui reiškia fizinis kontaktas su kitais 
žmonėmis?

Labai mažai ir labai daug. Šokėjai pripratę prie 
kontakto su kitu žmogumi, todėl dažnai prisilie-
timas, kuris ne šokėjui gali būti gana nemalonus, 
erzinantis ar gėdinantis, beveik nieko nereiškia. 
Pertraukų metu universitete šokėjai vieni ant kitų 
guli, masažuoja vieni kitus, tyrinėja kūnus norė-
dami išsiaiškinti, kaip atlikti vieną ar kitą judesį. 
Prisilietimo kultūra mūsų tarpe labai išvystyta. 
Kitą vertus, „taiklus“ prisilietimas šokėjui gali 
reikšti daugiau nei žodžiai. Taip prisiliesti labai 
sunku, nes dažnai tai ne tik fizinės, bet ir emoci-
nės kilmės gestas. Tuomet paprastas apkabinimas, 
rankos paspaudimas ar prisilietimas lūpomis 
tampa itin prasmingas.

Ar drabužiai varžo šokėjus?

Jau pusę metų nuogas pozuoju dailininkui. Man 
atrodo, kad yra du kraštutinumai – arba prade-
di labai varžytis savo kūno, arba tau nuogumas 
neberūpi. Šokti be drabužių man nebūtų didelis 
tabu ir aš priprasčiau.

Dabar įsivaizduok save žiūrovo vietoje. 
Kada šokančio atlikėjo kūnas atrodytų 
gražiausiai?

Ko gero, svarbiausia kūno dalis yra veidas ir žvilgs-
nis jame. Man patinka, kai šokėjo žvilgsnis toks 
intensyvus, kad negaliu atitraukti akių. Žiūrovai 
dažniausiai žiūri į kojas, nes ten vyksta veiksmas, 
o man būtų įspūdinga žiūrėti į baleriną, kuriai šo-
kant stebėčiau tik jos intensyvų žvilgsnį.
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JUDANTIS KŪNAS

Capoeira

Apie savo kūną susimąstau retai. Turiu omeny          
 – aš apskritai retai mąstau apie savo kūną. Šis 

kūnas visada su manimi, tad nėra čia ką mąstyti. Ir 
vis dėlto kūne būnu nuolatos ir jis apie save primena 
daugybę kartų per dieną: nori valgyti, miegoti, 
pailsėti, kartais masažo, o kartais – karštos vonios. 

Taip ir būčiau nemąsčiusi visą gyvenimą, jeigu 
ne... Capoeira, kuri į mano kūną atėjo per meilę 
Brazilijai. Treniruotės padėjo pajusti save fiziškai, o 
vėliau ir kontroliuoti kiekvieną raumenų grupę, jų 
judesį, judėjimo greitį, lankstumą. Aš susijungiau 
su savo kūnu kovos šokyje: sportuodama, judėdama 
pagal ritmą, žiūrėdama kitam žmogui į akis, 
šypsodamasi, ir... Capoeira saulės rate ir ritme.

Tekstas: Daiva Jurkonytė
Nuotraukos: Andrey Motorichev
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CAPOEIRA 

#CapoeiraDeAngola 
#CapoeiraRegional 
#Benguelaa

Tai – gilius vergvaldystės Brazilijoje 
laikus siekianti tradicija, harmoningas 
kovos meno, muzikos ir šokio derinys. 
Iš Afrikos atgabenti vergai, neturėdami 
nei ginklų kovai, nei alkoholio 
pasilinksminimui, laisvą laiką leido 
ruošdamiesi išsivadavimui. Saulės 
ratu (roda) sustoję capoeirininkai nuo 
vergvaldžių akių slėpdavo inirtingas 
treniruotes – jėgos, ištvermės, 
apsukrumo ir greičio varžybas. 

Tradicinių instrumentų (berimbau, 
pandeiro, agogo, reco reco) bei būgnų 
(atabaque) ritmo vedini jaunuoliai ir 
seniai mokėsi atakuoti, gintis, išsisukti 
ir pasinaudoti priešininko judesiu 
puolimui. O juos supantys draugai 
traukė linksmas gyvenimą ir džiaugsmą 
šlovinančias arba laisvės ilgesį 
atspindinčias dainas. Sukti ir spiriamieji 
judesiai kojomis turėjo nešti pirštais 
laikomą peilį link vergvaldžio gerklės. 
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CAPOEIRA DAINUOJA IR ŠOKA 
GYVENIMĄ, DRAUGYSTĘ 

IR KŪNO LAISVĘ 

1937 metais Brazilijoje Capoeira pripažinta sporto šaka. Apskaičiuota, jog 
dabar Brazilijoje yra apie 2,5 mln. Capoeira žaidėjų. Šio sporto mokoma 
mokyklose, universitetuose, karo akademijose. 

Pasitreniravus nors pusmetį ateina laikas dalyvauti Batizado. Tai 
sertifikuotas renginys, kurio metu pradedantys Capoeira žaidėjai gauna 
pirmąjį (baltą) diržą ir portugališką vardą pagal savo stilių ir charakterį. 
Pažengusieji kelia savo lygį, demonstruodami treniruočių rezultatus 
pripažintiems meistrams ir gaudami atitinkamos spalvos diržą. 

Capoeira atranda tavo individualų stilių ir kartu su pirmuoju diržu suteikia 
savitą vardą (apelido). 

Šis sportas neturi amžiaus limito: jį gali praktikuoti tiek vaikai, tiek suaugę. 
Pasaulinė UNESCO organizacija pripažino Capoeirą žmonijos kultūros 
paveldo dalimi, nes Brazilijos kultūra turtinga muzika, gatvės menu, 
skirtingomis judesio išraiškomis (etniniai šokiai, kovos menai).

#kovosImitacija 
#atkaklumas 
#akrobatika
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BRAZILIJA LIETUVOJE

Pirma Capoeiros grupė Lietuvoje įkurta 2006 m. spalį Vilniuje. Nuo 2007 
m. tai oficialus FICAG („Fundação Internacional Capoeira Artes das Gerais“) 
padalinys Lietuvoje. 2009 m. gegužę Capoeira atkeliavo į Kauną. 

„Ekspresija – Laisvė – Pasiekimai – Pasitikėjimas – Jėgos valdymas – Įvairumas  – 
Azartas – Greitis – Strategija – Plastiškumas“  – Vilen Moreno (port. tamsus), 
7 diržas Instructor, Capoeiros federacijos FICAG prezidentas:

Kūnas man – tai instrumentas. Organizmas, kuris 
man padeda ir kuriam padedu aš. 

Nuo pat gimimo mes vis tobuliname savo 
gebėjimą judėti: būdami vaikais nuo šliaužiojimo 
mokomės atsistoti, kristi. Tokiu būdu tobuliname 
save, savo kūną, savo balansą. Kiekvieną kartą 
peršokdamas duobę, barjerą, įveikdamas kliūtį – 
mūsų kūnas ir smegenys realizuoja save judesyje, 
koordinacijoje ir suvokime, jog gali dar daugiau!

Kūną reikia mylėti, kad ir kokios būklės jis būtų. 
Dabar madinga sportuoti, būti pasitempusiu, 
raumeningu. Tačiau kas, jei tau tai neduota 
genetiškai? Juk forma neturi nieko bendro su 
turiniu. Galime gėrėtis prabangiu indu lentynoje, 
tačiau ko jis bus vertas dykumoje mirštančiam 
nuo troškulio? Trokštančiajam vertingesnis 
prastas molinis indas su vandeniu. Taip ir su 
mūsų kūnu – reikia jį mylėti, kokios būklės jis 
bebūtų. Ir, žinoma, dirbti su juo.

Capoeira padeda nugalėti daugybę psichologinių 
blokų, kurie yra mūsų asmenybės sudedamoji 
dalis. Šie blokai – tarytum gynybiniai 
mechanizmai, apsaugantys nuo kritimo: tiek 
fizinio, tiek moralinio. Ugdydami savo kūno 
balansą, inerciją mes mokomės transformuoti savo 
baimes. Capoeiroje treniruojamos visos suvokimo 
rūšys: nuo motorikos, koordinacijos iki reakcijos 
ir strategijos. Capoeira turi smūgiuojamąją 
rankų, kojų, galvos techniką, kuri harmoningai 
persipina su akrobatika. Muzika ir ritmas moko 
mūsų smegenis persijungti iš agresyvaus režimo į 
žaidybinį kontaktą su partneriu. 

Savo mokiniams sakau, kad mūsų gyvenimas yra 
lyg ilgos kopėčios ir tik nuo mūsų pačių priklauso, 
ar pasiekę penktą laiptelį mes liksime toje 
pozicijoje ar judėsime toliau, kad ir lėtai, žingsnis 
po žingsnio, nugalėdami naujus iššūkius, kliūtis. 
Dirbti pirmiausia reikia su savimi. Jeigu tau kas 
nors patinka – nesustok ties tuo, kiek pasiekei. 
Judėk link tobulybės!
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Scenoje matyti vaizdo ekranas, jame 
besidairydamos eina dvi blondinės. Staiga 

pasirodo vyriškis, kuris eina tamsia gatvele 
ir gestikuliuodamas kažką pasakoja. Matyti 
nedidelės dirbtuvėlės, tarp veikėjų užsimezga 
pokalbis ir vyrui pasakojant istoriją vaizdo 
įrašas užstringa. Jis ima „robotiškai“ kartoti 
veiksmą. Šokėjos judesį perkelia į sceną. 
Pasigirsta banguojanti Bebel Gilberto muzika.

ŠOKIS KAIP VISUOMENĖS 
KŪNO ATSPINDYS

Tekstas: Eglė Nešukaitytė
Nuotraukos: Alvaro Hernandez
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Kinematografinis šokis, judesio dokumentika, 
tarpdisciplininis menas – sąvokos, apibūdinančios 
2015 m. lapkritį šiuolaikinio šokio festivalyje 
„Bičių sąskrydis“ pristatyto spektaklio „B & B 
dialogue“ eskizą. Trijų pagyvenusių vyriškių – 
batsiuvio, baldų apmušėjo ir saldainių gamintojo 
– vaizdo istorijos persipina ne tik su scenoje 
atkartotais ir išplėtotais šokėjų judesiais, bet 
ir su choreografių Agnietės Lisičkinaitės ir 
Gretos Grinevičiūtės gyvenimo istorijomis bei 
jų pačių įkūnytais personažais B & B. Pastarieji 
reflektuoja visuomenę tokią, kurios mes kartais 
nepastebime, tokią, kuri padeda surasti ryšį tarp 
skirtingų kartų ir vienas kito.

Visas spektaklis „B & B dialogue“ bus pristatytas 
rugsėjį Airijoje „The Frikin Crane“ teatre ir vėlyvą 
rudenį Vilniuje. O personažai B & B gyvuoja jau 
metus ir ne vien Airijoje ar Lietuvoje, buvo ir 
Kinijoje bei keliaus toliau. Gal pamažu taps viso 
pasaulio kūnu?

Ar seniai esate šokyje?

Agnietė. Man tėvai neseniai pasakojo, kad 
vaikystėje, atėjusi į didesnę parduotuvę, kur 
būdavo veidrodžiai, visada pradėdavau savo 
„soliaką“. Aš to neatsimenu, bet tai parodo, kad 
šokis man visada buvo absoliučiai natūralus 
dalykas.

Greta. Kadangi Palangoje nebuvo specifinių 
būrelių, aš tiesiog užsidarydavau salėje ir 
darydavau visokias nesąmones, nes patikdavo 
eksperimentuoti su judesiu. Dabar suprantu, kad 
tuo metu šokau šiuolaikinį šokį.

Kaip nuo vaikystės pakito šokio suvokimas?

Greta. Kiekviename gyvenimo tarpsnyje ši 
sąvoka keičiasi. Kai pradėjau šokti, tai buvo mano 
gyvenimas. Vėliau tapo kasdieniu veiksmu, 
tada atsirado šokis-meilė, tada šokis-išraiškos 
atspindys. Vieną dieną aš galiu pasakyti, kad 
šokis tai yra tai, kuo turėtų gyventi visi be 
išimties, o kitą dieną –  kad šokis yra visiškai 
nereikalingas. 

Agnietė. Pritariu, kad šokis nuolat keičiasi. 
Tiesiog jis jau taip seniai ir taip giliai yra mano 
gyvenime, kad kartais tai viskas, kartais – tiesiog 
darbas, kartais –  malonumas, kartais – prievolė. 
Kai tu esi kūrėjas ir ypač šokėjas, tu kuri ne vien 
širdimi, bet yra įtrauktas visas tavo kūnas – tu 
negali jo atskirti. Negali pasakyti, kad dabar aš 
šoku ar nešoku, nes tuo gyveni visą laiką ir judesį 
matai visur.

Esate išbandžiusios ir kitus scenos menus. 
Kodėl visgi labiausiai gilinatės į judesio 
raišką?

Greta. Vaikystėje lankiau teatro būrelius, tačiau 
ten man trūkdavo asmeninės išraiškos. Teatre 
personažas yra tik personažas... O kada MANO 
personažas? (juokiasi). Šokis išlaisvina. Per gryną 
praktiką ir darbą atsiveria visai kiti klodai.

Agnietė. Šokyje galbūt yra daugiau 
personalizacijos nei teatre. Nors man patinka 
įvairios meno formos, tačiau šokis geba išlaisvinti 
ne tik atlikėją, bet ir žiūrovą. 
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Kūniškumas šokyje – neišvengiamas 
dalykas. Ar tenka susipykti su savo kūnu?

Greta. Tai va (rodo į ant kaktos užklijuotą spalvingą 
pleistrą).

Agnietė. Aš visą laiką savo šokių pamokų 
pabaigoje mokiniams sakau tą pačią frazę: 
„Padėkokite savo kūnui“. Dažnai bandydami 
pasiekti tikslą, mes egoistiškai jį varginame. 
Kūnas mums siunčia tiesioginius signalus, 
kad jau viskas, aš nebegaliu, o mes – ne, dar 
„pereisim“ etiudą kelis kartus! Tuomet kūnas 
pyksta.

Greta. Aš irgi manau, kad reikia dėkoti savo 
kūnui. Taip pat nemėgstu atskirti kūno ir savęs. 
Aš esu kūnas ir jeigu nusprendžiu dar truputį 
pašokti, nors jaučiu, kad esu pavargusi arba 
pradedu nepaisyti kažkokių biologinių dalykų, tai 
reiškia, kad aš nepaisau savęs kaip asmenybės. Ir 
tada atsitinka visko... Galvą prasiskeli! (juokiasi). 
Reikia save sekti ir jausti savo ribas. 

Žmonės dažnai pamiršta kalbėtis su savo 
kūnu ir jo klausytis. Tačiau šokėjui tai yra 
neišvengiama, ar ne?

Agnietė. Taip. Aš visai neseniai šnekėjau su 
vienu aktoriumi, kuris sakė, kad mėgsta šokėjus, 
nes jie, kaip atlikėjai, tiesiog negali apgaudinėti. 
Jie negali girti ateiti į repeticiją ar savęs 
neprisižiūrėti. Šokėjas ir kūnas – neatskiriama. 
Jeigu nešokai porą mėnesių ir ateisi į spektaklį su 
požiūriu „na, važiuojam!“ (juokiasi)...

Greta. ...nuvažiuosi iki priimamojo labai greitai.

Kas įvyksta, kai pradedama klausytis savo 
kūno?

Agnietė. Priartėjama prie tikrojo savęs, nes 
žmonės judėdami lengviau atpalaiduoja savo 
smegenis ir tai suteikia laisvumo. 

Papasakokite, kaip atsirado B & B?

Agnietė. Su Greta praėjusį vasarį susitikome 
Trakų gatvės kepyklėlėje ir sugalvojome, kad 
norime kartu kurti. Tada pradėjome tikslingai 
ieškoti rezidentūrų. Kai rašėme paraišką, dažnai 
kartojosi žodžiai „between between“. Daug 
rašėme apie tai, kad projektas yra „tarp šito ir tarp 
šito“. Berašant to „between“ atsirado tiek daug. 
Taip pamažu gimė personažai B & B. BLANK 
CANVAS rezidencija Korko mieste Airijoje iš 
beveik 100 atlikėjų atrinko mus. Rezidentūros 
metu pasižadėjome, kad leisime kūrybai eiti ten, 
kur ji mus ves. Ir nuvedė...

Greta. ...ten, kur nesitikėjome. Negalvojome, 
kad būdamos rezidentūroje sukursime galutinį 
produktą. Mums suteikė puikias sąlygas, viskas 
pradėjo vystytis ir tada pagavome kūrybinį azartą. 

Kokia yra spektaklio „B & B dialogue“ idėja?

Greta. Spektaklis gvildena kartų klausimą, 
suvokimą apie vartotojiškumą visuomenėje bei 
paties judesio atsiradimą. 

Agnietė. Choreografija kuriama pagal žmones, 
kurie yra mūsų objektai – kol kas tai trys senukai 
Airijoje, iš kurių ėmėme interviu. Visa spektaklio 
choreografija sukurta iš jų atliekamų veiksmų. 
Kadangi darome lietuvišką spektaklio versiją, 
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ieškome trijų atitikmenų Vilniuje.

Greta. Veiksmai yra interpretuojami. Pradedame 
nuo paprasto dalyko, pavyzdžiui: jie geria kavą 
ir mes žiūrime, koks judesys tai vaizduoja. 
Spektaklyje naudojame mūsų filmuotą batsiuvio 
Martino interviu ištrauką, kurioje jis kalba 
apie judesį: „Žinai, kai sensti, tu pajunti, kaip 
nebegali padaryti tam tikrų dalykų. Anksčiau 
galėdavai susilenkti, o dabar jau turi atsisėsti, kad 
užsirištum batą.“ Jis padarė tą netobulą judesį ir 
tai tapo vienu iš kabliukų. Pagal tai pradėjome 
kurti spektaklio choreografiją.

Tad šokis jūsų spektaklyje atsirado iš 
aplinkos? 

Greta. Viskas, ką naudojame spektaklyje – 
muzika, kalba, judesys, vaizdo medžiaga, rūbai – 
yra nesugalvota šiaip sau, o paimta iš aplinkos. 

Agnietė. Mes siekiame, kad šokis būtų dėl to, 
jog jis reikalingas kaip išraiškos forma, o ne dėl 
mūsų noro tiesiog pašokti scenoje.

B & B – Between & Between – tarpinės būsenos. 
Kokios tarpinės būsenos rūpi jums?

Greta. „Between“ reikšmė prasidėjo nuo to, kad 



112

tai dialogas tarp manęs, kūrėjos Gretos, ir kūrėjos 
Agnietės. Čia pirmasis tarp. Vėliau, Agnietei 
intensyviai besidomint sceninės choreografijos, 
o man – kino choreografijos kūrimu, atsirado 
šių dviejų choreografijų dialogas – antrasis tarp. 
Tuomet neišvengiamai atsirado tarpinė būsena 
tarp sceninio šiuolaikinio šokio ir sceninio šokio 
kameros objektyve – kaip jie sąveikauja, kaip jie 
gali vienas kitą paveikti – čia techniniai dalykai. 
Atsirado ir sąveika tarp kartų, vyresniosios ir 
mūsų. Mums rūpėjo, kas yra bendro tarp tų 
žmonių, kurie jau nugyveno didžiąją dalį savo 
gyvenimo, ir mūsų, pradedančių gyventi savo 
kūrybinį ir asmeninį gyvenimus. 

Kaip supratote, kad spektaklio nepakaks – 
kad reikia daryti daugiau?

Agnietė. Grįžusios iš rezidentūros pristatėme 
spektaklio „B & B dialogue“ eskizą festivalyje 
„Bičių sąskrydis“. Daug dirbome, ieškojome ir 
supratome, kad mus domina ne tik spektaklis. 
Norėjome sukurti socialinį projektą, kuriame 
egzistuoja tie du charakteriai, tie B & B, kurie 
nėra įsipareigoję festivaliui, spektakliui, 
produkcijai – jie tiesiog gyvena. Kaip kūrėjos 
nusprendėme tuos personažus išleisti į tam tikras 
vietas ir erdves, leisti jiems reflektuoti aplinką.

Greta. Ir, jei pavyksta, viską filmuoti, medžiagą 
sisteminti ir galbūt panaudoti tolimesniems 
ieškojimams.

Kaip B & B atrodo visuomenėje?

Agnietė. Neseniai buvome Kinijoje. Su mumis 
taip pat skrido B & B (šypsosi) ir kai jos išėjo 
pasivaikščioti į miestą, mano B pamatė biuro 
darbuotojus su švarkais, tiesiog atsistojo prie jų 
ir visiškai natūraliai pradėjo daryti veiksmus, 
kuriuos daro jie. Tai nebuvo surežisuota – tai 
tiesiog gimstantys procesai. 

Greta. Mes B & B projektą pavadinome „socialine 
kempine“, kuri, atsidūrusi konkrečioje aplinkoje, 
sugeria ją ir tampa kita aplinka ir, jei reikia, 
truputį paaštrina kai kuriuos atvaizduojamos 
aplinkos niuansus.

Agnietė. Mūsų kaip kūrėjų asmeniškai 
nedomina jokie moralizavimai ar teisybių 
ieškojimai, bet kartu nenorime būti apolitiškos 
ar kurti dalykus, kurie įdomūs tik mums. Mes 
egzistuojame visuomenėje. Manau, kad B & B 
projektas neša žinią. Jei žmonės mus stebi, jie 
mato savo atspindžius, kurie skatina galvoti, 
interpretuoti, mąstyti. 

nes žmonės judėdami lengviau 
atpalaiduoja savo smegenis, ir tai 
suteikia laisvumo. 
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Į kalnus kopti nelengva, tačiau įsivaizduokite 
vyruką, kuris link snieguotų viršūnių 

kariasi su sunkiomis kameromis, stabteli 
vėjo talžomuose ledynuose nufilmuoti audros 
ar pabėgėja porą šimtų metrų į priekį, 
nupliauškinti kopiančių bendražygių. 36-erių 
metų gruzinas Nika Lebanidze – būtent toks! 
Nikos telefono numeris baigiasi 8848 (priminsiu, 
Everesto aukštis – 8848 m) ir, tiesa, į antrą 
aukščiausią kalną Gruzijoje jis užvedė patį poną 
Michaelį Saakašvilį, buvusį Gruzijos prezidentą. 
Šiuo metu Nika – operatorius Gruzijos 
televizijoje, taip pat dažnai dirba su „Red Bull“ 
ekstremalaus sporto projektais.

Tekstas: Kotryna Reimerytė
Nuotraukos: iš asmeninio albumo

KALNAI PADEDA GYVENTI
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– Nika, kaip pradėjai litpi į kalnus?

– Kai pirmą kartą pakliuvau į kalnus, su savimi 
turėjau kamerą. Įsidarbinau Gruzijos televizijoje ir 
pirmasis filmavimas vyko kalnuose. 

– O kiek tau buvo metų?

– 19 ir buvo baisu. Mano pirmasis kalnas – Kuro. 
Tai 4000 metrų aukščio, techniškai nesudėtingas 
kalnas pradedantiesiems. Tačiau buvo nelengva, 
nes anksčiau nieko panašaus nedariau. Supratau, 
kad man reikia psichologiškai pereiti šį baimės 
barjerą. Taip kalnai tapo mano gyvenimo dalimi. 
Pradėjau kasdien rimtai sportuoti, treniruotis. 

– Į kalnus lipti sunku, o tu dar ir su kamera?

– Taip, taip. Lipant į kalnus man visada reikia 
padaryti tris keturis kartus daugiau nei kitiems. 
Paeiti į priekį arba palaukti. Sustoti, pagalvoti, 
kaip čia geriau nufilmuoti. Geriems kadrams 
reikia daug pastangų. Taip pat nevalia pamiršti 
ir apie saugumą. Tačiau dabar apie tai jau 
nebegalvoju. Tai tapo įprastu mano gyvenimu 
ir viskas išeina natūraliai. Juk jau tiek, berods 
18 metų, tuo užsiimu! Mėgstu vienas lipti į 
kalnus, nes gyvenimas ir darbas mieste reikalauja 
daug energijos. Miestas man kelia stresą, todėl 
turiu savų įpročių. Pavyzdžiui, į darbą važiuoju 
dviračiu! Jeigu rytą pradedu judesiu – mano 
nuotaika iš karto geresnė. Vakare po darbų 
laipioju. 

– Kokiomis sporto šakomis dar užsiimi?

– Mėgstu slidinėti kalnuose ir ski-tour‘inti. 
Nedaug žmonių tuo užsiimdavo prieš man 

Chan Tengri viršūnę 
pasiekti pavyko tik iš 
trečio karto – buvau toks 
laimingas, kad net verkiau! 
Visada verkiu pasiekęs 
viršūnę.

pradedant. (Ski-tour‘inimas – kai slidėmis 
pėsčiomis užkylama į kalno viršų ir tik tada 
leidžiamasi žemyn. Dažniausiai slidinėtojai į 
viršų užkyla liftais, tad ši sporto šaka reikalauja 
daugiau jėgų ir ištvermės, – aut. past.) Gruzinai 
iš principo yra tingūs žmonės. Prisimenu, kai 
būdavau mūsų slidinėjimo kurorte Gudauryje, į 
kalnus lipdavau pėsčiomis su slidėmis ir tik tada 
leisdavausi. Mano draugai, kurie kildavo liftais į 
viršų, mane pamatydavo ir šaukdavo – „Ei, Nika, 
čia tu? Kodėl lipi? Palauk, aš tau numesiu savo 
kortelę, sėsk į liftą ir užkilk drauge su mumis!“ 
Žmonės nesuprasdavo, kam lipti, jeigu yra liftas? 
Bet dabar ir jaunimas pradėjo tuo aktyviai 
domėtis. Gera matyti jaunuolius, kurie gyvena 
aktyviai: taip, kaip ir reikia. Kalnai padeda ne tik 
atsipalaiduoti, bet ir gyventi. 

– Kokiuose kalnuose esi buvęs?

– Tian Šanyje, Pamyre, Aliaskoje, Makinlio kalne, 
Himalajuose, Kaukaze, žinoma. Dažniausiai lipu 
į Kazbegio kalną. Tai antras aukščiausias kalnas 
Gruzijoje, 5047 metrų aukščio.
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– Į šią viršūnę užvedei ir buvusį Gruzijos 
prezidentą M. Saakašvilį. Kaip jam sekėsi 
kalnuose?

– Buvo labai blogas oras, dėl to sunkiai kopėme 
į kalną. Tris kartus bandėme šturmuoti viršūnę, 
kol galų gale pavyko. Saakašvilis stiprus žmogus, 
kai kažką užsibrėžia – privalo padaryti. Manau, jis 
– geležinis žmogus. 

– Koks buvo tavo aukščiausias ar sunkiausias 
kalnas?

– Buvau Evereste, bet į viršūnę nepakilom. „Red 
Bull“ kompanija užsakė parengti filmą apie 
base jumping‘ą  (ekstremalaus sporto šaka, kai 
nuo tam tikros viršūnės tiesiog nušoki žemyn. 
Nika kalba apie atvejį, kai sportininkas nušoko 

vikėdamas specialų kostiumą, kartais dar 
vadinamą paukščio kostiumu, – aut. past.). 
Taškas, nuo kurio base jumper‘is nušoko, buvo 
7800 metrų, deja, ne viršūnė. Juk alpinistams 
visada svarbi viršūnė. Jei iki viršūnės trūksta nors 
metro – nesiskaito, kad užkilai. Pati sunkiausia 
ekspedicija buvo į Komunizmo viršukalnę. Labai 
baisi, ne tiek sunki, kiek baisi.

– Kodėl baisi?

– Ten slypi daug pavojų: yra vietų, kur sėkmė 
nepriklauso nuo alpinizmo įgūdžių. Per tris 
savaites suspėjome užlipti net į ketvirto ir penkto 
lygmens Koržonevskajos ir Komunizmo viršūnes, 
virš 7000 metrų aukščio. Tada buvau pačios 
geriausios formos. Po šios ekspedicijos dar labiau 
sutvirtėjau ir, pamenu, grįžęs sugebėjau užlipti 



121

į Kazbegį per 2 valandas ir 45 minutes! Bet tada 
buvau jaunas (juokiasi). Dabar, jei nuoširdžiai, 
nesu labai geros fromos. 

– O kodėl?

– Pastaruoju metu filmavimai vyksta Dubajuje, 
Abudabyje, Katare ir panašiose vietose, kur 
tokių viršūnių nėra. Dėl to nebeturiu galimybių 
treniruotis kalnuose, bet norėdamas dirbti 
privalau būti geros formos. Tai yra susiję, toks 
mano darbas ir gyvenimas.

– Ką darai, kad būtum geros formos?

– Na, Kazbegis arti (šypsosi). Va, kitą savaitę 
planuoju vėl ten kopti. 

– Tu taip pat laipioji ir uolomis?

– Aš stengiuosi lipti į aukštas uolas, ne tik 
boulder‘inti (trumpų maršrutų lipimas ant didelių, 
nelabai aukštų akmenų ar iš anksto paruoštų 
vidinių trasų salėje, nenaudojant saugos diržų,– 
aut. past.), nes man tai sekasi geriau. Nepaisant 
to, jog visada turiu problemų su aklimatizacija 
(kūno prisitaikymas prie neįprastų aplinkos 
sąlygų – aut. past.). Kartą per mėnesį turiu 
pabūti 3600 metrų aukštyje, kad palaikyčiau 
formą, neskaudėtų galvos ir nejausčiau 
diskomforto kopdamas aukštyn. Paprastam 
žmogui prisitaikymui užtenka dviejų dienų, o 
man reikia penkių. Tai individualu. Pirmą kartą 
pakilęs į Tian Šanį, bandžiau šturmuoti Chan 
Tengri viršūnę (7010 metrų), bet nesugebėjau. 
Sau pažadėjau, kad daugiau į kalnus neisiu. Jau 
5000 metrų aukštyje pasidarė bloga: negalėjau 
miegoti, valgyti... Grįžau į bazinę stovyklą, 

pasikalbėjau su daktaru, o jis pasakė, kad blogai 
jaustis – normalu, jis sakė: „Palauk kelias dienas 
ir pabandyk lipti dar kartą. Jeigu vėl pasikartos, 
tada gali mąstyti apie alpinizmo atsisakymą, 
bet jei viskas gerai – nesustok“. Supratau, kad 
organizmui reikia tiesiog leisti gerai prisitaikyti. 
Chan Tengri viršūnę pasiekti pavyko tik iš trečio 
karto – buvau toks laimingas, kad net verkiau! 
Visada verkiu pasiekęs viršūnę. Kalnuose, kai 
atsiranda kliūtys dėl oro, azartas sukyla dar 
labiau ir norisi kuo aukščiau ir greičiau kopti. 
Mes juk tokie esame, jei kažkas trukdo – norisi 
dar labiau. Tačiau ši savybė kalnuose pavojinga. 
Privalai žinoti, kada reikia apsigręžti atgal. 
Turėjau draugų, kurie kalnuose žuvo...

– Alpinizmas pavojingas užsiėmimas. Kai 
kurie žmonės nesupranta, kokio velnio taip 
rizikuoti? Ar galėtum pasakyti priežastį, 
kodėl verta lipti į kalnus?

– Aš ne-ži-nau (juokiasi). Tikrai! Tiesiog, jeigu 
nelipu į kalnus – jaučiuosi blogai. Kalnai man 
kaip narkotikai. Aš ten pasikraunu. Kartais 
lieti uolą ir jauti, kad visa energija plūsta į tave. 
Na, bent jau aš taip jaučiu. Tada ir dirbti gera, ir 
gyventi gera, viskas spalvota. Jeigu bent kartą 
per dvi savaites neišvykčiau į kalnus, būčiau kaip 
narkomanas be narkotikų.

– Kodėl žmogui naudinga judėti?

– Tai padeda mąstyti ir teisingai gyventi. Eidamas 
į kalnus ar užsiimdamas kitu ekstremaliu sportu 
padedi ne tik sau pačiam. Juk eini ne vienas, o su 
draugais, kitais žmonėmis. Pavyzdžiui, kopiant į 
viršų esi susirišęs su bendražygiais viena virve, 
tampi vienu. Jeigu bendražygiui kažkas nutiks, 
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tai nutiks ir tau! Tokios žmogiškos patirtys moko 
teisingai gyventi, suprasti, ką reiškia draugystė ir 
besąlygiška pagalba. 

– Kokia tavo filosofija apie žmogaus kūną?

– Tai sunkus klausimas. Atsakysiu taip: yra tokie 
fantastiniai filmai, kur žmonės virsta robotais. 
Aš dažnai jaučiu savo kūną, lyg jis būtų avataras. 
Kai aktyviai sportuoju kalnuose, būna, kad 
pajaučiu, jog mano kūnas man nebepriklauso. 
Pakilus aukštai, atrodo, kad viską jaučiu kitaip. 
Kūnas išeikvoja daug resursų, bet tuo pačiu turi 
išlikti susikaupęs, dirbti. Ir tada jaučiuosi kaip 
robotas, kiekviena kūno dalis tiesiog atlieka savo 
darbą, bet tai nuo manęs nepriklauso. Vieną kartą 
kalnuose man pasidarė labai bloga, pradėjo trūkti 
deguonies. Jo trūkumas skatina mieguistumą. 
Taip pat buvo labai šalta, o kai būna tikrai šalta, 
jautiesi taip, lyg tavo kūnas degtų, karšta. Tuo 
metu leidausi žemyn nuo Kazbegio ir įkritau 
į 5 metrų gylio plyšį.  Iš to plyšio išsikrapštyti 

Jeigu nelipu į kalnus – 
jaučiuosi blogai. Kalnai 
man kaip narkotikai. Aš 
ten pasikraunu. Kartais 
lieti uolą ir jauti, kad visa 
energija plūsta į tave.

sunku, aš pradėjau snūduriuoti ir užmigau, o tai 
labai pavojinga! Taip galima numirti! Sukaupiau 
visas jėgas ir atsistojau, mačiau save iš šalies, iš 
viršaus toje situacijoje. Kalbėjau sau: „Nika, taip 
negalima, reikia judėti toliau“. Po to įvykio visada 
stengiuosi neperžengti savo galimybių ribos. 
Sustabdyti save, kai protu suvokiu, kad kūnas 
nebepajėgs. Privalu aklai nepasiduoti azartui 
ir logiškai nuspręsti, kur yra tavo ribos. Tai gali 
išgelbėti nuo žūties.

Šis suvokimas padeda ir gyvenime. Nors, jei 
kasdienybėje kažkur suklysti... nieko tokio. 
Visada galima pradėti iš naujo. O kalnuose 
kitaip – klaida gali kainuoti gyvybę. Mes, 
būna, juokaujam, kad geras alpinistas – gyvas 
alpinistas. Aš nelaikau savęs rimtu alpinistu, bet į 
kalnus lipu, nes dirbu operatoriaus darbą. Norint 
užsiimti alpinizmu profesionaliai reikia ir daug 
pinigų. O alpinistus ne taip gerai finansuoja kaip, 
pavyzdžiui, futbolininkus. Nors dabar Gruzijoj jau 
po truputį pradeda skirti lėšų ir šiai sporto šakai. 
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Galima svajoti apie daug ką, bet kartais 
didžiosios gyvenimo veiklos pasirenka 

tave pačios. Svarbia gyvenimo dalimi tapę 
skrydžiai Gyčiui Skučui taip pat niekada 
nebuvo gyvenimo troškimas. Pirmąkart 
jis iššoko dar besimokydamas mokykloje 
su perpus vyresniais draugais. Šiandien 
Gytis yra pasiekęs 3 000 šuolių ribą ir yra 
įsitikinęs, jog kūno galimybės ore – beribės 
ir nesulyginamos su jokia kita sporto šaka.

POŽIŪRIS PASIKEIČIA 
PO 1 000 ŠUOLIŲ

Tekstas: Lina Stonkutė
Nuotraukos: iš asmeninio albumo
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– Gi skristi žmogui nėra prigimtinis dalykas. 
Ką jums reiškia pakilimas į dangų?
– Kiekvienas žmogus turi aukščio baimę, bet 
tuo pačiu visi turime svajonę skristi. Ši galia 
mums nėra duota, bet troškimas – užkoduotas 
kiekviename. Šokdami iš lėktuvo visi 
įsivaizduoja, kad krenta. Žinoma, jeigu nieko 
nedarai, tai ir krenti. Dažnai šokinėju su „Wing 
suit“ kostiumu ir tuomet, tikrąja ta žodžio 
prasme, skrendu. Tačiau, kad tai patirtum, reikia 
daug darbo. 
Niekas nepasikeičia – žemės trauka vis vien 
veikia – neišbūni pusės valandos ore, bet laisvas 
kritimas gerokai prailgėja. Vertikalus kritimas 
sumažėja iki 60 ar mažiau kilometrų per 
valandą, o horizontalus kur kas ilgesnis – ore gali 
išbūti net iki 3 minučių. 

– Kaip manote, iš kur žmonėms atsirado 
noras skraidyti?
– Norisi pamatyti žemę iš viršaus. Jeigu nepakilsi 
– nepamatysi. Jau viduramžiais žmonės stengėsi 
atsiplėšti nuo žemės ir pamatyti ją iš viršaus, bet 
tik XX amžiuje atsirado technika, kuri tobulėjo 
iki tokios, kurią turime ir šiandien. Tai natūralus 
dalykas, kad žmonėms norisi skristi su balionais, 
lėktuvais ar parašiutais ir pamatyti viską šiek 
tiek kitu kampu, nes iš viršaus viskas atrodo 
visai kitaip. Dažnai tai girdžiu iš žmonių, kurie 
pakyla Klaipėdoje ir pamato Neringą, jūrą ir jos 
grožį, ko nė neįsivaizduoja būdami ant žemės.

– Ar galima sakyti, kad parašiutas yra kaip 
žmogaus kūno tęsinys?
– Tai yra vienas iš senesnių technikų atradimų, 
kuris metams bėgant kito. Kita vertus, nuo L. 
Da Vinčio laikų nelabai kas ir pasikeitė, nes 
mechaninių dalykų nėra, jie gali padėti tik 

nelaimės atveju išskleisti už tave parašiutą.  Pats 
principas yra virvės ir krūva medžiagos, kuri tave 
laiko ir kuria turi pasitikėti.

– O kaip atrodo pasiruošimas? Kuris 
svarbesnis – fizinis ar psichologinis?
– Šiame sporte fizinio pasiruošimo reikia 
mažiausiai, todėl to sportu nevadinu. Nors 
žmonės, kurie dalyvauja varžybose, daug ruošiasi 
fiziškai. O štai psichologinis niuansas tikrai 
egzistuoja, nes kuo mažiau esi padaręs šuolių, tuo 
daugiau patiri streso. Tai yra pašalinis dirgiklis, 
trukdantis taisyklingai judėti skrendant ore. 
Jeigu pradedantieji iš karto susitvarkytų su 
psichologine būsena, tai praeitų mokymosi 
programą du kartus greičiau negu paprastai. Visų 
pirma, kai būni medinis, nesusitvarkai ne su savo 
kūnu, o su savimi. Viską sugebame ant žemės, bet 
kai reikia tai padaryti iššokus iš 4 km aukščio, kai 
greitis siekia 200 km/val., ir kai tau dar reikia 
spėti sekti aukštimatį ir daryti užduotis, kurias 
buvai sutaręs atlikti su instruktoriumi, – tai ore 
viskas išgaruoja iš galvos, akys pasidaro stiklinės 
ir dažniausiai pirmi šuoliai būna „kominiai“. 
Pamažu žmogus apsipranta ir po 1 000 šuolių 
požiūris pasikeičia, pradeda adekvačiai reaguoti 
ir pastebėti, kas vyksta aplinkui.

Iš pradžių judi lėktuvo 
greičiu horizontaliai, o kai 
iššoki, prasideda vertikalus 
greitis. Šio jausmo negali su 
niekuo palyginti.
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– Kaip manote, ar turite šuolių 
priklausomybę?
– Galima sakyti, taip, nes mes patys ją jaučiame. 
Priklausomybė nėra fizinė. Jeigu neiššoksi savaitę, 
tai nepradėsi kratytis, bet praėjus ilgesniam 
laikui, pajauti, kad tave kviečia dangus ir 
natūraliai norisi iššokti. Ypač kai saulė šviečia ir 
nėra vėjo. Mintys tik ir sukasi, kaip būtų gerai 
iššokti...
 
– Žmogaus kūnas ore atrodo labiausiai 
atsipalaidavęs... O gal šis požiūris iškreiptas 
ir yra kitų vietų, kur žmogaus kūnas patiria 
dar daugiau potyrių?
– Šiuos potyrius sulyginčiau tik su kosmonautais 
kosminėse stotyse, kur jau visai nėra žemės 
traukos. Iššokus žemės trauka ir greitis egzistuoja, 
bet ore žmogaus kūno galimybės tokios didelės, 
kad sunku ir suvokti. Kitose šakose – bėgime ar 
plaukime – žmogus su savo kūnu nieko panašaus 
padaryti negali. Kad ir atsispirsi nuo tramplyno 

ir apsisuksi ore – tai užtruks tik sekundės dalį, o 
ore žmogaus kūnui priklauso minutė ar daugiau, 
ir tuomet viskas priklauso nuo tavo kūno. 
Kiekvienas judesys yra svarbus – jeigu atlikai kokį 
veiksmą, jis suteiks kažkokią kryptį ar greitį. 
Tai yra ir laisvė, ir rizika... Todėl šis užsiėmimas 
ir yra neišsemiamas, neatsibostantis, nes visko 
išmokti tiesiog neįmanoma fiziškai. Yra tokių 
kūno judesių ir pozicijų, jog nė nepagalvotum, 
kad žmogus taip galėtų išsilankstyti.
 
– O ką jums reiškia kūnas ir koks jūsų ryšys 
su kūnu?
– Nesu iš tų, kurie propaguotų jogą ar kitus 
užsiėmimus, nors suprantu, jog kūną reikia 
prižiūrėti, sportuoti. Kaip elgsiesi – tą ir turėsi. 
Man tai išeina savaime – jeigu ne parašiutizmas, 
tai krūva kitų veiklų, kurios padeda išlikti 
formoje, – bėgimas, dviračiai ir t. t. Kūnas mus 
nešioja, todėl turime jį gerbti.
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– Kaip jaučiasi kūnas, atsiplėšęs nuo tvirto 
pagrindo ir pasileidęs tiesiog į orą?
– Kai atsiplėši ir pradedi įgauti pagreitį, pirmos 
sekundės būna keistos ir įsimenančios. Iš pradžių 
judi lėktuvo greičiu horizontaliai, o kai iššoki, 
prasideda vertikalus greitis. Šio jausmo negali 
su niekuo palyginti. Šuolį labiausiai stengiesi 
patirti akimis, nes bandai kiek įmanoma daugiau 
pamatyti ir užfiksuoti galvoje. Kai šoki su 
draugais, matai jų emocijas. Visa tai stengiesi 
„įsirašyti į savo kietąjį diską“, kad išliktų ilgam.

– Dažna berniukų svajonė – būti 
kosmonautu. Ar Jūs taip pat buvote vienas iš 
tokių svajotojų?
– Daugelio berniukų svajonė susijusi su aviacija 
ir kosmosu, tad ir aš nesu išimtis. Tačiau tai, 
ką darau dabar, nebuvo vaikystės svajonė ir 
gyvenimo tikslas. Atvirkščiai, tai atėjo visiškai 
neplanuotai. Čia atsiradau atsitiktiniu būdu – 
draugų dėka – ir atlikau pirmą šuolį. Po to antrą, 
trečią ir taip užsikabinau. Šokinėju jau nuo 2001-
ųjų – apie 15 metų. 
Visi norėtume pakilti į kosmosą ir, tikiu, kad 
galėsime ne už milijonus, kuriuos dabar moka 
kosmoso turistai. Įdomu pamatyti, kaip žemė 
atrodo ne tik iš 4 km aukščio. 

– Esate vienas pirmųjų Lietuvoje šokusių base 
šuoliu. Kaip jūs pats atradote šį būdą?
– Daug pradedančiųjų ateina į parašiutizmą 
kažkur pamatę šuolius nuo fiksuoto objekto – base 
šuolius. Iš pradžių mokomasi valdyti savo kūną, o 
tik tada pradedama šokinėti nuo uolų ar kalnų ir 
panašiai. Mano atveju buvo paprasčiau, nes buvau 
šokinėjęs jau daugiau nei 8 metus ir natūraliai 
norėjosi pabandyti kažką naujo. Lietuvoje base 
šuoliai nėra labai populiarūs dėl mūsų gamtos, 

nes nėra kalnų ir objektų, nuo kurių būtų galima 
šokinėti. Tad per žiemą labai to pasiilgstame, 
ir jeigu šokinėjimas vasaros pabaigoje šiek tiek 
pabosta, atsiranda monotonija, tai po žiemos vėl 
viskas ateina su nauju įkvėpimu.  
Geriausiai base šuoliams atlikti tinka Italija 
ar Norvegija. Stengiuosi bent porą kartų per 
metus ten nuvažiuoti, nes tai visai kas kita nei 
šuoliai iš lėktuvo. Jie vienodi, skirti apšilimui, o 
kai nuvyksti į kalnus, jau gali išbandyti tai, ką 
išmokai. 

– Ar šiuo metu turite planų skraidyti svetur?
– Taip, turiu planą už 20-ies minučių išvykti į 
Lenkiją paskraidyti oro tunelyje.

– Papasakokite plačiau, kas yra oro tuneliai?
– Pasaulyje labai populiarėja oro tuneliai, iš kurių 
pučiamas stiprus vėjo gūsis, imituojantis tokį 
srautą, kokį gauname iššokę iš lėktuvo. Kadangi 
tunelis yra nemažo skersmens, galima daug 
judėti ir treniruotis. Kai iššoki iš lėktuvo, turi 
minutę, ogi fiziškai daugiausia gali padaryti 10 
šuolių per dieną. Tunelyje gali išbūti nuo pusės 
iki vienos valandos. Tai atitiktų 60 šuolių, o tai 
–fizikai neįmanoma. Tad vėjo tuneliai kardinaliai 
pakeitė šį sportą – žmonės pradėjo kitaip mokytis, 
nereikia gaišti brangaus laiko. Gali mokytis ten ir 
pasitikrinti, ką išmokai ir kaip viskas veikia jau 
iššokus iš lėktuvo. 

– O kur Jūs, Gyti, tvirčiau laikotės – ant 
žemės ar ore?
– Norisi ore praleisti kuo daugiau laiko ir viską ten 
taip tvirtai daryti, kaip ir ant žemės, bet paukščiais 
niekada netapsime. Nors siekiamybė tvirtai 
laikytis ore, žinoma, kad yra.
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– O kur jums gražiau?
– Priklauso nuo perspektyvos. Kartais iš viršaus 
niekada nepamatysi to, ką gali pamatyti ant žemės 
ir atvirkščiai. Kai akis yra įpratusi matyti artimą 
ir plokščią vaizdą, tai kai matau viską skrisdamas 
lėktuvu, stengiuosi daugiau laiko praleisti 
žvalgybai, ieškoti įdomių vietų, nes jos mums nėra 
natūralios. Galbūt todėl mums skrydžiai ir yra 
tokie įdomūs. Kai esi debesų lygyje, žiūri į juos 
ne iš apačios, o esi šalia jų, matai debesų pilis ir 
koridorius. Taip pat nuo jūros ateinantis rūkas, 
apgaubiantis miestą, atrodo mistiškai, – kai 
matosi tik keli išlindę kaminai ir vieni kiti didesni 
pastatai, o likęs miestas skęsta rūke...

– Kiek šuolių esate atlikęs?
– Jau sunku suskaičiuoti, bet turėtų būti apie 
3 000.

– Sutiktumėte su tuo, kad gyvenime bent 
kartą visi turėtų iššokti iš lėktuvo parašiutu? 
– Bent vieną kartą šokti patariu visiems, kad 
apskritai suvoktų laisvo kritimo galią ir pamatytų 
dangaus grožį. Yra žmonių, kuriems ir iš antro 
namo aukšto pažiūrėjus pro langą pasidaro bloga, 
tai tokiems nerekomenduoju. Bet pabandyti reikėtų 
visiems. Gal tai taps nauju užsiėmimu ar hobiu.  



THE MYSTERY OF THE 
MOVING BODY

Text: Ragnhild Lennblad
Pictures: Jenny Simm

Any Great Mystery leaves behind a fine web of 
leads that might take us to the truth but at the 
same time keep us trapped, like in a labyrinth 
or a larger shopping mall. A leads to B, which 
leads to C, which takes us running back to A, 
sweat dripping from our confused foreheads as 
we dive into the labyrinth, or the elevator, once 

again. Being the detective of this Mystery, I 
will of course start by looking into all of these 
leads hoping that one of them will eventual-
ly spread light over the whole thing. As I am 
trying my best not to let anyone down on this 
part, I wish to present to you a few of my many 
leads on the case: 

When trying to address the issue of The Moving Body in 
written text I find myself caught up in confusion. Natural-

ly, for me as a performer who would normally express ideas and 
thoughts through the medium of my Body and Bodies of Others, it 
is a strange and awkward task to suddenly be all Words about it. 
No tilting, jumping, screaming or head-bobbing aloud. Trying to 
find an interesting enough Text out of it would take an adventur-
ous writer, a detective even, simply because Writing about Move-
ment is Completely Impossible, or at least set to fail. Well then, let’s 
embark on a journey towards failure! 
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LEAD 1: THE CHILDREN 
VS. ADULTS LEAD OR THE LEAD OF PLAY 

One of many traumas in growing up in a Car-
tesian world like ours is the slow and painful 
process of reshaping the Body into a school 
chair-friendly shape. The Moving Body becomes 
the Sitting Body, much less prone to Radical Ac-
tions such as Breathing, Dancing or Hugging and 
more suitable for GDP-raising activity such as 
Calculating, Reading and Listening. The Sitting 
Body of course becomes an expert on Yawning 
with Mouth Shut and 
Sleeping Without Being 
Noticed. In fact, The Sit-
ting Body is the perfect 
creature of Anonymity 
and makes for a superb 
Statue of Obedience. 
Sitting on our butts 
throughout the years 
of school, we become 
slightly afraid of Bodies 
that PLAY. A Playing 
Body does not need a 
chair, a textbook or a teacher. In fact, it challenges 
all that we are taught and is therefore Radical, 
which I think makes all radical acts super Easy, 
not to mention Highly Enjoyable. 

INTO THE LABYRINTH 1

Head, Shoulders, Knees and Toes we dive into 
the labyrinth. Cool and humid fog surrounds us 
on all sides. Faster! Little crystals of white water 
come dancing out of our mouths and stick to our 
eyelashes as we breath heavily from excitement. 
Take a turn left. Then down. 

LEAD 2: THE GENDER LEAD 

As we all know, Detectives as well as common 
folk have always had a thing about Men and 
Women possessing different characteristics and 
being suited for different tasks. This has been go-
ing on long before Alexandre Dumas wrote ”Cher-
chez la femme!” and gave all future detective 
TV-series a no.1 guideline.

In this day an age we are still obsessed with hunt-
ing women down and blaming them for anything 

possible, so why stop at 
movements? Are some 
physical actions better 
suited for Bodies of a Cer-
tain Sex? Are there Male 
movements that are not 
aloud for Female Bodies to 
make? I thought a while 
about it but figured it was 
rather depressing and that 
I had nothing to go on but 
a French quote that I even 
had to Google to get right, 

so I’m dropping the Gender Lead for now. 

LEAD 3: THE SEX LEAD 

SEX would prove to be the ultimate All-Move-
ment-Based Social Interaction and is therefore the 
Star and Paradox of this Investigation. So far, my 
detective work has lead me to the conclusion that 
Movement of the Body is both Controversial and 
Low Status. But while Movement such as PLAY is 
considered Childish (=Stupid and Unintellectual), 
SEX is an action of High Status as well as a social 
proof of Normalcy. Those who do not have it are 
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Abnormal. Those who have it are Normal, which 
is A Good Thing. But SEX is also a High Risk 
Project, hence the Paradox. Having it too much, 
too little or in the wrong way makes you Abnor-
mal, which puts us right back where we started. 
Society as we know it have come to obsess with 
SEX as well as Movements in any way Related to 
SEX. A Person, public or private, who is consid-
ered SEXY can win Contests, get Promoted or is in 
other ways treated like A Winner. 

INTO THE LABYRINTH 2 

Rush Shake Turn Go! Look out, Fly, Crawl for an-
other ten lengths, Back again, switch sides, then 

Stop. Look up. Tiny clouds are forming above 
our heads, floating through the sky like logs on 
a lake. SCREAM LOUDLY. Then LAUGH. Still a 
long way to go. 

LEAD 4: THE SPORT LEAD 

SPORT is, like SEX, a Movement Based Activity 
that is considered exclusively Positive by Society 
but that I will have to dig into some other time 
because capital of SEXINESS weighs far heavier 
than ca pital of SPORTINESS. Digging further 
into it might prove them to be related, but I leave 
that for another investigation. 

LEAD 5: THE SWEDISH LEAD 

Whenever a Swede tries to describe herself or her 
people’s Characteristic Behavior, she will proudly 
tell you how much The Swedes enjoy Standing in 
Line. This is a Self-Proclaimed prejudice, for ex-
ample used to hinder newly arrived people who 

wish to attain Swedish Citizenship from Moving 
About and Causing a Stir. Being a Swede myself, 
I couldn’t tell you how much of this prejudice is 
true. My subjective experience is that all lines 
I have taken part of have been more or less the 
same, outside as well as inside of the border. Peo-
ple muttering, scraping their feet on the pave-
ment, not particularly happy to be where they 
are. Still, line-standing is apparently a Pride of 
the Swede. I believe this Image of The Swedish 
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People as a perfect line of 9 million heads stand-
ing completely still, faces glowing of content, is 
a metaphor not created to make jokes of our stiff-
ness but to put us Above All Other Nations. The 
Swede is Not a Creature of Movement. She is no 
Child like all the rest of You. When earthquakes 
shatter the globe, the Swede shall Stay in Line, 
and happily so, for Civilisation is built on Still-
ness. Of course we tell ourselves the joke is on us. 

We Swedes, as opposed to all of you Exotic Peo-
ple, do Not possess the Ability to Move and that is 
Funny. And Superior. 

INTO THE LABYRINTH 3 

Three little steps from the opening. Two little 
hands holding tightly. One. 
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LEAD 6: THE AUTOBIOGRAPHICAL 
LEAD 

I thought I’d say something about myself here. But 
then again, what use would it be? All of the above 
are nothing but Highly Subjective Reflections and 
I should try not to be too autobiographical about it. 
I have a Body. So do You. The body is Everything 
and Movement is what generates and fuels it. My 

body is the start and ending of the whole investiga-
tion and therefore it is beyond this text. 

Out of the Labyrinth.

Back in again.
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NĖRA KO ŠVĘSTI. 
ŠVĘSKIME!

Tekstas: Milda Baronaitė
Nuotraukos: Gedas Nakrošis
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„I’m mad at you not because you’re gay, but 
because you’re smoking“, – juokdamasis šūktelėjo 
man Denisas prasilenkiant prie Skalvijos kino 
teatro įėjimo. „Kultūros naktį“, birželio 17 d., 
bėgau iš „Skalvijos“ į Švedijos ambasadą. Kino 
centre „Skalvija“ susitikome su Džude Šepard 
(Judy Shepard) ir Denisu Šepardu (Dennis 
Shepard), nužudyto Matėjaus Šepardo (Matthew 
Shepard) tėvais. „Amerikietiški“, – taip juos 
apibūdino bičiulis. Denisas Šepardas mane, jau 
tris ar keturis kartus festivalyje matytą žmogų, 
apkabino. Daug šypsojosi. O man iš galvos 
niekaip neišėjo jų žiauriai nužudytas ir ant 
tvoros pakabintas homoseksualus sūnus. Denisas 
nulipęs nuo scenos ir atidavęs mikrofoną, daug 
kalbėjo su žmonėmis. „I know, it’s a lot worse 
than being gay“, – juokdamasi atsakiau aš. „Kodėl 
jūs aktyvizme?“ – klausiau. „Negalėjom kitaip“. 
Denisas sakė, kad tik dėl sūnaus jo intravertė 
žmona ėmė važinėti po pasaulį ir kalbėti apie 
save, šeimą ir, žinoma, sūnų Matėjų. 

Taigi, bėgau į Švedijos ambasadą. Joje – „Kreivių“, 
Vilniaus LGBT+ festivalio, būstinė ir paroda 
„Kūno kultūra“, kvietusi patyrinėti kitokią nei 
įprasta – iš šalies, iš keisto kampo, iš kreipiančios 
perspektyvos, matomą – kūno kultūrą. Parodos 
prieangyje – „Blue Mouth Performance“. Žmonės 
nedrąsiai artinosi prie performanso atlikėjų ir 
skaitė vakaro meniu. „O man galima?“ – klausiau 
Karolinos Rimkutės, vienos parodos kuratorių. 
Įmečiau du eurus ir pasirinkau „Pabėgimą“. Tada 
išsirinkau mergaitę, savo bendravardę (kažkada 
su draugais juokavome, kad keista susitikinėti su 
savo bendravarde). Šioji paėmė mane už rankos 
ir išsivedė. Jos ranka maža ir švelnutė. Už du 
eurus nusipirkau mergaitę, o gal jos ranką, o gal 
dvi minutes, o gal pabėgimą tvankiame, lietaus 

vaivorykštę iškėlusiame mieste. Ėjome gatve, ji 
nekalbėjo, aš irgi. Pasukome kairėn, į mažesnę 
gatvelę – norėjau siauresnės erdvės, jaukesnių 
dviejų minučių, norėjau pavogti šią mergaitę. 
Praėjus dviem minutėms, ji staiga sustojo, 
atsisuko į mane, o tada nuskuodė gatve atgal. 

O dabar birželio 18 d., „Baltic Pride“ eisenos 
diena. Gedimino prospektu tiesiog šuoliuote 
prašuoliavome, vos per penkiasdešimt minučių 
atsidūrėme Bernardinų sode. O gal galima dar 
kartą? Ir nelaukti trijų metų! Šią savaitę būti 
LGBT+ ima atrodyti paprasčiau: jei įprasta, kad 
visi laikomi heteroseksualiais, kol neįrodyta 
priešingai, tai šią savaitę visus sutiktus žmones 
imu laikyti queer, kreivais, kol neįrodyta kitaip.

Vaivorykštinės euforijos pilni ir „Facebook“ 
draugų puslapiai. „Štai kokiame burbule 
gyveni“, – tarsteli irgi vaivorykštinis kolega. Net 
ėmus skaityti spaudą atrodo, kad burbulas ne 
bliūkšta, o plečiasi. Kai kurie portalai ima skelbti 
Lietuvą įrodžius esant nehomofobine valstybe, 
mat necenzūrinius žodžius laidžiusių piliečių 
būta itin mažai. Pasikeitęs žiniasklaidos tonas 
džiugina, nes būtent žiniasklaida veikiausiai keis 
Ariogaloje gyvenančios tetos ar senelio iš Šiaulių 
rajono nuostatas. Vis dėlto fanfaromis trimituoti 
dar ankstoka – kažką štai už apsilankymą 
eisenoje meta iš namų, kažkas nenori viešai 
publikuoti nuotraukos su eisenoje pasirodžiusia 
panda, mat darbovietės pozicija mažų mažiausiai 
neaiški. 

O kas po eisenos? Vieni eina toliau žiūrėti filmų, 
kiti į „Loftą“, o neapsisprendę – pasklinda po 
miestą. Šventė baigėsi, žmonės grįžta į įprastą 
tvarką, kas susipykę – ir toliau lieka susipykę, 
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kam mylėtis teisiškai įmanoma – mylisi teisiškai, 
o kam neįmanoma – mylisi visais neteisėtais 
būdais. Baigiasi vienumo akimirka, buvusi tik 
kreivoje, ypatingoje, šventinėje akimirkoje. Tą 
vakarą stovėdamos girtos prie propagandinio 
vakarėlio durų, ginčijomės būtent apie tai. „Na, 
kam tiek daug filmų, kodėl nebuvote „Lofte“, 
kodėl išėjote, juk reikia vienumo“, – sako man 
žmogus, su kuriuo iš esmės sutinku, nes pati 
savęs to klausiu. Ir paskui ieškau atsakymų: aš ne 
tiesiog queer, kreiva. Aš visada kreiva kontekste, 
kur žaidžia kitos mano tapatybės ir vaidmenys. 
Džiaugiuosi tamsia „Skalvijos“ erdve, o ne 
spalvingu ir šurmulingu „Lofto“ koncertu. Norisi 
likti sąmoninga – net ir eisenoje, džiaugsme ir 
fanfarose vienos tapatybės reprezentuojamos 
labiau nei kitos.

Festivalis „Kreivės“ šiais metais tiek trumpikėmis, 
tiek kitais savo filmais stengėsi parodyti įvairių 
tapatybių susikirtimus. Kur žmogus nėra vien tik 
lyties tapatybė ar seksualinė orientacija, kur jis – 
viešame (ir politikos) lauke egzistuojantis kūnas-
būtybė, dėl religijos, rasės, amžiaus, (ne)įgalumo 
daugiau ar mažiau marginalizuojamas. Į „Kreivių“ 
programą įtraukti trumpametražiai filmai apėmė 
didelį patirčių ir tapatybių lauką, tačiau nebuvo 
išvengta ir tam tikrų ribų. Pavyzdžiui, festivalio 
organizatoriams sunkiai sekėsi rasti moterų 
istorijų, kuriose veikėjų lyties raiška atsidurtų 
kažkur toliau nuo įprastinio „moteriškumo“ ir 
grožio standartų. Sėdi, žiūri į ekraną – ir visos jos 
ten tokios gražios. Pažiūri į salę – ir jos/jie visos/
visi gražios/gražūs, bet kur kas platesniame 
spektre.

„Baltic Pride“ ir „Kreivių“ savaitės galimybių, 
renginių, filmų, dirbtuvių ir erdvių galybės 

nebuvo įmanoma apimti. Jei norime reprezentuoti 
ne vieną ar kitą raidę, o bendruomenės 
turtingumą, tokia gausybė gali tik padėti 
kiekvienam surasti savo tamsų kampą ar 
spalvingą šokių aikštelę. Propagandinis vakarėlis 
buvo puikus pavyzdys, nes scena pirmiausia buvo 
skirta susirinkusiai bendruomenei. Smagu turėti 
erdvę, kur politika maskuojama lengvesniu, 
apnuoginančiu drabužiu – čia galima pasisakyti, 
kad iš tiesų esame ne kas kita, o propaganda. 
Kūnai ir žmonės vakarui bėgant pamažu vis 
labiau ir labiau nusirenginėjo. Jaukiai ir saugiai. 
Bent taip jaučiau aš, mano kūnas, kurį kitą 
dieną teko versti iš lovos. O paskui versti iki galo 
neišverstus „Kreivų“ skaitymų tekstus, kuriuos su 
bičiuliu tą vakarą skaitėme. 

Aš jautri kai man pagirios, 
ne mėnesinės, 
vadink mane propaganda, 
o ne mergaite 
arba kreipkis į mane 
– ei, tu, 
o kai aš atsisuksiu 
parodyk man 
kairiąją krūtį 
– ten, kur širdis – 
galvotų romantikai 
– ji mažesnė, – pataisyčiau 
ir man patinka 
kas maža miela ir kreiva.
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Nėra ko švęsti – su tokiu šūkiu renginiuose 
dalyvavo keli bičiuliai. Simbolinis ir veikiausiai 
sąmoningai paradoksalus aktas – į eiseną ateiti 
apsirengus juodai ir veikiau gedėti nei švęsti. 
Prisiminti, kad LGBT+ nesusijungia į vienalytę ir 
viena kryptimi judančią masę. Tačiau ateiti. Savo 
kūnais būti eisenoje, savo kūnais prisiimti tam 
tikrą poziciją, kuri yra būtinai politiška. Prisiimti 
ne pasyviojo stebėtojo vaidmenį, bet atnešti 
alternatyvų, kurios, galų gale, ne tiek skaldo, 
kiek oponuoja normatyvumui – net ir tam, kuris 
atsiranda LGBT+ viduje. Švęskime! Ne dėl to, kad 
būtų koks nors įvykis, kurį privalu paminėti, bet 
dėl to, kad pati šventė laisvina.
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KREIVI SKAITYMAI. VILNIAUS 
LGBT+ FESTIVALIS „KREIVĖS“

Idėja: Laura Varžgalytė
Nuotraukos: Laima Stasiulionytė (who are you) 
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Mintyse – tavo strazdanos
Ant pagalvės  – tavo strazdanos
Peleninėje – tavo strazdanos
Ant flirto mantijos – tavo strazdanos
Užsimiršime – tavo strazdanos
Už valytuvų – tavo strazdanos
Ant šepetėlio – tavo strazdanos
Ant darbalaukio – tavo strazdanos
Fotoblykstėje – tavo strazdanos
Piniginėje – tavo strazdanos
Ausies kriauklėje – tavo strazdanos

Lyja strazdanomis
Sninga strazdanomis
Dulksnoja strazdanomis
Šviečia strazdanomis
Apsiblauso strazdanomis
Apniunka strazdanomis
Švinta strazdanomis

Ant pagalvės  – tavo strazdanų lietus
Peleninėje – tavo strazdanų smėlis
Ant flirto mantijos – tavo strazdanų dulksna
Užsimiršime – tavo strazdanų apelsinai
Už valytuvų – tavo strazdanų potvynis
Ant šepetėlio – tavo strazdanų pasta
Ant darbalaukio – tavo strazdanų žvaigždės
Fotoblykstėje – tavo strazdanų ūkas
Piniginėje – tavo strazdanų debesys
Ausies kriauklėje – tavo strazdanų rytas

O kur tu?
Ištrinta strazdanų trintuku.
O kur tu?
Ištrintas strazdanų trintuku.

STRAZDANOS

Gabrielė Labanauskaitė Diena
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 AWESOME 

Panelė su džemperiu 
ant kurio didelėm baltom raidėm užrašyta 
awesome 
per paskaitą kalba neužsikirsdama 
apie savo meninius tyrinėjimus bei konceptus 
ji išties puiki 
o kad man taip 
awesome ant krūtinės 
deja, manoji neišaugo iki tokių apimčių. 

ČIA NET FROIDUI NEBEREIKIA NIEKO 
ĮŽVELGT, VISKAS IR TAIP AIŠKU 

Geidžiu tavo šlaunies 
išlendančios iš po sijono skeltuko 
kurį vis tempi žemyn. 
Gulėti čia dabar su tavim 
vietoj šio sąsiuvinio pildymo lovoje 
pornografiškai rašyčiau 
liežuviu ant tavo kūno 
Dienos citata: „Didžio svajotojo svajonės visada išsi-
pildo su kaupu.“ 
Aš esu didi svajotoja.

Dovilė Bagdonaitė

Dovilė Bagdonaitė
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Darja Lyzenko

Vėžliškai ilgai degė raudona šviesa
šiandien man einant namo.
Laukiau žalios. Pasirodė 
tavo palto spalvos pavidalu.
*
Viešajame transporte, 
kur viešumo nebeliko -
tik mes dviese - 
tavo žvilgsnis 
sudrasko 
mano gėdos likučius, 
griauna  
mano sienas, 
akimirksiu praskina 
kelią į mane.
Teleportas į ekstazę:
nesiliečiam,
bet jaučiu tave 
tarp savo kojų. 

Mūsų vyzdžiams 
susirakinant kelioms akimirkoms
elektrinis gaivus šaltis 
sudrėkina mano įsčias. 
Prisirpusi aistra blizgėdama 
peilio ašmenim įsiviešpatauja ore.

Mano protas žagteli,
bando raudonai vingiuoti širdį 
kaip Worde, kai ne ta kalba rašai. 
Paleidžiu Cerberį nuo pavadžio:
jis juk nejaučia to, dėl ko
aš – nebe jau čia.

Tik tave
Tik tave noriu patirt 
susijaudindama ir baigdama 
tavo žvilgsnių akivarais.
Mano blaivios girtos akys – 
tavo vyšninių lūpų apeivės
trokštančios įžengt į svetimo kūno 
teritoriją
bet
aplenkiančios jį per visą perimetrą  
nes
bijančios būti jo išbuožintos...
*
Vakar ėjau į biblioteką,
„Įėjimo nėra“ 
buvo parašyta ant pravertų durų.
Dabar stoviu priešais tave,
„Išėjimo nėra“ 
Regiu

ŽALIAS PALTAS
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