
Rūta Avulytė-Jelagė pati 
save apibūdina kaip 
keliautoją: kojomis, 
potyriais ir emocijomis. 

Per savo keturiasdešimt ketverius 
metus tarptautinės politikos anali-
tikė išmaišė pasaulį, dirbo šešiuose 
kontinentuose, dalyvavo rizikin-
gose Jungtinių Tautų misijose, 
susilaukė dviejų dukrų, patyrė 
įvairiausių nuotykių ir gyveno 
neapsunkindama savęs nepama-
tuotomis svajonėmis.

Gyvenimas gali būti pilnas įvy-
kių, tiek kiek patys to norime ir 
pasirenkame. Tu rinkaisi nedve-
jodama: įvykius, patirtis, vyrus, 
eksperimentus, meilę ir netektis, 
intensyvų mokslą ir tokį patį 
darbą. O dabar – štilis. Gerai tai 
ar blogai?

Taip, lyginant su praeities kar-
jeros posūkiais, dabar yra ramiau, 
bet kai aplink nuolat čiauška dvi 
smagios mergaitės (Eva 8 m. ir 
Gabija 4 m.), tai štiliu to tikrai 
nepavadinčiau. Tiksliau būtų kar-
jeros pertrauka sutelkiant dėmesį 
į „mikštųjų“, t. y. žmogiškųjų, 
tarpasmeninių, socialinių savybių 
tobulinimą – motinystę.

Ar jautiesi laiminga?

Visiškai! Net skaudūs prara-
dimai, išgyvenimai, nusivylimai 
man yra kaip neįkainojama 
pamoka; vadovėliuose to ne-
perskaitysi, o svetimos istorijos 
romanuose jaudina, bet pa-
čiai išjautus viskas yra giliau. 
Žinoma, kai guliu ant žemės, 
išsiliejusi emociškai, o mažos 
dukros šokinėja aplink su savais 
„rūpesčiais“, tada taip neatrodo, 
bet išaušta rytas ir suprantu, kad 
esu laiminga. Turiu sveiką kūną 
ir protą, galiu nuraminti alkį ir 
troškulį, galiu rinktis ir nesu vie-
na, vieniša kartais... bet niekad 
viena. Nesikremtu, kad kažko 
neturiu ar galėjo būti kitaip... 
Esu laiminga. Laimę susikuriu 
pati ir man priimtiniausia tai 
daryti minimaliais ištekliais ir 
sąlygomis. Dėl to ir išvykau į 
Jungtinių Tautų misijas sava-
noriauti, nes buvau nelaiminga 
gausoje – daiktų, netikrų drau-
gų, vyrų dėmesio, maisto ir kitų 
dalykų. Man norėjosi grįžti prie 
esminių dalykų, tik tų, kurių iš 
tiesų reikia. Atsisakymas „kom-
forto“ buvo didžiausia laimė.

Jungtinių Tautų sistemoje dirbai 
penketą metų. Kas labiausiai 
tave ten traukė?

Jausmas, kad dalyvauji, esi ten, 
kur iš tiesų kuriama, vyksta istori-
ja, yra sukrečiantis. Tarpkultūrinis 
bendravimas, kultūrų bei požiūrių 
įvairumas buvo nepakartojama, 
unikali patirtis. Visapusiškumas 
ir galimybė kas dieną mokytis, 
ką nors naujo sužinoti. Įsivaiz-
duokite, kad 195 valstybių (tuo 
metu 189) interesai bei požiūriai 
turėdavo būti suderinami kelių 
pastatų koridoriuose Niujorko 
megapolyje! Atsirasdavo vietos 
ir laiko nepaprastai įdomioms 
pažintims ir patirtims. Dėl to, kad 
dirbau ten, gebu priimti informa-
ciją visapusiškai, aš žinau, kad už 
įvykių slepiasi gerokai daugiau, 
nei paviešinama, ir kad nėra vieno 
požiūrio: stiklinė gali būti pusiau 
tuščia, arba pusiau pilna, arba 
nepakankamai pripilta...

Papasakok daugiau apie Jung-
tinių Tautų misijas? Kuo ypatin-
gas toks darbas? Kas gali jose 
dalyvauti?

Dalyvauti gali bet kas ir vienas 
iš būdų susipažinti su JT darbu 

Viktorija BUTAUTIS

Carpe Diem, 
mielieji
Po ilgo pokalbio ir gausių 
susirašinėjimų su pašnekove 
vis sukosi mintis, kad į vieną 
straipsnį tai tikrai netilps. 
Sakytum, kad gyvenimo metus 
visi žmonės turi tokio pat ilgio, 
tačiau ne visiems į tuos metus 
telpa tiek daug paties gyvenimo. 

L I E T U V I A I  PASAU LYJ E 
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Carpe Diem, 
mielieji

gaus, dramą, tiek su tuo susijusius 
politinius įvykius; tuomet mano ir 
mano kolegos filmuotą medžiagą 
rodė visos TV kompanijos. Tai, 
kad yra tokia UNTV, turbūt mažai 
kas žino, ir nors ten nerasite mano 
pavardės, nes mes dažnai esame 
tik šaltinis, tačiau rasite mano 
darbo braižą. Esu dėkinga ypatin-

giems mokytojams, nuo Kanados 
iki Prancūzijos ir Indonezijos, 
kurie dirbant išmokė įvairių šios 
profesijos triukų. Tai dar vienas 
ypatumas – pats tikriausias patir-
tinis mokymasis tarptautiniame 
gyvenimo universitete, dar pridė-
kite keliavimą, ir už tai moka!

Kodėl pasirinkai politologijos 
studijas? Ir kokie keliai nuvedė į 
JAV, kur pradėjai dirbti Jungtinė-
se Tautose?

Jaunystėje mane ypač domino 
antikos literatūra ir filosofija, bet 
vien tik tai studijuoti atrodė per 
siaura. Politologijos mokslas tuo 
metu buvo naujiena (1992–93 m.). 
Mane užkabino tai, kad studijos 
jungė visa, kas man labai patiko: 
istoriją, geografiją, filosofiją, kal-
bas, potencialią galimybę keliauti 
ir potencialią galimybę daryti 
įtaką. Tai supratau tik vėliau – 
vienas svarbiausių dalykų gyveni-
me visiems yra „daryti įtaką“ arba 
jaustis svarbiems. 

Tiesa, nors ir pasirinkau polito-
logiją, labiau norėjau būti žurna-
liste ir jau pirmame kurse susipa-
žinau su jaunais žurnalistais, kurie 
tuo metu kūrė laidą „Prieštarauk!“.  
Su panašia idėja lankiausi Atvi-
ros Lietuvos Fonde ieškodama 
finansavimo ir ten sužinojau apie 
dabar žinomą prodiuserį Saulių 
Jakutavičių, kuris mane mielai 
priėmė į savo komandą. Ir taip, 
netikėtai, pemkeri metai politikos 

studijų ėjo koja kojon su darbu 
televizijoje. 

Toliau studijuoti norėjau viešąją 
diplomatiją, tai yra informacijos 
politiką tarp valstybių, ir, laimė-
jusi E. Muskie stipendiją, tęsiau 
studijas Kolumbijos universitete, 
Niujorke (School of International 
and Public Affairs, Columbia Uni-
versity). Pasirinkau tarptautinio 
saugumo politikos specializaciją. 
Turbūt buvau paskutinė tarptau-
tinė studentė, kuri, nebūdama 
JAV pilietė, atliko praktiką JAV 
valstybės departamento (USA 
Department of State) tarptauti-
nių informacijos programų biure, 
kuris iki tol buvo žinomas kaip 
atskira JAV informacinė agentūra 
(USIA – US Information Agency). 
Tai buvo arčiausias prisilietimas 
prie praktiško viešosios diploma-
tijos (kas šalto karo metu buvo 
vadinama propaganda) įgyvendi-
nimo ir... to man buvo gana. 

Kita mano praktika buvo Jungti-
nių Tautų būstinėje Niujorke. Taip 
aš susidomėjau JT veikla.

Kokie buvo tikslai? Ar norėjai 
pakeisti pasaulį, ar padėti pa-
sauliui, ar dalyvauti svarbiuose 
įvykiuose? 

(Juokiasi) Taip, taip ir taip. 
Tačiau labai greitai supratau, kad 
pasaulio keisti ne tik nereikia, bet 
ir negalima. Keistis turime mes 
patys. Pasaulis yra gražus pats iš 
savęs, su skirtingomis kultūromis 
ir skirtingomis nuomonėmis. 
Nereikia musulmonų moterims 
„padėti“ nusimesti burkų – tai jų 
kultūros dalis; sudarius tinkamas 
sąlygas jos gali siekti švietimo ir 
įtakos visuomenėje neatskleis-
damos to grožio, kurį slepia 
skaros. Nereikia Afrikos genčiai 
primesti „vakarietiškos“ religijos, 
nes jie puikiai sutaria su gamta 
ir tarpsta savuose tikėjimuose, 
netgi nereikia Timoro moterims 
kišti kontraceptinių priemonių 
(prieš dešimtmetį vienai moteriai 
Timore vidutiniškai tekdavo 7,5 
vaiko). Daug ką galima pasiekti 
kitais būdais: įgalinant ir įdarbi-
nant šiuo metu atstumtas visuo-
menės grupes (moteris, jaunimą, 

iš arti yra Jungtinių Tautų Sava-
norystės programa www.unv.org. 
Tam reikia būti ne jaunesniam nei 
26 metų ir turėti diplomą, pagei-
dautina magistro. Tai profesinė 
savanorystė, žinių perleidimo, 
ne „laiko dovanojimo“. Tad tarp 
mano kolegų dažnai pasitaikyda-
vo į pensiją išėjusių savo srities 
specialistų, kurie jautė, kad iki 
pilnos laimės privalo pasidalinti 
sukaupta patirtimi su šia garbin-
ga organizacija ar tos šalies, kur 
vyksta JT misija, žmonėmis.

Darbas Jungtinėse Tautose 
ypatingas savo tarptautiškumu. 
Dėl kultūrų, išsilavinimo, pasau-
lėžiūros skirtumų tokie dalykai 
kaip „aš maniau, kad tu...“ arba „aš 
turėjau galvoje...“ negali egzistuoti. 
Viskas turi būti skaidru ir labai 
aišku. Ten išmokau nevertinti 
situacijų kaip „savaime aiškių“ ar 
„savaime suprantamų“. Dėl to ir 
vyksta ilgos diskusijos, derinimai, 
kol visi galiausiai situaciją su-
pranta taip pat ar panašiai, nors ir 
mato ją iš skirtingų perspektyvų. 
Iš šono, manau, neretai atrodo, 
kad tai nesibaigianti biurokratija, 
ir JT yra linksniuojama kaip lėtai 
sprendimus priimanti ar nelanksti 
institucija, tačiau kai kurie priimti 
sprendimai mane iki šiol žavi 
visapusiškumu ir išbaigtumu. 
Dažną kartą labiausiai kritikuoja-
mi sprendimai yra patys didžiausi 
kompromisai, atsiradę dėl interesų 
susikirtimo. Bet tai ir yra didžioji 
politika, tenkinanti visas 195 vals-
tybes(!), ne kelių didžiųjų valstybių 
ar tik Europos interesus. Išlieku JT 
„fanė“.

Darbas misijose ypatingas dar ir 
poveikiu. Mano surinkta infor-
macija ir nufilmuota medžiaga 
Rytų Timore, kai dirbau video-
grafe viešųjų ryšių skyriuje, buvo 
naudojama gilesnėm analizėm bei 
siunčiama „aukštyn“ į Niujorką. 
Vėliau analizes atlikinėjau pati. Tai 
turi įtakos tiek finansiniams, tiek 
politiniams sprendimams šalyje, 
kurioje būdavo vykdoma misija. 
Man „pasisekė“ dirbti videografe, 
kai buvo pašautas Rytų Timoro 
prezidentas Jose Ramosas Horta. 
Iš arti filmavau tiek jo, kaip žmo-

Esu dėkinga ypatingiems mo-
kytojams, nuo Kanados iki 
Prancūzijos ir Indonezijos, kurie 
dirbant išmokė įvairių šios pro-
fesijos triukų. 

L I E T U V I A I  PASAU LYJ E 
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šniokšti ir linksėti... O temos juk 
nuo kosmoso iki žmogaus širdies 
gelmių!!! 

Esu tikra, kad viskam yra savas 
laikas. Aš sąmoningai neskubėjau, 
išsidūkau, išsilaksčiau. Žinoma, 
nebuvo lengva, kai sulaukusiai 35-
ių staiga pradėjo vadovauti mielas 
kūdikėlis, kuriam reikėjo ne mano 
nuomonės, o krūties, kuris net 
ačiū iki 2 metų negalėjo pasakyti ir 
kuriam instinktai buvo svarbesni 
nei mano interesai... Tačiau brandi 
mamystė man labai prie širdies. 

Todėl tada – prieš vaikus ir 
dabar – su vaikais yra nesulygina-
ma. „Audrų“ ir įvykių – apstu ir 
dabar, tik šie yra arčiau odos, tad 
ir emocijos kitokios. Bet kokiu 
atveju, vaikai – pats smagiausias 
ir daugiausiai iššūkių atnešęs 
projektas mano gyvenime.

Sakei, gimus vaikams kitaip pra-
dėjai žiūrėti į kai kurias pasau-
lines problemas, skurdą, vaikų 
išnaudojimą, papasakok apie tai.

Gal skambės banaliai, bet kai iš 
mano partnerio ir mano kūno bei 
kraujo susiformuoja nauja gyvybė, 
tas stebuklas, kurį fiziologiškai 

galiu paaiškinti, bet emocijų 
nemoku perteikti, įgauna naują 
prasmę. Ir kai dabar pati formuoju 
ir dėlioju mergaičių buitį bei atei-
ties pasirinkimus, dar skaudžiau 
suvokiu, kaip mums pasisekė ir 
kaip viskas yra trapu. Lengvai 
kaupiasi ašaros prisiminus vieno 
filmo epizodą, kuomet septyn-
metis berniukas neša 2–3 metukų 
sesutę karo nuniokotame mieste. 
Įsivaizduoju jų vietoje savo vaikus 
ir oda pašiurpsta. Aš gyvenau 
tuose karo nusiaubtuose miestuo-
se, mačiau tokius mažylius. Tada 

tik akimis skenavau jų sunkumus 
ir taikiau priemones lengvinti jų 
kasdienybei, o dabar, atsiradus 
mergaitėms, tai jaučiu širdimi. 
Gyvybės suvokimas ir atsakin-
gumas dabar yra kitokie. Skur-
džiuose ir pavojinguose kraštuose 
man dirbti pasidarė sunkiau ir 
viską priimu jautriau. Nesitikėjau 
tokios savo reakcijos, bet atsiradus 
mergaitėms, prieš važiuodama į 
misijas, pasiruošiu psichologiškai 
atsiriboti. 

Kokie tikslai, norai, troškimai yra 
dabar?

Tikslas yra išlaikyti pilnatvės 
pojūtį. Jis niekada mano gyveni-
me nebuvo pats iš savęs, o susijęs 
su kitais žmonėmis ir pojūčiais. 
Didžiausią pilnatvę jaučiau, kai 
Portugalijoje laukiausi pirma-
gimės. Niekada nebuvau tokia 
kūrybinga, energinga, laiminga, 
kaip besilaukdama Evos. Na 
dar kai 10 dienų su kaimynais 
libaniečiais laikiausi ramadano – 
tai irgi buvo nuostabi patirtis. O 
mano troškimai daug žemiškesni 
(juokiasi). Vienas saldžiausių – 
atjungti smegenis bent 24-ioms 
valandoms ir pailsėti nuo tos 
kelionės gyvenimu. Fiziškai dar 
galiu išsijungti kur nors išvažiuo-
dama, tačiau emociškai atsijungti 
nuo mergaičių man yra labai 
sunku.  

Ko labiausiai pasiilgsti iš gyveni-
mo iki vaikų?

Nerūpestingos galimybės išeiti į 
„nieko dėžę“, beje, ne tik vyrai turi 
tokią dėžę galvoje! Pasiilgstu nesi-
slėpdama vakare kimšti traškučius 
ar šokoladą, užsimesti kojas ant 
staliuko ir pažiūrėti gerą filmą. 

Dabar dažniausiai užmiegu vos 
prigulusi ir vis tiek kažkuriuo 
momentu kuri nors nubunda... 
Pasiilgstu visą dieną ramiai „pra-
vegetuoti“ ant sofutės, nesijaus-
dama kalta, kad kažkam užme-
čiau vaikų priežiūrą... Pasiilgstu 
nerūpestingų kelionių, kada noriu 
ir kur noriu, pasiilgstu netaupyti, 
nes nesu niekam įsipareigojusi... 
Žinau, kad tai laikina, o pasiilgstu 
vis tiek.

neįgaliuosius, bedarbius...), per 
švietimą, ypač emocinio intelekto 
ugdymą, per investicijas (plačiąja 
prasme) siekiant trumpalaikių ir 
ilgalaikių tikslų. 

Yra prasčiau ekonomiškai 
išsivysčiusių šalių, bet dažną kartą 
taip yra dėl to, kad mums – iš-
sivysčiusioms valstybėms – taip 
patogiau ir pigiau. Vis dar junta-
mas ir pokolonijinis palikimas, 
gal mažau politiškai, bet tikrai 
ekonomiškai ir kultūriškai. Tačiau 
tos ekonomiškai mažiau išsivys-
čiusios šalys turi daug resursų, 
be galo turtingą kultūrą, istoriją 
ir mums yra ko iš jų pasimokyti. 
Todėl ne, nereikia gelbėti Afrikos 
vaikų (juokaujame, kad juos reikia 
gelbėti nuo „selfių“ medžiotojų 
savanorių) – jiems reikia suteikti 
galimybes, nukreipti, patarti ir 
investuoti. 

Tad galutinis tikslas man buvo 
ir išliko – kasdienis brendimas. 
Naujos šalys, patirtys, supratimai 
ir bandymas suprasti ir įsilieti į tas 
kultūras. 

Gyvenimas tada, dirbant: au-
dringas, pilnas įvykių, ir dabar: 
ramus, orientuotas į mergaites. 
Kas geriau? 

Ramus?! Nesenai buvau prara-
dusi balsą, bet aplinkui skambėjo 
ne tik mano mintys... Tą netikėtą 
tylos vakuumą sėkmingai užpildė 
abiejų mergaičių čiauškėjimas, 
ir būtinai tai turėjo būti 1000+1 
klausimų diena, o aš galėjau tik 

Gal skambės banaliai, bet kai iš 
mano partnerio ir mano kūno bei 
kraujo susiformuoja nauja gyvy-
bė, tas stebuklas, kurį fiziologiš-
kai galiu paaiškinti, bet emocijų 
nemoku perteikti, įgauna naują 
prasmę.

L I E T U V I A I  PASAU LYJ E 

Rytų Timoras. R. Avulytė-Jelagė filmuoja JT 
policijos ginklų paieškos operaciją sostinės 
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kurią net du kartus teko išgyventi 
Liberijoje. Tai yra viena iš patirčių, 
kurios niekam nelinkėčiau. O štai 
Tenerifės saloje, turiu nuojautą, 
rasiu savo pilnatvę. 

Kodėl būtent Tenerifė? Kaip 
atradai Kanarų salyną?

Prieš porą metų su šeima atvy-
kome čia atostogauti. Be didelių 
lūkesčių. Išlipusi iš lėktuvo ir 
įkvėpusi oro nustebau atpažinusi 
pojūčius. Tai – subtropikai, tad 
ne tas drėgnas karštis, kurį aš 
vadinu „pasyvia treniruote“, ir 
čia beveik nėra uodų, o jei keli ir 
pasitaiko – nenešioja ligų. Tene-

rifė yra Europa, tad paprasčiau 
rūpintis įvairiais dokumentais, 
vaikų išsilavinimu, socialiniu 
draudimu, valiuta ir panašiais 
dalykais. Sistema funkcionuo-
ja, nors ir su lengva šypsena, 
jei kas nepavyksta, visuomet 
yra mañana (isp. rytoj). Be to,  
mergaitės šaltame klimate daug 
sirgo. Sprendėme ne AR važiuoti, 
o KADA važiuoti. 

Panašu, kad svajones ir planus 
pati įgyvendini, nelauki, kol jie 
stebuklingai įvyks? 

Aš savo vyrą Andrių perspė-
jau – nesu romantikė ir turbūt 

net nesvajoju, aš tiesiog mąstau 
ir dėlioju, ar tai, ko noriu, yra 
pasiekiama. Galbūt skamba per 
daug pragmatiškai, bet praeityje 
svajonės man atnešdavo tik berei-
kalingas emocijas, kai jos neišsi-
pildydavo, tad padariau išvadas 
(juokiasi). Globaliai „svajoju“, kad 
šita planeta Žemė dar nesprogtų 
ir nesusinaikintų. Manau, kad 
čia – smagu, dar galima daug ką 
nuveikti. Tad, bent jau asmeniškai, 
gyvenu taip, kad mažiau kenkčiau 
aplinkai. Mažiau vartoju, perdirbu, 
daugiau dalinuosi.

Lokaliai „svajoju“, kad mergaitės 
augtų be stereotipų, empatiškos, 
sumanios ir sveikos. Kartu su vyru 
„dirbame“ prie šio klausimo.

Asmeniškai „svajoju“ nesustoti 
ir eiti pirmyn visomis prasmėmis. 
Pinigai pas mane ilgai neužsi-
laiko – jie reikalingi naujoms 
patirtims. Kažkas sakytų: „Nege-
rai, jau reikėtų turėti pagrindą po 
kojomis, kur galima būtų saugiai 
nusėsti...“ Bet ar tikrai? Carpe diem 
(lot. džiaukis šia diena), mielieji. 
Taip aš gyvenu. 

Kokį įsivaizduotum savo gyveni-
mą, jei jis būtų i d e a l u s?

Chm.. Tai verčia susimąstyti, 
ar gyventi idealų gyvenimą būtų 
įdomu ir ar apskritai suprasčiau, 
kad jau yra idealu? 

Man gyvenime nuolat reikia 
iššūkių – kaip draugai juokau-
ja, jei jų neturiu, tai susikuriu.  
Reikia judėjimo, tačiau kai nuo 
to judėjimo ir iššūkių pavargs-
tu ar net perdegu, svajoju apie 
ramius ir jaukius namus su didele 
biblioteka ir saulėlydį su knyga 
ant vandenyno kranto... tada dar 
vieną vakarą su mylimu šalia... 
o jau trečią vakarą man reikėtų 
vaikų šėlsmo ar masės žmonių 
vakarėlyje. Todėl idealus gyveni-
mas, manau, yra kaip tik dabar, 
kai išsitaškiusi po dienos leidžiu 
sau padėti telefoną ir kompiuterį 
į šalį, susilieti su visata ir ramiai 
atsakinėti į 1000 + 1 mergaičių 
klausimą bei jausti jų rankutes 
savosiose. Idealu, kai nuolat galiu 
įsimylėti savo partnerį iš naujo. 
Taip jaučiuosi dabar. Su visais 
pliusais ir minusais.

Šiuo metu su šeima gyveni Tene-
rifės saloje, bilietai buvo į vieną 
pusę, ar čia ir kursite gyvenimą?

Norėjau grįžti į salą, būti apsup-
ta vandenyno. Misijoje Liberijoje 
gyvenau ant vandenyno kranto, 
tik ten nepasivaikščiosi, nes jis, 
deja, paverstas tualetu. Misijoje 
Rytų Timoro saloje – taip pat 
sudėtinga, nes ten labai savotiškas 
vietinių požiūris į krokodilus: jų 
skriausti negalima, taigi pakrantės 
pilnos „judančių rąstų“. Penkerius 
metus praleidau tropikuose ir 
dar trejus Portugalijoje, kur bet 
kokiu oru gaudžiau vėją plaukuose 
prie vandenyno kartu su miegan-
čiu kūdikiu ir to tolio mintims 
išsilakstyti man labai reikia. Reikia 
saulės, šilumos, nes tai – mano 
energijos šaltinis. Tokiuose kli-
matuose aš gyvenu, vėsesniuose – 
egzistuoju. Apie tropikus, ypač 
pietryčių Azijos, nenustojau galvo-
ti, ir Singapūras buvo ta sala, kur 
planavau apsistoti. Traukė jau vien 
dėl to, kad ten nėra maliarijos, 

Išlipusi iš lėktuvo ir įkvėpusi oro 
nustebau atpažinusi pojūčius. 

L I E T U V I A I  PASAU LYJ E 

R. Avulytė-Jelagė sutinkama tolimo Liberijos kaimelio moterų, atvežus joms ryžių ir 
įrankių sėjai. Asm. archyvo nuotr.
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