Legendos

Tomo Kaunecko („Ciklopas“) nuotrauka, Austėjos Jablonskytės stilius, stilistės asistentė Lauryna Skrebytė, Rimutės Večeraitės makiažas, „MaxMara“ suknelė, „Piedro del Hierro“ švarkas, „FamClub“ avalynė, fotografuota viešbutyje „Metropolis” Kaune

Viršelio istorija

Kiek verkta,
rėkta,
kiek mirta

scenoje...
„Į tolimą praeitį nesidairau. Nuo tada, kai dar buvo mažai apie tai kalbama, mokiau
save gyventi čia ir dabar. Matyti tos dienos mirksnį ar išsiskleidusią alyvų kekę.
Būti su tuo, su kuo noriu, ir būti negalvojant apie tai, kas buvo prieš valandą
ar kas manęs dar laukia...“ – savo užburiančiu balsu lėtai prabyla teatro ir kino
aktorė Jūratė ONAITYTĖ. Klausydamasis nejučia grimzti į jos jau šešiasdešimt
dvejus metus kuriamą pasaulį, kupiną paslapties, inteligencijos ir filosofijos.

Jūratė RAŽKOVSKYTĖ
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P
„Vienatvė manęs niekada
negąsdino. Aplink tiek
daug žmonių, su kuriais
kasdien bendrauju, kuriuos
lankau, pasikalbu: mama,
dukra, anūkės... Vos spėju!
– prisipažįsta jau daug
metų viena gyvenanti
aktorė. – Būna dienų, kai
pasakau sau: „Šiandien
niekam neskambink, skirk
dieną tik sau. Ilsėkis,
Jūrate!“
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Tomo Kaunecko („Ciklopas“) nuotrauka, Austėjos Jablonskytės stilius, stilistės asistentė Lauryna Skrebytė, Rimutės Večeraitės makiažas, „Premium“ suknelė, „Piedro del Hierro“ švarkas, fotografuota viešbutyje „Metropolis“ Kaune

amenate, kada pradėjote save to mokyti?

Turbūt kai pradėjau dirbti teatre. O gal
net ir studentė būdama. Tada tokių gyvenimo mokymo knygų nelabai galėjai gauti,
užtat skaičiau indų vedas, domėjausi rytiečių filosofija. Juk gyvenimas – be galo greitas, nuo pat ryto
įsisuki į karuselę: pusryčiai, paskui repeticijos, pietūs, tada
bėgi filmuotis, o vakare – spektaklis arba koks vakaras... Bet
jeigu nuo pat ryto pradėsi galvoti: vaje, kiek daug darbų manęs laukia, kad po valandos aš turiu būti viename miesto
gale, o dar po valandos – kitame, nieko nespėsi ir nė vieno darbo gerai neatliksi. Neretai, kai dukra atsidūsta, kiek
daug veiklos jos tądien laukia, pamokau: „Tik negalvok apie
laukiantį ir pamiršk tą, kuris buvo.“

Turbūt į praeitį daugiau žvalgosi tie, kam dabar ko nors labai
trūksta. Jums, matyt, nieko netrūksta?

Gal tokia mano prigimtis. Nors aš ir scenoje, ir gyvenime
esu gana savikritiška, todėl nuolat mintyse save aptarinėju:
buvau teisi ar ne? Kodėl įvyko konfliktas? Kodėl nesusikalbėjome? Tos mintys tiesiog įsigeria – neišlupsi. Žiūrėk, vis
gromuliuoji ir gromuliuoji: o kodėl jis taip pasakė? Kodėl
įžeidė? Kiek aš kalta?..
Kita vertus, tos įkyrios mintys būtinos, jei yra įvykę kas
nors labai skaudaus, ko tu visą gyvenimą nepamirši. Išdavystė, įžeidimas... Kad po daug metų atsimintum tai nebe
piktai ar kad apskritai rečiau prisimintum, reikia išdeginti
tą skausmą. Kuo? Būtent tomis mintimis, kurias ištisai gromuliuoji, kol suvirškini iki galo. Turi surasti geluonį, suvokti, kiek ta situacija nuo tavęs priklausė ir kiek ne. Ir galiausiai – sudeginti tas mintis, kad pelenais virstų. Kitaip šleifu
ir tempsis iš paskos. O be nemigo naktų, be išsikankinimo
tai neįvyksta. Tokių skaudžių dalykų esu patyrusi gyvenime
ne kartą: kai vartai tas mintis, kankiniesi, degini ir staiga
vieną rytą pabundi – laisva visiškai! Tarsi naujai gyvenimą
pradėtum!
Dažnai jus yra išdavę, įžeidę, įskaudinę?

O kas nėra to patyręs? Juk mes pasiruošę į gyvenimą eiti
plačiai atmerktomis akimis, viskuo tikėdami ir pasitikėdami. Kitą kartą, būdavo, galvoju: „Ir kaip man tą savo dukrą
auklėti? Ar visai slėpti nuo jos juodą gyvenimo realybę, sakyti, kad pasaulis yra tik rožinis? Ar?..“ Mes turėjome su ja
prieš miegą tradiciją: jeigu visai nebūdavo laiko, tai bent pabučiuodavau ir užgesindavau šviesą jos kambaryje, o jeigu
nors šiek tiek laisvo laiko – kalbėdavomės. Nesiguosdavau,
nesiskųsdavau, bet papasakodavau jai apie tai, kas man atsitiko tądien ar kas yra nutikę anksčiau, – kad ji pamąstytų
truputį, kad ko nors išmoktų.
Šiaip esu labai atviros širdies ir visi man visada geri atrodė, nes pati visus mylėjau. Maniau, kad ir mane visi myli –
juk teatre šypsosi, kalbina... Bet vieną dieną išgyvenau keistą momentą – man tai buvo savotiškas lūžis. Supratau, kad,
pasirodo, ne visi jau taip mane myli... netgi pavydi... Buvo
tokia istorija, kad mus, grupelę aktorių, paėmė į kelionę, o
vieno žmogaus – ne. Tada pirmą kartą pamačiau tokią reakciją: paviršiuje esanti veido išraiška tarsi ištirpo ir išryškėjo
tikroji poodinė raumenų grimasa. „Hmmm, – pagalvojau,
– matai, kaip pasimatė...“ O paskui dar pasiekė ir kalbos:
„Apie tave tą ir aną pasakė... Tave tas apšnekėjo...“ Manyje kažkas apsivertė... Ir kitą dieną, ir trečią ateinu į teatrą ir
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matau vien grimasas. Visos skirtingos, savotiškos... Ne veidai, o grimasos... Man labai baisu pasidarė. Tai truko kokius
du mėnesius. Kol galiausiai mane išgelbėjo kelionė į Paryžių – mano išsvajotą miestą. Į festivalį „Tarybinių filmų savaitė“ užsienyje važiavome pristatyti filmo „Moteris ir keturi jos vyrai“. Važiavome trise: rusų kino žvaigždė Natalija
Belochvostikova, jos vyras režisierius Vladimiras Naumovas ir aš. Paryžiuje mūsų laukė prašmatnus viešbutis netoli
Eliziejaus laukų. Mus šefavę diplomatai nusivedė vakarienės į restoraną Eliziejaus laukuose. Šalia manęs sėdėjo Alaino Delono prodiuseris ir man, pirmą kartą valgysiančiai
austres, aiškino, kaip su jomis reikia elgtis. Užspaudė citrinos ir klausė: „Matote, kaip juda?“ Valgiau jas užsigerdama
baltu vynu... Malonumas buvo begalinis! Po Paryžiaus dar
laukė susitikimas Bordo mieste, kur buvo pakviesti ir aktoriai Fanny Ardant, Pierre’as Richard’as.
Ta kelionė mane išgydė. Grįžusi grimasų aplink save nebemačiau. Tik tiek, kad mano naivumas dingo. Nors atvira
vis tiek likau.
Esate sakiusi, kad aktore norėjote būti nuo vaikystės. Taip
neretai būna, kai tėvai ar seneliai yra susiję su tokia menine
profesija. Kas buvo jūsiškiai?

Aktorystė – mano mamos neišsipildęs noras. Ji buvo trečia iš keturių seserų. Jų mama, mano močiutė, mirė labai
anksti. Mažiausioji liko augti pas tetą Kaune, o tris vyresnes
mergaites išsiuntė į Vilnių, į amatų mokyklą, mokytis knygrišio specialybės. Aktorystė liko tik svajonė. Jiedu su būsimu mano tėvu dalyvavo saviveiklos kolektyve Profsąjungų
rūmuose, ten ir susipažino. Tėvas buvo ryšininkas, vėliau
dirbo Ryšių ministerijoje. Vilniuje aš gimiau. Bet, žiūrėkit,
kaip įdomiai susiklostė: tėvai, gimę ir augę Kaune, apsigyveno Vilniuje. O aš – vilnietė, persikėlusi dirbti į Kauną, visam gyvenimui tapau kauniete.
Tėvai išsiskyrė, kai aš pradėjau dirbti
teatre Kaune. Tėvas, jau būdamas amžiuje, sukūrė šeimą su maskviete, išvažiavo
Vieną dieną
gyventi į Maskvą. Laimei, mūsų su tėvu
ryšys nenutrūko: nuolat bendraujame,
išgyvenau
kol nebuvo skaipo, telefonu kartais pasikeistą
kalbėdavome, lankiausi ir pas jį namuose,
kai su Oskaro Koršunovo teatro spektak
momentą –
liu „Oidipas karalius“ buvome gastroman tai buvo
lių Maskvoje. Žinoma, jis prisimena ir
mano, ir anūkės, o dabar jau proanūkių
savotiškas
gimtadienius. Atmintį turi puikią.
lūžis. Supratau,
Beje, galvojau: jeigu neįstosiu į aktorinį, tada būsiu pedagogė. Kaip mano mokad, pasirodo,
čiutė iš tėvo pusės. O kalbant apie menine visi jau taip
ninkus giminėje: senelis, mamos tėvas,
buvo cirko artistas – vienračiu dviračiu
mane myli...
važinėjo. Aš jį tik kartą gyvenime esu manetgi pavydi...
čiusi. Pasitraukęs iš cirko dirbo padavėju,
nes buvo labai vikrus.
Užaugusiai Vilniuje buvo sunku prisitaikyti
Kaune?

Tais metais, kai įstojau į aktorinį tuometinėje Lietuvos
valstybinėje konservatorijoje, susiformavo keistas kursas:
vieni, kaip aš, norėjo būti aktoriais, kiti – režisieriais, treti – Kauno muzikinio teatro solistais. O po mėnesio mus
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