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Millised on olnud Teie kõige 
ekstreemsemad reisid? 
Nõukogude ajal töötasin 
õppejõuna Põhja-Koreas. 

Vaat sellest oleks kunagi palju rääkida. 
Seal on kõik ikka täiesti teistmoodi, 
inimesed on uskumatult alla-
surutud. USAs on huvitav 
olnud. Kunagi nooruses 
seigeldes võtsime sõb-
rannaga ette ja hääleta-
sime lühikestes pükstes 
terve tee Tartust Krim-
mi. Aastal 1977 reisisin 
terve kuu aega üksipäi-
ni Indias ringi ja õpeta-
sin erinevates ülikoolides 
astrofüüsikat, täheevolut-
siooni – see oli põnev elu. Hästi 
huvitav on olnud ka näiteks Prantsuse 
Guajaanas, kus asub Euroopa kosmo-

seagentuuri baas. Just sealtsamast lasti 
üles ka meie Eesti esimene üliõpilas-
te kosmosesatelliit ESTCube-1. Saime 
selle õnneks Euroopa kosmoseagen-
tuuri raketi Vega peale. 

Välisriikidest olen end kõige pare-
mini tundnud Soomes. Esi-

mene välisriik, kus pike-
mat aega elasin, oli 

Poola, ja eks esimene 
armastus jääb ikka kõi-
ge paremini meel-
de. (Naerab.) Muidu-
gi oli tore Venemaal. 
Päris reisimise alla see 

ei lähe, aga minu jaoks 
oli see maailma avardav, 

kui 24 aastat Moskvas ela-
sin. Mu üks lemmikkirjanik 

on Bulgakov. Vene kultuur on and-
nud tohutult tippe ning vene inimene 
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N|esimene leedi

Tekst: Tiia Nightingale
Fotod: Merje Meisalu, riigikogu, erakogu

Ene Ergmast (70) teatakse 
esimese soojaga ikka seda, 
et ta oli kümme aastat 
riigikogu esinaine. Ent 
vähesed teavad, et ta on 
töötanud õppejõuna isegi 
Põhja-Koreas, möllanud 
noorena ringi nagu noored 
inimesed ikka, hääletanud 
Tartust Krimmi, üksipäini 
Indias seigelnud ja seal 
ülikoolides tähtede evolut-
siooni õpetanud.
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Olen 
väga rahul, et 

tulnukad 
pole veel siia 

tulnud.

Ene Ergma:
olen elanud mitme 
inimelu jagu

Liigaasta 29. veebruaril sündi-
nud Ene Ergma sünnipäevi 
kokku lugedes võib teda nal-

jaga pooleks kõigest 17,5aastaseks 
pidada. See ehk selgitab endiselt 
vallatut ja rahutut seiklejavaimu 
muidu tiitlite järgi nii tõsises nai-
ses, keda oleme harjunud näge-
ma riigikogu ees, haamer käes, või 
klassi ees mustadest aukudest ja 
võimsatest magnetväljadest rääki-
mas. Astrofüüsikuna kuulub Ene 
Ergma paljude rahvusvaheliselt 
väärikate teadusorganisatsioonide 
liikmeskonda. Üks eriliselt särav 
täht nende seas on Briti kuning-
lik astronoomiaselts, mis ühendab 
juba 1820. aastast algselt astronoo-
miahuvilisi härrasmehi ja hiljem 
teadlasi. Kui räägime autasudest 
ja ordenitest, mida Enel on mitu 
riiulitäit, kiidab ta Rootsit, kes 
maailma esimese riigina hakkas 
ordeneid andes ka naistele mõt-
lema. “Ordenid on meeste värk, 
need on jube rasked ja rinda kin-
nitades rikuvad riided ära. Mulle 
annetatud Rootsi Kuningliku Põh-
jatähe I klassi orden oli aga esime-
ne selline, mille sai siidkleidi kül-
ge riputada ilma seda rikkumata,” 
naerab ta lõbusalt. “Olengi kutsu-
tud sel aastal ka Rootsi kuningliku 
inseneriakadeemia 95. sünnipäe-
vale. Üritus toimub samas saalis, 
kus Nobeli preemiaid kätte antak-
se. Igavene uhke koht, tuhat ini-
mest koos ja riietusmiskood white 
tie. See ongi üks ainsamaid tsere-
mooniaid, kus siidkleidis esinen,” 
itsitab ta nooruslikult. Õnneks 
kirjutab Ene oma elust raamatut, 
kust leiab teisigi lõbusaid ja ülla-
tavaid seiku.


