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Ene Rämmeld: 
kuni lahkumiseni kiusati mind 
nagu katkutõbist

Mitu aastat varjatud suhe

Ene on tõeliselt särtsu täis naine, 
tema pruunid silmad sätendavad 
ja uurivad kirega ümbritsevat elu. 
Teda huvitab kõik! Temaga võib 
rääkida filosoofiast kingamoeni 
ja gurmeetoidust psühholoogia-
ni. “Näe, kui naljakas,” itsitab ta 
plikalikult Roosikrantsi tänava 
kalli fi rmapoe vaateaknast möö-
da minnes, “see daam seal töötas 
enne Eesti televisioonis ja nüüd 
on müüja.” 

Seejuures ei ütle Ene selli-
seid asju skaalal parem-halvem, 
kõrgem-madalam hinnanguid 
andes, lihtsalt elu ja inime-
sed on tema jaoks põnevad. Ta 
ise on terve elu igasugustes-
se pikantsetesse sekeldustes-
se sattunud, täpselt nagu ühele 
Pariisi boheemlasele kohane. 

Ene oli noor näitlejanna, meespe-
re avalik ja salajane imetlusobjekt, kui 
ta publiku teadmata elas kokku oma 
elu suure armastuse, tulevase abikaasa, 
filmilavastaja Vladimir-Georg Karas-
sev-Orgusaarega. Vladimiri ehk Vov-
kaga tutvus ta aasta enne “Libahun-
di” fi lmi tänu mehe lapsepõlvesõbrale 
Oleg  Sapožninile, kelle korteris nen-
de esmakordne kohtumine aset leidis ja 

kus Ene luges Vovkale ette Marie 
Underi lembeluulet, tõesta-

maks oma näitlejaannet. 
Kõik oli romantiline, 

kirglik ja kaunis. Aas-
taid hiljem, pärast fi l-
mi “Lindpriid”, sündis 
neil poeg Tarah. 

Siseneme Kaarli 
puiesteel kirikupool-

sest suurest raudvära-
vast Ene kunagise kodu-

maja hoovi, kus on kesk-
linna kohta uskumatult vaik-

ne. “Siit ma tatsasin oma hiigelsuure 
kõhuga 5. jaanuari hommikul koos Vov-
kaga jalgsi Sakala tänava sünnitusmajja, 
aasta oli siis 1972. Mida lähemale haig-
lale jõudsime, seda aeglasemaks meie 
samm muutus. Vabaduse väljak tun-
dus kümne kilomeetri pikkune. Kohale 
saabusime liiga vara, poeg Tarah sündis 
alles õhtul kell kuus,” meenutab Ene ja 
jätkab: “See siin Kaarli puiesteel oli minu 
esimene oma kodu, ühisköögiga. Sel ajal 
me Vovkaga koos ei elanud. Tema elas 
emaga Kalamajas Niine tänaval. Meil 
oli tolle aja kohta moodne suhe. Elasi-
me eraldi ja kohtusime siis, kui mõlema-
le sobis. Varjasin meie suhet isegi oma 
vanemate eest mitu aastat.”

Raskem tee

Kui Tarah oli neljane, aastal 1976, hüp-
pas Vovka üleliidulise fi lmimeeste gru-
piga Prantsusmaal Cannes’i fi lmifesti-
valil juhust kasutades läände. Muidugi 
suure lootusega pere kiiresti järele tuua. 
“Pidin valima, kas anda sisse viisaaval-
dused, teadmata, kas meid üldse kuna-
gi Prantsusmaale lastakse, või loobuma 
sellest mõttest ja saada Eestis ehk isegi 
rohkem loomingulist tööd kui kunagi 
varem. Nimelt seda viimast lubati mul-
le kohe järgmisel päeval pärast Vovka 
asüülipalumist Prantsusmaal,” räägib 
Ene mõtlikult. 

Ene valis raskema tee ja hakkas viisat 
taotlema. Nii algasid kannatusteaastad, 
kus isegi lapse lasteaeda panek oli kee-
ruline protseduur, mis kahjuks ka prae-
guses Eestis kedagi imestama ei pane. 
Enel tuli minna lasteaeda tööle, et saada 
pojale lasteaiakoht.

Ene käis sageli, küll mitteusklikuna, 
nii igaks juhuks, kirikus altari ees palu-
mas, et nad pojaga Prantsusmaale pää-
seksid. “Ühel päeval põlvitas kaheksa-
aastane Tarah Jaani kirikus altari ette, 
pani käed kokku ja oli natukene aega 
täitsa vait. Kui ma pärast küsisin, kas ta 
palvetas, siis Tarah ütles: jah, et lastaks 
isa juurde, Pariisi,” meenutab Ene. 

Valusam, kui oleks arvanud

Väike Tarah jäi emaga veel pikkadeks 
aastateks raudse eesriide taha isa igat-
sema. Nad elasid siis Roosikrantsi (end. 
Lauristini) tänaval, kuhu oldi enne Vov-
ka põgenemist kokku kolitud. Ene oli 
vahetanud enda ja mehe korterid suu-
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Meil 
oli moodne 

suhe. Elasime 
eraldi ja 

kohtusime siis, 
kui mõlemale 

sobis.

Ene Rämmeld (67), Türil üles 
kasvanud ja keskkooli ajal 
Tallinna kolinud näitleja ja kir-
janik, on juba üle kolmekümne 
aasta elanud Pariisis. Ta emig-
reerus sinna sügaval nõukogu-
de ajal, 1981. aastal, järgnedes 
oma armastatud poja isale. 
Pika võitluse tulemusena 
kohale jõudnud, tundus kõik 
aga veidi teistsugune.
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Ene kunagise 
kodumaja 
hoovis Kaarli 
puiesteel.

Pere koos enne isa lahkumist Prantsusmaale.


