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esimene leedi|N

Kärt 
Kross:
lahutus vallandab 
samad emotsioonid 
nagu lein Võimukas Evelyn telesarjas “Kartulid ja 

apelsinid” on Kärdile põnev väljakutse – armas 
“tõbras”, kes on kõike muud kui igav. 

ten Krossile. Kärt ja Märten olid abi-
elus 25 aastat, kuid kolm aastat tagasi 
sai see suhe läbi. Lahkuminekujärgset 
aega kirjeldades toob Kärt sisse võrd-
luse leinaga. “Mulle ei meeldi kurt-
mine ja halamine, aga aus olles pean 
tunnistama, et veerand sajandit kest-
nud kooselu purunemine on kõike 
muud kui lihtne. Sellest väljatulemi-
ne on väga valuline protsess, ja seda 
olenemata põhjustest, mis lahutuse-
ni viivad. See lööb sul jalad nii alt, et 
sa ei ole kindel, kas suudad üldse 
kunagi enam edasi tegutse-
da. Nii pikka aega koos ela-
des tekib ühine vererin-
ge, ühine identiteet, ole-
te perena kokkukuulu-
va süsteemi osad kõigi 
oma tulevikuplaanide 
ja -unistustega. Inime-
ne võib ju arvata, et suu-
dab ette mõelda, mida ta 
tunneb ja mõtleb, kui sel-
line asi temaga peaks kuna-
gi juhtuma, aga tegelikult ei saa 
seda ette teada, kuidas me siis käitu-
me ja mida tunneme. Lahkuminek on 
kriis, mille käigus õpime palju iseen-
da kohta. Võime selles tundetulvas 
vabalt iseend oma käitumisega ülla-
tada. Lahutus vallandab samad emot-
sioonid nagu lein. Juriidiliselt on lahu-
tus küll vastavale dokumendile allkir-
ja andmine, kuid inimlikus plaanis on 
see pikk protsess kõigi oma etappide-

ga, mis tuleb läbi käia. Ei ole nii, et keerad 
lihtsalt uue lehekülje.” 

Raskused on tõlgendamiseks

Psühholoogid ütlevad, et lahutuse korral 
tehakse läbi samad viis etappi mis leina-
tes: eitamine, viha, kauplemine, depres-
sioon, aktsepteerimine.  “Leina objekt ei 
olegi teine inimene, kellest lahku on min-
dud, vaid see MEIE. Meie, mida enam ei 
ole. MEIE ei sisalda endas mitte ainult 

kahe inimese kooslust, vaid ter-
vet peret: ema, isa, lapsed,” 

räägib Kärt. “Minu jaoks 
oli esimene aasta pärast 

lahkuminekut väga ras-
ke. Mul oli selline tun-
ne, nagu mul ei oleks 
keha peal nahka, sel-
line nahatu tunne oli, 

iga õrnemgi puudutus, 
isegi hingeõhk tegi valu. 

Mul kadus eneseusk, hak-
kasin tumedaid toone kand-

ma, et inimestele märkamatuks 
jääda,” meenutab Kärt. “Olin tõsises augus 
ja ainus, mida teadsin, oli see, et pean eda-
si pingutama – laste nimel.” 

Praeguseks on nii Kärt kui ka Märten 
elus edasi liikunud ja ka uued kaaslased 
leidnud. “Raskused on aga selleks, et neid 
tõlgendada, leida üles ka enese tehtud 
vead ja siis püüda neist õppida. Üks on 
kindel – ma pean meie abielu õnnelikuks, 
kordaläinuks, ning mul pole vähematki 

plaani hakata seda tagantjärele ümber 
hindama. See oli väga tore ja viljakas aja-
järk, millest sündis palju toredaid töiseid 
ideid, mõtteid ja ühiseid projekte, rääki-
mata meie imearmsatest lastest. Märten 
oli tubli ning tänu sellele sain laste kõr-
valt tegeleda asjadega, mis mulle oluli-
sed, sain mängida fi lmides, dubleerisin 
multifi lme, dokumentaalfi lme, mängu-
fi lme, kirjutasin kaastöid ajakirjanduses. 
Aga põhirõhk oli ikka lastel.”  

Lapsed on kõige tähtsamad

Kärdil ja Märtenil on kolm last, kellest 
vanim tütar Maria (26) on lõpetanud 
Tartu ülikoolis kunstiajaloo eriala ning 
käib praegu kunstiakadeemia magistri-
õppes. Poeg Jakob (18) õpib Vanalinna 
Hariduskolleegiumis ja on kirglik rolli-
mängu Larp sõdur, pesamuna Emilia (7) 
käib Vanalinna Hariduskolleegiumi esi-
meses klassis. “Meie lapsed on sündinud 
suurte vahedega ja nii oligi, et kogu meie 
abielu jooksul oli meil kodus alati üks 
laps alles väike, kellele kulus palju aega ja 
tähelepanu. Lahkumineku ajaks oli väik-
sem laps nelja-aastane. Aga mis olnud, 

Olin augus 
ja ainus, mida 

teadsin, oli see, 
et pean edasi 
pingutama.


