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vapustav näha, kui palju on 
viimase kahekümne aasta-
ga ära tehtud. On loomulik, 
et kõik inimesed ei saa olla 
ühtmoodi heal järjel. Lähe-
malt vaadates on selge, et osa 
asju on meie riigis valesti teh-
tud, nagu juhtub kõigis riiki-
des, aga üldmulje on ikka see, 
et kõik on hästi! On imetlus-
väärne, kui palju on meil jõu-
tud ja tehtud. Viriseda saab ju 
alati, aga mida rohkem maa-
ilmas reisida, seda suurem on 

võrdlusvõimalus. Seda arves-
tades võime uhked olla sel-
le üle, milliseid arenguime-
sid Eesti on nii lühikese ajaga 
korda saatnud.” 

Jaak lisab, et mujalt tulles 
torkab silma, kui intelligent-
sed on Eesti inimesed. “Isegi 
kodutud loevad meil ajaleh-
ti,” meenutab Jaak kumma-
list üllatust Ameerikast saa-
budes. Tema sõnul on Ees-
tisse tulles positiivne kont-
rast suur. “Välismaal elami-
se kogemuse puhul on oluli-
ne, mida sa seal täpselt teed. 
Seoses diplomaaditööga on 
meie kogemus erinev turisti 
omast või sellest, mille saab 
inimene, kes ajutiselt tei-
ses ühiskonnas viibib,” selgi-
tab Jaak. Diplomaadile jääb 
alati teatud kapsel ümber ja 
nende pilk peab olema palju 
teravam kui tavalisel turistil. 
“Diplomaadi töö ongi tera-
selt jälgida kõike, mis asuko-
hamaa ühiskonnas toimub, 

ning siis kodumaale võima-
likult objektiivne pilt anda,” 
kirjeldab Jaak ja lisab, et kõr-
gete ametiisikutega kokku 
puutudes öeldakse täpselt 
väljamõõdetud lauseid, kuid 
diplomaadi asi on neist läbi 
näha. Ka tema leiab, 
et Eesti on jõud-
nud kaheküm-
ne nelja aasta-
ga hämmas-
tavalt palju 
korda saa-

ta – arvestades, kui jubedast 
seisust me tulime. “Vahel 
on täiesti hämmastav, kui-
das inimesed on unustanud, 
kui hull olukord meil tegeli-
kult oli,” kergitab Jaak kulmu. 
“Inimestel on imelik soov 
osa asju mustemaks muu-
ta, kui need tegelikult on, ja 
samas mõned asjad meele-
ga reaalsest roosamaks teha. 
Kui loen meedias artikleid ja 
kommentaare, kus inimesed 
kiidavad, kui hea ja kindlus-
tatud elu oli nõukogude ajal, 
siis ikka jahmatab! Mäletami-
se piir jookseb kusagilt põlv-
kondade vahelt. Päris noored 
ei saagi seda aega mäletada ja 
raamatutest lugemine ei anna 
vahetut kogemust.”

Jaak mõistab eestlase soo-
vi end teistega võrrelda, aga 
ütleb, et pole mõtet võrrelda 
võrreldamatut. Ta toob näi-
teks Rootsi. “Pole mõtet võr-
relda Eesti ja Rootsi palgata-
set ega majandust, sest vii-
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mased kakssada aastat ei ole 
Rootsi pinnal toimunud ühte-
gi sõda. Rootsi on selles mõt-
tes väga erandlik. Paljudel 
eestlastel on siiski Rootsist 
ilustatud ettekujutus. Neile 

tundub, et Rootsi on see 
muretu Bullerby-

idüll, kus lap-
sed jookse-

vad rõõm-
salt ringi 
nagu laste-
raamatus. 
Tegelikult 
seda Root-

sit ,  kuhu 
teise maail-

masõja pärast 
põgeneti, ei ole 

enam olemas. Rootsi ühis-
kond on muutunud, majan-
duse edendamiseks sisse-
toodud tööjõuga saadi kaasa 
ka hulk mitmesuguseid uusi 
probleeme. Ühiskondlik kord 
on seal viimase 30–40 aasta 
jooksul kõvasti muutunud. 
See vana Rootsi on kadunud 
ja asendunud hoopis teistsu-
gusega.”

Elu kui erinevatel 
planeetidel

Paar elas pikalt Itaalias – nii 
sealse kui ka terve Vahemere 
piirkonna mõtteviis ning ini-
mesed on Jaagu sõnul täiesti 
teised. “Soomest sinna koli-
des tundus, et tegu on kahe 
erineva planeediga. Euroopa 
ühiskonnad on küll sarnased, 
kui neid võrrelda mõne kau-
gema mandri riigiga, aga kui 
neid täpsemalt vaadelda, on 
need omavahel sageli võrrel-
damatud.” Viivi meenutab, 
kuidas itaallaste vaatekohast 
on ka Soome ja Rootsi väga 
väikesed riigid. “Itaallased 
vaatavad oma riiki teistmoo-
di – suure Rooma impeeriu-
mi mälestus on endiselt elus. 
Kõike, mis jääb väljapoole 
vana impeeriumi piire, pole 
tegelikult olemas, ja seda mit-
te intellektuaalselt, vaid emot-
sionaalselt. Inimestel on tun-
ne, et väljaspool impeeriumi 
piire on vaid lumi ja jääkarud 
ning seal ei osata häid ülikon-
di õmmelda.” 

Suursaatkonnas Helsingis 
Soome vabariigi aastapäeval, 
6. detsembril 1995 teel president 
Martti Ahtisaari vastuvõtule. 

Itaalias Sperlonga rannas 
aastal 2001.

Inimestel 
on imelik 

soov osa asju 
mustemaks 
muuta, kui 

need on.


