
  7

esimene leedi|N

Jelena vanemad on pärit Ukrainast, 
kust saatus tõi nad pärast sõda Tal-
linna elama. Jelena sündis juba Tal-

linnas. “Minu vanemate jaoks oli kõige 
uhkem linn Kiiev ja nad plaanisid sinna 
tagasi minna, kuid otsustasid siiski Tal-
linnasse elama jääda.” Vanemad panid 
Jelena nelja-aastasena eesti lasteae-
da, mis ei olnud tollal venekeelsete 
perede jaoks tavaline. Jele-
na ei osanud sõnagi ees-
ti keelt, kasvatajad aga 
vene keelt. “Esime-
sed paar kuud olid 
minu jaoks väga ras-
ked, siis aga hakka-
sin juba eesti keelt 
rääkima,” meenu-
tab Jelena. See algu-
se pinge on tal siiani 
meeles ja sellest kirju-
tab naine ka oma romaanis 
“Marmorluik”. Ennast määratleb 
Jelena nii: “Olen kultuuri ja kirjanduse 
järgi venelane, rahvuselt juut, aga mu 
kodu on Eesti. Minu kodumaa on vene 
keel ja kirjandus.”

Kodus külalisena

Jelena kirjanikust isa Grigori Skulski 
otsustas noore mehena minna vaba-
tahtlikult sõtta Hitleri vägede vas-
tu. Võideldes sai ta haavata ja sattus 
sõjakeerises Tallinna, kus jätkas aja-
kirjaniku ja kirjanikuna. “Stalini ajal 
1949. aastal nimetati mu isa kosmo-
poliidiks, mis tähendab inimest, kel-
lel pole kodumaad. Isa pandi põlu alla 
selle eest, et ta julges kirjutada artik-
li, kus nimetas Shakespeare’i maail-
ma parimaks luuletajaks. “Kosmopo-
liit” oli erinevalt tänapäevast tollal elu-
ohtlik süüdistus. Seetõttu ei saanud isa 
ka kusagil tööd. Teda sunniti avalikult 
oma seisukohast lahti ütlema ja kinni-
tama, et Shakespeare siiski ei ole maa-
ilma kõige parem luuletaja. Isa kanna-
tas elu lõpuni seesmiselt, et alla andis,” 
räägib Jelena isast, kelle teoseid on tõl-
gitud ka eesti keelde (“Ka ees ootavad 
tormid”, “Eilne valgus” jt). 

Grigori Skulski suhtumine Tallin-
na elama asudes oli Jelena sõnul järg-
mine: see ei ole minu kodumaa, see 
on eestlaste maa ja mina olen siin vaid 
külaline. Sarnaselt vaatab asjadele ka 
Jelena. “Kuigi olen Tallinnas sündinud, 
kasvatati mind samuti lapsest peale 
austusega, et Eesti on eestlaste kodu-
maa, mitte meie oma, ja meie peame 
arvestama, et eestlastel on omad elu-
viisid, elutundmine, ja me ei tohi neid 
segada. Eesti on terve elu olnud mul-

le väga armas kodu, kuid minu kodu-
maa on vene keel ja kirjandus. Olen kõi-
kidele võõras. Eestis sellepärast, et mu 
kultuur ja kirjandus on vene, Venemaal 
olen emigrant, sest elan Eestis ja eestive-
ne kirjandus ei ole vene kirjandus, rääki-
mata muudest paikadest ja rahvastest.” 

Eestlastest eristab Jelenat ka usk. 
“Olen õigeusklik inimene. Eestlased on 

enamikus kiriku poolest luterla-
sed ja ma austan seda väga, sest 

eestlastel pole tunnet, et nad 
peavad pimesi austama üle-
musi, ükskõik kes need ka 
oleks. See usk annab eest-
lastele jõudu mitte olla 
allaheitlikud. Eestlastel 
pole ülemusi. Minu jaoks 

on ülemuseks vene kirjan-
dus. Kui Puškin, Lermontov, 

Gribojedov jt on midagi öel-
nud, siis võin sellega vaielda, aga 

ma arvestan ja austan seda, nad on suu-
red ülemused. Vene kirjandusinimeste-
ga juttu ajades koosneb pool meie vest-
lusest kirjanduslikest tsitaatidest. See on 
väga tähtis, et meil on ühised tsitaadid. 
Kui ma saan kellegagi kokku, kontrol-
lin teda tsitaatide kaudu – kas tsiteerib 
sama mida mina, kas on minu inimene 
või vaenlane.” 

Armastuse ja vihkamise suhe

Jelena sõnul on keele ja kirjelduste põh-
jal kohe aru saada, kas vene kirjanik elab 
Prantsusmaal, Eestis või mujal. Ka tema 

peatselt eesti keeles ilmuvat romaa-
ni “Marmorluik” kiideti rahvusvaheli-
se Bookeri konkursi fi naalis selle eest, 
et Jelena on andnud teoses vene keele-
le juurde Eesti maastiku ning Tallinna 
ja Tartu pärastsõjaaegse eluviisi. “Me 
pole kivid, me oleme vedelikud. Üks lai-
ne läheb teise sisse, üks voolab teises-
se. Võtke meilt ära see, mida vihkame, 
ja meile ei jää, mida armastada. Mõnes 
mõttes võib seda öelda eestlaste ja vene-
laste suhete kontekstis Eestis. Näeme 
viha ja armastust üheskoos, elame nagu 
vanad abikaasad, kes on juba aastaküm-
neid koos ja riidlevad, et lähme lah-
ku, aga iial ei lähe. Näen, kui hästi ees-
ti lavastajad lavastavad vene näidendeid 
ja kui hästi tõlgivad eesti tõlkijad vene 
kirjandust, ja vastupidi. Olen kindel, et 
kultuuriinimesi kultuurivahed aitavad, 
segavad need ainult poliitikuid.” 

Tõestuseks, et eesti ja vene kultuur 
teineteist vastastikku inspireerivad, võib 
tuua Jelena enda töö. Peagi tuleb Von 
Krahli teatris lavale näidend “Meie emad 
ostsid asju, et ei tuleks sõda”, mis loo-
dud tema kahe romaani põhjal. Lavas-
tab andekas noor vene mees Ivan Strel-
kin, osades on eesti näitlejad. “Me töö-
tame kolmes keeles: eesti, vene ja ingli-
se,” kirjeldab Jelena. “Seal teatris on tõe-
line pereatmosfäär. Samal ajal töötan ka 
Vene draamateatris, lähen nagu ühest 
kodust teise. Mitmel pool töötades näen, 
kuidas erinevused rikastavad. Kui meil 
poleks erinevusi, oleks meie seas palju 
vähem kunstnikke ja kirjanikke.” 

Elame  
nagu vanad 
abikaasad, 

kes riidlevad, et 
lähme lahku, 

aga iial ei 
lähe.

Jelena on muu hulgas 
vene keelde tõlkinud 
ka Juhan Viidingu luulet.


