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Ei taha olla poliit
korrektne

Jelena töötas viis aastat ka ETV 
meeskonnas puhtalt eestikeel-
ses kollektiivis. “Ma ei tund-
nud seal end ebamugavalt, 
hea oli elada ja töötada,” kiidab 
Jelena. “Mul ei olnud kordagi 
piinlik, et olen võõras ja teist-
sugune. Keegi meie kollektii-
vist ei pidanud mõtlema, mil-
liseid teemasid vältida, et ma 
ei solvuks. Ühiskonnas on aga 
endiselt asju, millest on veel 
vara rääkida. Minuga on nii, 
et kui olen Venemaal ja keegi 
Eestist halvasti räägib, vihas-
tun ma tõsiselt ja kaitsen Ees-
tit. Kui Eestis venelasi sõima-
takse, on sama lugu. Ma ei 
ole aga kunagi olnud 
poliitiline inime-
ne ega astu iial 
ühtegi parteisse. 
Lapsena olin 
nagu enamik 
NSVLis pio-
neer ja kom-
noor, aga sel-
lega asi piirdus. 
Mind on elus kor-
duvalt erakonda-
desse kutsutud, aga ma 
põhimõtteliselt ei astu. Tõsi, 
ainus koht, kuhu astusin, on 
Eesti Kirjanike Liit, kus olen 
juba aastakümneid liige olnud,” 
naerab Jelena. “Olen puhtalt 
kultuuriinimene ja piisavalt 
vana, et öelda, mida mõtlen, ja 
ma ei taha olla poliitkorrekt-
ne. Õnneks ei ole mul elus vaja 
olnud pooli võtta. Eesti sõb-
rad ei anna mulle iial mõista, et 
olen teistsugune, sama lugu on 
vene sõpradega. Mina ei vaata 
inimesi rahvuse järgi, mul on 
ükskõik, mis parteis keegi on 
või mida mõnest asjast mõtleb, 
ma katsun suhet piirata kul-
tuuri ja kirjanduse teemadega. 
Olen terve elu elanud kultuu-
ri sees ja teinud kõik, et sellest 
välja ei läheks. Selline suhtu-
mine on mul elus aidanud pal-
jud asjad üle elada.”

Austusest heas tujus 

Avatud maailmavaatega ja ava-
li olekuga Jelena ütleb mõneti 
üllatuslikult, et hoiab meelel-
di distantsi ja hindab seda, et 

paljudest asjadest ei räägita-
gi. “Õnnelik inimene on heas 
tujus. Ise püüan heas tujus olla 
ja loodan seda ka teistelt. Ei ole 
õige halba tuju teiste peal välja 
elada. Nüüd, vanemana, nau-
din aina rohkem distantsi ja 
kui tõesti sõber kell kolm öösel 
helistab ja oma kurba saatust 
kurdab, on see tõelise õnnetu-
se puhul okei, aga mitte niisa-
ma tühja-tähja kurtmiseks. Me 
pole enam nii noored, et davai, 
võta keset ööd pudel kaasa ja 
tule külla, arutame mure lahti,” 
räägib Jelena. “Mul on olnud 
haigusi ja õnnetusi ja tean, 
mis on mure, aga hindan väga 
head tuju. Toon näite: mäle-
tan, kuidas ma eelmisel suvel 

olin kopsupõletikku sure-
mas, üle 40kraadises 

palavikus, ja kut-
susime kiirabi. 

Kiirabiga tuli 
noor punas-
te juustega 
e e s t l a s e s t 
m e e s a r s t . 
Mu abikaa-

sa ootas neid 
hoovi ühes kül-

jes, aga nad tulid 
teisest väravast ja ma 

pidin ise ukse lahti tege-
ma. Minestasin poolel teel 
kaks korda, aga sain lõpuks 
ukse lahti. Kui noor arst sisse 
astus, küsis ta: “Noh, on sul vii-
na ka pakkuda?” Ma imestasin 
ja suutsin vaid öelda, et köögis 
on. Ta määris mind siis selle-
ga sisse, et kiiresti palavikku 
alandada. Aga tegi nalja, nagu 
oleksime seda jooma hakka-
mas. Küsis, kus mu mees on. 
Ütlesin, et läks õue teid oota-
ma. Arst ütles: “Võid kindel 
olla, et ta on juba uue naise 
leidnud, kes seda haiget enam 
tahab...” Kui abikaasa korteris-
se jõudis ja küsis, mis meil siin 
oli, vastas arst, et mis siin ikka, 
viina võtsime. See arst päästis 
oma hea tujuga mu elu. Ta suu-
tis mu väga hullus seisus naer-
ma ajada. Saan aru, et matus-
tel ei ole vaja naeru lõkerdada, 
aga kui käib tavaline elu, peaks 
austusest teiste vastu olema 
heas tujus. Arusaadav, et ini-
mesed on vahel halvas tujus, 
aga ma vihkan seda, kui nad 
isegi ei ütle, miks tujutsevad. 

Raamatuga “Marmorluik”, 
mis ilmub eesti keeles 

maikuus, on täitunud Jelena 
üks suuremaid unistusi. Ta 
arvas, et ei kirjuta seda iial. 
“See on minu perekonnalugu, 
kus ma ei ilusta, vaid ütlen 
tõde. Lähen selles üle piiri. 
Kartsin, aga ikka tegin. See 
romaan puudutab minu sugu-
lasi, lähedasi inimesi, tutta-
vaid ja sõpru, kellest kirjutasin 
tõde sellisena, nagu mina 
seda näen. Sellega kaotasin 
paljude sõpruse, paljud enam 
ei suhtle minuga, on vihased 
ja solvunud, aga ma ei kahet-
se. Mina ise ei ole ka raama-
tus hea inimene,” muheleb 
Jelena. 

Raamatu pealkiri “Mar-
morluik” tuleneb ühest Jele-
na jaoks märgilisest asjast. 
“Meil oli kodus õudselt suur 
marmorist luige kujuline 
tuhatoos. Umbes poole luige 
suurune, tõeliselt suur elukas, 
nii 5–6kilone. See oli väga 
inetu, kuid hinnaline asi. Ma 
õudselt kartsin seda luike. 
Elasime puumajas, kus olid 
suured ahjud. Kuna ahi nägi 
kole välja, pani ema selle ette 
ilusa pleedi ja ülevalt pleedi 
kinnihoidmiseks asetas ahju 
peale luige. Minu magamis-
koht oli otse ahju juures, nii et 
pleedi serv ulatus minu pad-
jani. Mõnikord kujutlesin, et 
tõmban pleedi ja marmorluik 
kukub mulle pähe. Ma ei tea, 
mida ema mõtles, võib-olla 
oli luik seal kõvasti kinni, aga 
minu jaoks oli see oht kogu 
aeg õhus. Mind jäeti sageli 
õhtuti vanema õega kahe-
kesi koju, kui vanemad külla 
läksid. Minust üksteist aastat 
vanem õde, kes ilmselt halba 
ei tahtnud, mängis minuga 
nii, et kustutas kõik tuled ja 
hakkas peitust mängima. Ta 
tegi pimedas hirmutavaid 
loomahääli. Ma kohutavalt 
kartsin ega tahtnud seda 
mängu mängida, soovisin vaid 
üht – et see õudus lõpeks. 
Lapsepõlve üks suur hirm oligi 
see segu pimedusemängust 
õega ja hirm, et marmorluik 
ärkab üles, lendab ahju pealt 

alla ja tapab mu. Me kolisime 
ja luik kolis meiega kaasa, 
ka siia korterisse, sest ema 
armastas seda luike väga. Kui 
olin juba suurem, vihkasin 
seda luike endiselt. Kui isa 
suri ja ema vananes, nihutasin 
luike tasakesi aina ukse poo-
le, kuni ta lõpuks seisis juba 
koridoris. Luik tundus mulle 
endiselt ohtlik. Kümme aastat 
pärast ema surma võtsime 
lõpuks abikaasaga ükskord 
öösel selle luige, viisime õue 
prügikasti juurde ja lõime ta 
puruks, tükid viskasime mine-
ma. Sealsamas otsustasin, et 
kirjutan selle romaani. Tundsin 
suurt kergendus, sest terve 
mu lapsepõlv oli seotud selle 
marmorluigega ja paljude hir-
mudega, millest ma ei julge-
nud kellelegi rääkida. Näiteks 
arvasid vanemad, et kardan 
lasteaias seda, et ei oska eesti 
keelt. Tegelikult kartsin tuhat 
korda rohkem seda, et laste-
aias ei tohtinud lauast enne 
ära minna, kui söök söödud. 
Pärast sain aru, et lasteaias 
piinati mind vähem kui kodus, 
sest kodus ütles ema, et istu 
või homseni, aga söögi sööd 
ära. Mul oli kummalisi hirme, 
millest ma ei suutnud rääkida. 
Selles mõttes tõi “Marmorlui-
ge” kirjutamine vabanemise 
nii kirjaniku kui ka inimesena. 
Minult küsis üks noor kirjanik, 
kas mul on kahju, et kaotasin 
selle romaani pärast paljude 
inimeste sõpruse. Ma vastasin, 
et natukene on, aga ma ei 
kahetse, et kirjutasin. Tema 
ütles: “Mis siin kahetseda, 
ainult seda, et matustele lilli 
ei saadeta.” Sain selle raama-
tu kohta palju kirju inimestelt, 
kes ütlesid, et see räägib 
täpselt nende elust. Üks prant-
suse venelane kirjutas, et ta 
uurib välja selle paha inimese, 
kes rääkis mulle kõik nüansid 
tema elust. Kuigi ma ei tun-
negi teda. Üks inimene Türgist 
kirjutas, et oli alguses lugedes 
nii vihane, et tahtis kohale 
sõita ja mind maha lüüa, aga 
kui lõpuni läbi luges, armus 
raamatusse. Äratundmist on 
paljudele.” 

Ärge 
andke alla, 
armastuse 
võib leida 

ükskõik
 millises eas!
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