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Estonia esituses ja just algversioonis. 
Kuna minul oli seal väike osa, jäi mul 
aega linna vaadata. Kui olin hommi-
kul kohvikus oma kohustusliku kohvi 
ära joonud, suundusin kohe Pariisi 
avastama. Vahel kõndisin terve päeva 
kuni õhtuni välja, vantsisin nii palju, 
et oli tunne, nagu oleks jalad põlvini 
ära kulunud. Sattusin seal punti tol-
leaegse Estonia peakunstniku Eldor 
Renteriga, kes oli sügava kultuuri-
kihiga inimene. Käisime siis huvita-
vaid paiku läbi – Seine’i jõe vasak ja 
parem kallas, Louvre, d’Orsay muu-
seum, Père Lachaise’i, Montmartre’i 
ja Montparnasse’i kalmistud, Rodini 
majamuuseum. Prantsusmaal on aga 
üks mu täielik lemmikpaik Monaco 
ja Cannes’i vahel Nice’is. Seal on 
meie peresõbra villa, mille aias on 

bassein. Aiarohelu-
ses on nii mõnus 
puhata, et päevade 
kaupa ei tahagi kusa-
gile minna. See on tõeli-
ne paradiis! Täiesti eraldatud 
olemine, võtad päikest, supled bas-
seinis. Ma ei ole suur veinijooja, aga 
leidsin seal kaks lemmikveini, mis 
jäid nimede pärast silma – Cyrano ja 
Bergerac, sellised keskmise hinna-
ga ja väga suupärased. Valisin need 
sellepärast, et Cyrano de Bergerac oli 
kunagi üks minu lemmikroll ja lem-
mikooper. See on tõeline pärl, Eino 
Tambergi muusikaga. Peaks püsika-
vas olema. 

Teid peetakse härrasmeheks, kel 
vanamoodsalt viisakad kombed. 

Kuidas tänapäeva nooremate 
põlvkondade kommetega rahul olete?

Ma ei taha olla mingi moraalijünger, 
aga üldiselt saab kasvatus ju algu-
se kodudest ja lasteaedadest. Kah-
juks puudub tänapäeval pedagoogi-
de vastu selline austus ja lugupida-
mine, nagu meie ajal oli. Tänapäeval 
on olukord selline, et vahel kutsutak-
se õpilaste korralekutsumiseks lausa 
politsei. Minule tundub see mõiste-
tamatu, sest demokraatia ja anar-
hia on kaks ise asja. Kord on kord, 
ja sellise instantsi juures nagu kool 
peab õpetaja vastu olema austus juba 
maast madalast. Mis härrasmehe-
likkusesse puutub, siis see ei ole nii, 
et sa lihtsalt tahad olla härrasmees 
ja oledki. Neid oskusi peab endas 
arendama. Minul ju ka korralik Kin-
derstube puudub, olen memmeke-
sega (ema Aliide – toim.) üksi üles 
kasvanud. Aga peab lihtsalt lahtiste 
silmadega ringi käima ja headest ees-
kujudest õppima. Minu napi hari-
dusega memmeke ütles mulle palju 
toredaid tarkusi, mille väärtust olen 
hakanud aastate jooksul aina rohkem 
hindama. Näiteks see, mida olen ka 
varasemates intervjuudes meenuta-
nud: pojake, ära kunagi unusta neid 
inimesi, kes sulle elus on head tei-
nud. See on ju elementaarne! Aga 
sageli me unustame selle või ei oska 
ega viitsi pingutada. Võiksime kas-
või meie põhjanaabritelt soomlastelt 

õppida, kui kaugemalt ei saa, et 
inimesi tuleb tänada. Kui käid 

kellelgi külas, on viisakas 
järgmisel hommikul taga-

si helistada ja lahkuse 
eest tänada, sest pere-
rahvas pani aega ja jõu-
du külaliste vastuvõtmi-
sesse. See on perenai-

sele ju eriti suur komp-
liment, sest ta on söögiga 

vaeva näinud ja pärast peab 
koristama. Ka telefonikultuur 

on meil sageli selline, et end isegi 
ei tutvustata, vaid öeldakse niisama 
“ahah”. Hea näide on veel, kui aastaid 
tagasi sõitsime ükskord maale ja võt-
sime ühe noore mehe peale. Küsisi-
me siis viisakalt, kuidas elu läheb. Ta 
vastas: “Mul vää?” No kellel siis veel? 
(Naerab.) Kui ei taha endast rääki-
da, arusaadav, aga viisakalt võiks ju 
ikka suhelda. Ma muidugi ei taha siin 
oma liigse otseütlemisega ilmatarka 
mängida. Eriti praegu, kui olen välja 
puhkamata, sest meil on suvilas uus 
nähtus. Oleme seal üle 30 aasta suvi-
tanud, aga nüüd järsku on hakanud 

Naine on 
mul mõistev,

 ei koorma 
mind liigse 

lobaga.

Muraste vaate- 
platvorm on üks 
Voldemari lemmik- 
paiku, siit avaneb 
kaunis vaade merele  
ja Tallinna siluetile.


