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N|teine plaan

Milline on tõeliselt ilus 
naine?
(Puhkeb naerma, kuid tõsi-
neb siis.) Minu põlvkon-

na mehed olid kõik kuna-
gi armunud “Viimse 
reliikvia” Agnesesse 
(hiljuti meie seast 
lahkunud näitleja 
Ingrīda Andriņa – 
toim.). Ilus blond 
naine. Siin võiks 
nüüd muiata, 
et selline klišee-
line tibi, aga see 
on tema kuvandis 
ju ainult üks tahk. 
Agnes ilmub ekraanile 
osava ratsutajana, seejärel 
laseb järgmises stseenis püstolist, 
ei karda alustada ohtlikku teekonda 
mingi kahtlase tüübi seltskonnas. Ta 
ei pelga midagi. Lõpus ratsutab koos 
kallimaga põlevast Pirita kloostrist 
välja, et alustada vaba hipielu. Uhh, 
millise laenguga see stseen on! 
Jättes nüüd juuste värvi kõrvale, olgu 
blond, brünett või punapea, on see 
ideaal minu jaoks püsima jäänud. On 
üldteada tõde, et abitus, ka teeseldud 
abitus, lülitab paljudel meestel sis-
se hoolitsemise-kaitsmise instinkti. 
Mul on aga veidi teisiti, minul hak-
kab tööle põgenemisinstinkt. Mida 
sa meie karmis maailmas ikka abi-
tu naisega peale hakkad? Või abitu 
mehega?
 

Millised naised on sinu elus olulist osa 
mänginud?

(Jääb mõttesse.) Tugevad. Tugeva-
mad kui ma ise. Ma olen nende kõr-
val, kuidas öeldagi, mingis justkui 
kassi rollis. Autot ma ei juhi, pan-
gast laenu ei võta, torutöid ei tee. 
Kassi ülesanne on stressi maanda-
da. Kuigi, jah, ausalt öeldes noore-
mana ei maandanud ma midagi. Siis 
ma ulgusin ja kräunusin nii et vähe 
polnud. Sellist asja suudabki välja 

kannatada vaid väga tugev naine. Ent 
mitte lõputult. Üldiselt on mul olnud 
kolm elukaaslast. Minuga on olnud 
hästi keeruline.

Mis on Eesti naise kõige 
raskemad probleemid?

Need on probleemid, 
millest naised ise 
räägivad. Meeste-
ga olla lood kehvad. 
Mehed on kas vähe-
se haridusega, alko-
holiprobleemidega, 
tervis logiseb või on 

infantiilsed, vastutus-
tundetud ja mida kõike 

veel, olen kuulnud. Ausalt 
öeldes räägin osaliselt ka ise-

endast. Paarisuhte loomiseks on ju 
vaja teist osapoolt – katsu teda leida 
sellise kontingendi hulgast! 
Probleem on ka see, et paljud noo-
red naised elavad projektipõhiselt. 
Neil pole kindlat töökohta, aga on 
käsil palju lühiajalisi projekte. Siis 
kulubki õudselt palju energiat ja aega 
uute projektitaotluste kirjutamiseks. 
Sissetulek on ebakindel ja mingeid 
pikemaid plaane teha ei saa. See väl-
jendub näiteks selles, et pole võima-
lik omaette elukohta soetada. Nii 
elataksegi kommuunides. Kui oled 
19–20aastane, siis on see ju vau! kui 
lahe, aga kui oled 25, liiati 30, pole 
selles enam midagi lahedat, see on 
lihtsalt traagiline. Ma tean mitmeid 
noori naisi, kes elavad koos seltskon-
naga, ühisköögiga korteris.     

Kuidas naiste probleeme lahendada?
Pikk jutt. Hästi lühidalt: võiks proo-
vida liikuda matriarhaati. Kasvõi 
esialgu, nende äraneetud sookvooti-
dega. Nui neljaks, aga tuleks saavu-
tada vähemalt selline olukord, et kui 
minister Urve Palo peab oma esi-
mest kõnet selles ametis, siis valit-
suskabineti liige Jürgen Ligi ei moo-
dusta tema ees istudes kahest too-
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Andrei Hvostovi (52), 
sõprade seas tuntud ka kui 
Ants Sabaste mõtteavaldused 
on nagu magustoit, sest 
need on põnevad, harivad ja 
reljeefselt värvilised. Eriti kui 
teemaks on naised!

Mõned Andrei jutustatud lood 
lõikuvad mällu elu lõpuni, 
näiteks hingemattev artikkel 

Eesti Ekspressis “Minu elu Annleena-
ga”. Andrei kirjanikunärv ja -värv on 
suurepäraselt tuntavad ka tema raa-
matus “Sillamäe passioon”, mis rää-
gib mehe lapsepõlvemaastikust. Peale 
Tartu ülikoolis omandatud ajaloolase 
hariduse on Andreil ka mesinikukut-
se Olustverest. Sel aastal debüteeris 
multitalent ka poliitikas.
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