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Birgit Katriin Born.

Terve Eesti loodab, et juunikuuks on mänguvormis pikalt vigastusega audis olnud kapten Ragnar Klavan, kes mängis aastaid Saksamaa kõrgliigas. F: Jana Pipar / EJL

Mainzis tuleb
eepiline vutilahing
Luksemburgist vaid kahetunnise autosõidu kaugusel tehakse juunis Eesti jalgpalliajalugu – esimest korda
kohtub meie meeste rahvuskoondis
peale taasiseseisvumist neljakordse
maailmameistri Saksamaaga.
Euroopa meistrivõistluste valikturniiri
raames kohtub Eesti koondis Saksamaaga 11. juunil Mainzis, Frankfurdi
külje all.

Eesti fännisektorisse saab pileteid
osta ainult Eesti jalgpalliliidu kaudu.
25-eurosed piletid on müügil leheküljel http://epood.jalgpall.ee/regticket.
php. Pileteid müüakse selle hinnaga
30. aprillini või kuni pileteid jätkub.
Eesti esimese iseseisvuse ajal kohtus meie meeskond sakslastega kolm
korda: 1935. aastal Stettinis võitis
Saksmaa 5:0, 1937. aastal MM-valikmängus Königsbergis 4:1 ja 1939.
aastal Tallinnas 2:0.

Ainsa värava on sakslaste väravasse löönud Georg (Jüri) Siimenson.
Too mäng Köningsbergis on legendaarne selle poolest, et Eesti juhtiski
avapoolaja järel 1:0 ning oli vaid 45
minuti kaugusel pääsust maailmameistrivõistluste finaalturniirile Prantsusmaal. Asi oli nimelt selles, et Eesti
kuulus ühte alagruppi veel Rootsi ja
Soomega. Finaalturniirile pääsesid
alagrupi kaks paremat. Eesti oli võitnud Soomet 1:0 ja kaotanud Rootsile

2:7 (kuigi Eesti läks juba 3. minutiks
juhtima 2:0). Saksamaa võitmise korral pääsenukski Eesti Prantsusmaale.
Tollal peeti alagrupimängud üheringiliselt. Ime jäi siiski sündimata: teisel
poolajal pani täismaja, 18 000 pealtvaataja ees mänginud Saksamaa oma
paremuse kindlalt maksma.
Eesti meeskond on korduvalt üllatanud Hollandit, nüüd on aeg proovida
koht kätte näidata Saksamaale!
Mõnikord toimetus

23. aprillil annab Luxembourgi
Filarmoonias Punase Risti gala
raames suure kontserdi Euroopa
Liidu noorteorkester (EUYO), kus
mängivad ka kaks Eesti noort: Birgit Katriin Born ja Paula Ernesaks.
Viiuldaja Birgit Katriin Born
mängib orkestris alles sellest
aastast. Ta on alates 2016. aastast
õppinud Inglismaal, praegu jätkab
ta oma õpinguid kuulsas Kuninglikus Muusikakolledžis (Royal College of Music). Eelmise aasta suvel
esines ta Buckinghami palees. Eestis mängib ta Virumaa kammerorkestris.
Metsasarvemängija Paula Ernesaks õpib Helsinkis Sibeliuse
akadeemias. Tema mängib noorteorkestris eelmisest aastast.
Minge kuulama!
ELi noorteorkestri kodulehekülg
http://www.euyo.eu

Paula Ernesaks.
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Lossi taastama hakates tellis noor krahvipere 2008. aastal enamiku puu- ja metallitöid Eestist, et aidata kriisi ajal krahvinna kodumaa ﬁrmasid

Ansembourgi krahvinna: „Eestile kuulub mu süda!”
Tallinnas sündinud ja üles kasvanud Marina Tenderes on viimased kümme
aastat elanud Luksemburgis Ansembourgi krahvinna ja lossiperenaisena. Kui palju on Marina, kes lõpetas Tallinna 31. keskkooli (praegu Ehte
humanitaargümnaasium) ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatupidajana, veel
seotud Eestiga ning mida tähendab tänapäeval elu krahvinnana, rääkis
ta oma kodus, Ansembourgi lossis ajalehe Mõnikord noortele ajakirjanikele Mae Tanklerile, Katria Kivikale ja Eva Maria Maiquez Seitamile.
Marina rääkis veidi ka eesti keelt, kuid intervjuud oli tal mugavam anda
inglise keeles. Pealegi osales intervjuus aktiivselt ka Marina abikaasa, krahv
Gaston-Gaëtan von Ansemburg. Pilti tegi lossis Tomi Perillus.
Kui tihti te Eestis käite? Kuidas te Eestiga ühendust hoiate?
Krahvinna: Viimased seitse aastat
pole ma Eestis nii tihti käinud, aga
ma kindlasti hoian ühendust Eestiga.
Näiteks ma olen aidanud organiseerida LuxBazaaril Eesti boksi. Viimati
ma käisin Eestis aasta tagasi aprillis ning arvan, et me läheme ka nüüd
aprillis. Meie ajakavaga on see raske
(leida aega Eestisse minekuks), sest
me reisime palju. Mul on siiski Eestis
palju sõpru ja mu riik on mulle väga
armas, see on kindel.
Krahv: Meil on selle eest väga
palju asju Eestist! Näiteks kaevukaas
tehti Tallinnas. See kingiti meile. Meil
on palju puu- ja metallitööd, mis on
tehtud Eestis.
Krahvinna: See suur lossivärav
(samuti Eestis tehtud-Mõnikord), see
on lihtsalt maagia! Kui mu abikaasa
otsustas 2008. aastal selle lossi restaureerida, siis me tellisime palju asju
Eestist, et toetada Eesti inimesi, kes
tegelevad kunsti ja käsitööga. (Krahv
rääkis hiljem, et puutööd oma lossis tellis ta Eestist ﬁrmalt nimega NG
Puumeister OÜ ja metallitööd ﬁrmalt
NVL Praktik OÜ – Mõnikord.)
Krahv: Siis oli ju suur (majandus)
kriis.
Krahvinna: Me palkasime vist viis
ettevõtet Eestist ja ma olin väga-väga
uhke selle üle. Me oleksime võinud
valida tegijaid kõikjalt, kuigi mitte
vist Luksemburgist, sest Luksemburgi
käsitöölised on minetanud sellise oskuse. Väga lähedal on Prantsusmaa ja
Belgia (kust tellida), aga mu abikaasa
ise küsis, miks me ei vali Eestist,
sest ma tean, et seal on praegu raske.
Siis ma küll ütlesin endale: “Jess, ma
abiellusin ülla mehega!” Mäletan, et
ma veel pidin ise kõik tõlkima nende
firmade jaoks.
Krahv: See keelebarjäär on raske.
Probleem on selles, et suur osa Eesti
inimestest on nii andekad, kuid nad
ei räägi üldse inglise ega muud keelt.
See omakorda tähendab, et nende
anne leiab kasutust ainult kohapeal.
Selle asemel, et neid tuntaks rahvusvaheliselt. Järgmisel hommikul oleksid need inimesed kõikjal maailmas
(nõutud), kui nad räägiks kasvõi mingit muud keelt.
Kui palju te oma lastega Eestist
räägite?
Krahvinna: Palju, palju. Mu viieaastane poeg Alexander teab kindlasti, et
ta ema on Eestist ja ta teab kaardil, kus
asub Eesti. Kui ta sündis, siis ta veetis
peaaegu kuu aega Eestis maal, kuigi
seda ta vist ei mäleta.
Krahv: Meie tütred, nad veedavad
kõik suved Eestis.
Krahvinna: Tütred tunnevad ennast väga eestlaslikult. Ma näen, et
isegi kui nad ei ela ega õpi seal, siis

nad tunnevad ikkagi, et Eesti on nende
kodu. Eelmisel suvel veetis meie teine
tütar kuu aega Eestis ja ta ütles peale
seda: «Ema, see oli nii tore, nii ilus
oli Eestis!» Kui ma lahkusin Eestist
peale ülikooli lõpetamist ja läksin Inglismaale õppima ja töötama, siis iga
kord, kui mul oli võimalus, tulin koju
Eestisse. Ma mäletan, et nutsin öösel
koduigatsusest ja mul võttis viis pikka aastat, et leida rahu, et ma polnud
kodus. Seda on väga tähtis meeles pidada, kes ja kust sa oled.
Kas on asju, mida te igatsete taga
sellest ajast, kui elasite Eestis, sest te
ütlesite, et esimesed viis aastat oli teil
raske kohaneda eluga välismaal?
Krahvinna: Kindlasti on pere esimene
asi. Ja samuti sõbrad ülikoolist.
Krahv: Kommid!
Krahvinna: Jah, Eesti kommid. Ja
kõik need piparkoogid! (Naerdes.)
Ükskõik, kuhu te maailmas lähete,
Eesti jääb teie koduks. Eesti jääb teile
kohaks, kus on teie süda ja mälestused ja lapsepõlv, kasvõi lõhn, need
tänavad, loodus, seente korjamine,
metsas marjade korjamine.
Jah, ma arvan kindla peale, et
Eestile kuulub mu süda.

täisajaga. Mul on kuus firmat, nii et
ma olen väga hõivatud.

Mul on Eestis palju
sõpru ja mu riik on
mulle väga armas,
see on kindel.

Siin lossis pole
naabreid – see on
nagu Eestis maal!

Noor krahv
Alexander
Edward.

Marina Tendres kümme aastat tagasi taastatud Ansembourgi vana lossi sisehoovis.

Kas Teile meeldib Luksemburgis elada?
Krahvinna: Ma armastan Luksemburgis elamist! Esiteks,
ma ei tunne end võõrana ja
teiseks, sest et olen koos sellise kauni ja väga-väga imelise inimesega. Enne, kui me
kohtusime, elasin ma 13 aastat
Londonis, siis paar aastat
Prantsusmaal ja igal pool ma
tundsin, et mul on vaja rohkem
ruumi. See oli liiga väike igal
pool. Ja nüüd mul on lõpuks
ruumi, sest siin pole naabreid –
see on nagu Eestis maal!
Mida tähendab olla krahvinna?
Krahvinna: Ükskõik, kuhu sa
lähed, sa pead alati esindama
(oma suguvõsa). Sa ei tohi valesti käituda, sa pead alati pea
püsti hoidma. Kuidas sa vastad,
kuidas sa inimestega räägid,
kuidas sa naeratad – kõike seda
tehes pead sa alati teadma, et sa
oled eeskujuks. Ja ma esindan
suurt suguvõsa. Suguvõsas on
umbes 600 inimest. Näiteks, kui
meil on perekonnakokkutulek, siis viimane kord oli 300 inimest. Kujutage
ette, sa pead meeles pidama nende
kõikide nimed ja saatma jõulukaarte.
(Naerdes) Isegi, kui ma krahvinna
olen, ei tähenda see, et ma ärkan üles
hommikul kell 11 ja ei tee midagi ning
inimesed hoolitsevad kogu aeg minu
eest. Jah, meil on küll inimesed, kes
meid majas aitavad, kuid ma töötan

Ansembourgi krahv
maali ees, mis
kujutab Ansembourgi uut lossi,
mis pole praegu
pere valduses.

Mõnikord toimetus
koos Ansembourgi
krahvi ja
krahvinnaga.

Millega teie teised firmad tegelevad
peale siin lossi juures asuva hotelli?
Krahvinna: Metallitööstus ja kinnisvara.
Krahv: Elu muutub. Vanasti olid
ballid ja muud sellised tegevused
(milleks kulus aadliku aeg). Aadlikud
esindavad vanemat aega, aga ka neil
tuleb uuega kohaneda. Minu vanaisa
ja vanavanaisa olid näiteks Luksemburgi saadikud Belgias. Neil olid erinevad ülesanded, aga nad ei töötanud.
Aga minu isa ajal kõik muutus. Muutus on olnud väga suur, sest vanasti
tehti kõik aadliku eest ära. Enne sõda
töötas aadlike heaks lossis umbes 3040 inimest. Pärast sõda muutus kõik
täielikult. Nüüd peame me töötama,
aga elama ka oma (aadliku) elu.
Krahvinna: Minu jaoks ei tähenda
koos aadlikega elamine ainult aadlitiitlit, vaid ka südamega aadlikuks
olemist ja teiste aitamist. Näiteks, kui
keegi vajab või küsib abi, tuleb teda
alati aidata. Tänapäeval aadlikuks
olemine tähendab aidata inimestele
tööd anda, nagu me tegime 2008.
aastal Eesti firmadega. Need inimesed
on meile siiani tänulikud ja saadavad
tänukaarte, sest neil olid siis rasked
ajad ja me toetasime neid.
Krahv: Maailm muutub, miski
ei jää endiseks. Näiteks, kui vaadata
tänast maailma ja kõike
seda saastamist – me
lihtsalt peame muutuma ja oma mõtteviisi
muutma. Mulle meeldib taaskasutamine. Ma
püüan arendada taaskasutatavaid tehnoloogiaid ja tööstust, mis
sellele kaasa aitab. Kui
me reisime, siis me alati
kohtume ka ettevõtjatega, et näha, mida uut
võiks kunagi Luksemburgi või Euroopasse
tuua. Sel aastal külastame me näiteks LõunaKoread, mis on maailma
kõige
innovaatilisem
riik, et kohtuda seal inimeste ja ettevõtetega ning
tuua sealt ideid ülejäänud
maailmale.
Krahvinna:
Ma
arvan, et muutused ei alga
teiste muutmisest, vaid
iseenda muutmisest. Siis
hakkab maailm sinu ümber
muutuma.
Krahv: Aga teisest küljest on krahvinnaks
olemine ka hea, sest saab
käia ballidel. (Naerdes.)
Krahvinna: Oh jaa,
ma ikka panen oma pika
kleidi selga, kannan tiaarat
ja meiki. Brüsselis on üks
hästi kuulus ball, kus me
käime.
Krahv: Jah, aadlike
ballid toimuvad igal aastal.
Me oleme paljudel käinud.
Reeglid on väga ranged.
Aadlike hulgas on erinevad
tasandid. Kui sa kuulud nende
hulka, siis sind kutsutakse
ballidele. Minu õe abikaasa ei
ole aadlik, mistõttu tema lapsi

ei peeta enam aadlikeks ja neid ei kutsuta ballidele.
Krahvinna: See on nagu klubi.
Need, kes sinna kuuluvad, on kirjas
spetsiaalses telefoniraamatus. Kõigi
nimed ja telefoninumbrid on seal kirjas. Kui sa helistad, tuntakse sind kohe
ära, sest kõik tunnevad kõiki ja aitavad üksteist, kui abi on vaja. On ka
aadlikke, kes vajavad abi ja ka meie
püüame neid aidata.
Krahv: Jah, on ka aadlikke, kellel pole võimalusi või õnne omada
oma äri. Nad elavad lossides, aga ei
suuda neid ülal pidada. Samas pole
neil midagi muud (vara). See kõlab
küll naljakalt, aga nende abistamiseks
luuakse fonde, sest neil pole tõesti
muud väljapääsu.
Krahvinna: Väga oluline on kohaneda (eluga väljaspool lossi). Minu
abikaasat aitas õppimine Ameerikas,
mis avardas tema vaatevälja. Sest
muidu, nagu meie poeg, elad sa mullis, kus sa oled kaitstud ja armastatud
ja sul on suur kodu. Kui vana sa olid,
kui sa Ameerikasse läksid? 21?
Krahv: 20.
Krahvinna: See avas sind. Seal ei
teadnud ega hoolinud keegi, kes sina
või su isa olete või kas te olete aadlikud. Neid huvitasid sina inimesena.
Krahv: Jah, see oli väga huvitav
kogemus. Reisimine on alati imeline.
Krahvinna: Kui teil on võimalus
õpilasvahetusi koolis teha, siis tehke
seda, sest näete maailma teisest kül-

Meil on inimesed, kes
meid majas aitavad,
kuid ma töötan täisajaga, mul on kuus ﬁrmat.
jest ja seda, kuidas inimesed elavad.
Kuidas on elada sellises suures lossis
võrreldes sellega, kus te enne elasite?
Krahvinna: See on tegelikult nagu kodus elamine. Minu jaoks on see minu
kodu, ükskõik kui suur või väike see
on.
Krahv: Aga ma pean ütlema, et kui
sa esimest korda kuulsid, et ma sellises lossis elan, olid sa šokis.
Krahvinna: Kui ajas tagasi minna,
siis me kohtusime Lõuna-Prantsusmaal 2006. aastal. Ma olin avanud
Monacos firma ja minu tulevane abikaasa tuli Monacosse konverentsile.
Me kohtusime tänaval ja hakkasime
rääkima. Ta käitus väga targalt. Ta ei
öelnud mulle kuus kuud, kus ta elab,
kust ta pärit on või kes ta on. Me käisime ja reisisime siin Euroopas ringi.
Krahv: Ja siis ühel hetkel, ma otsustasin, et ma usaldan teda piisavalt…
Krahvinna: Just nii. Ta otsustas, et
ma tunnen teda piisavalt inimesena.
Sest, kui sa tuled ja ütled: „Tere, ma
olen Ansembourgi krahv või krahvinna!”, siis see tekitab inimestes
eelarvamust ja nad ei vaata sind inimesena. Nii et kui ta näitas mulle oma
lossi, olin mu reaktsioon: „Jumal küll!
Kui ma oleksin seda varem teadnud,
poleks ma iial…“. (Naerab.) Kõik,
mida te praegu siin näete, ei olnud siis

selline. See oli väga korrast ära. Siin
olid ainult seinad, katus ja palju antiiki, aga kõik oli hoolitsemata.
Kas teie, härra krahv, ei elanud siis sel
ajal siin lossis?
Krahv: Ei, me elasime orus teises lossis. Mu isa ehitas meie praegust lossi
40 aastat järjest.
Krahvinna: Ta unistas siin elamisest, aga see ei täitunud.
Millal te siia sisse kolisite?
Krahv: Me kolisime siia 2009. aastal.
See oli huvitav aeg, aga ka palju tööd.
Ma otsustasin siia ka hotelli teha. Siin
on suur küttesüsteem. Esimene kord,
kui me selle tööle panime, läks 40 000
liitrit (masuuti) taevasse. See on kohutav, kui palju kulub siin kütet.
Krahvinna: Esimene firma, kes
maja renoveeris, ütles, et me peame
maja kaks aastat järjest kütma. Seinade pärast, sest maja ei olnud kunagi
enne köetud.
Ja praegu? Kui palju kütet aastas kulub?
Krahv: 20 000 (liitrit). See on ikka
palju, aga juba parem. Need kaminad
ei ole tegelikult üldse ökonoomsed,
sest siin suures ruumis läheb soe õhk
kaugele. Ma tegin sulgemissüsteemi,
seda peab puhastama.
Krahvinna: Siin majas peab alati
tööd tegema.
Krahv: Ta ei karda aiatöid.
Krahvinna: Oh ei, muidugi mitte.
Ma olen ju Eestist. Ma saan hakkama.
Krahv: Me istutasime kahe päevaga 2000 lillesibulat.
Krahvinna: Juhtus see, et suri meie
väga hea sõber, eelmine Hollandi
suursaadik siin, Peter Kok. Suurepärane inimene. Ma otsustasin tema
mälestuseks tellida Hollandist 2000
lillesibulat ja need maha istutada. Kui
mu abikaasa nägi kõiki neid kotte,
imestas ta, et kas ma tõesti suudan
seda teha.
Kas need olid tulbid?
Krahvinna: Need olid krookused.
Krahv: Aga sa istutasid ka tulpe.
Krahvinna: Jah, ma istutasin ka
tulpe ja 4000 nartsissi.
Krahv: Kevadel on siin väga ilus.
Lossiaias on kõikjal lilled.
Krahvinna: Aiatöid ma ei karda.
Ma ei karda tegelikult ühtegi tööd. Ma
püüan jalad maas olla. Kui teed kõvasti tööd, on kerge mööda karjääri- ja
eluredelit edasi liikuda. Kui oled jalad
maas, näed palju inimesi. Tänu oma
abikaasale kohtun ma suurepäraste
inimestega: presidentidest ja peaministritest kuningate ja kuningannadeni. Nad on kõik väga lihtsad
inimesed. Seepärast ma ei pettu inimestes, arenen elus edasi ja olen eluga kursis. Ma armastan süüa teha. Ma
hakkasin aasta tagasi taimetoitlaseks,
mis mu sõprade ja mehe jaoks nii tore
ei ole. (Naerab.)
Krahv: Sulle meeldib ka vahel reisida. Ta käib Indias, kuhu mina iial ei
läheks.
Krahvinna: Ma käin Indias ja näen
inimesi ning võrdlen neid Euroopa
inimestega: kui vähe neil on ja kui
õnnelikud nad on, sest neil on teistJärgneb lk 5
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Nüüd on eestlastel oma tõde ja õigus!

KOMMENTAAR

Igast tüdrukust
võib saada
printsess!

Lossi sisehoov.

Gaston-Gaëtan
ja Marina lossi
peavärava ees, mille
sepistööd on teinud
Eesti meistrid.

Lossi suur söögisaal
ja kaminaruum, kus
toimus intervjuu.

sugused ootused. Nad ei oota midagi.
Kui arvata, et silmad on hinge peegel,
siis nad on õnnelikud, kui vaadata
neile silma. Neil on väga vähe. Nende
tuba on võib-olla kamina suurune,
aga nad kutsuvad sind teed jooma.
Mis teile siin lossis elades kõige
rohkem meeldib?
Krahvinna: Minu lemmikosa päevast, kuigi viimasel ajal olen ma olnud hõivatud oma väikese pojaga, on
varajane hommik. Ma ärkan vara üles
ja päike tõuseb selle mäe tagant. Kõik
veel magavad, linnud laulavad ja ma
joon tassi kohvi. Ma istun murul või
pingil ja lihtsalt tervitan uut päeva.
Mis on teie arvates Luksemburgi kultuuris võluvat?
Krahvinna: Väikse rahvusena on nad
väga uhked enda üle ja see on minu
meelest väga võluv ja armas. On
väga ilus, et asudes keset Euroopat,
kui sinu riiki on vallutatud ja rünnatud nii palju kordi, on nad jäänud
ikka tugevaks. Ma seostan seda ka
oma kodumaaga.
Millisena kujutasite te ette oma tulevast elu, kui alles laps olite?
Krahvinna: Mul olid väikesena imetoredad ema ja isa, kes tegid kõik, et
anda mulle kui tüdrukule hea haridus,
muusikat, balleti ja kõike muud. Kui

ma olin väike, nii kuueaastane, ja minult küsiti, kelleks ma suurena saada
tahan, nagu ikka lastelt küsitakse, ja
teised lapsed ütlesid, et nad tahavad
saada kosmonaudiks, õpetajaks või
muud sellist, siis mina tõusin püsti ja
ütlesin, et ma tahan saada pruudiks.
Siis küsiti, et kellega sa abielluda
tahad, ja mina vastasin, et printsiga.
Nii et hakake varakult unistama!
(Naerab.) Ma ise seda ei mäleta, aga
minu õpetaja, keda ma hiljem kohtasin, kui ma juba abielus olin, tuletas
seda meelde, sest ma olin tollal Nõukogude Liidus vist ainus, kes tahtis
printsiga abielluda. (Naerab.) See
oli väga armas. Ma lõpetasin ülikooli
raamatupidajana, aga ma tahtsin alati
keelte alal töötada. Mulle tundus see
nii huvitav, sest keeled ühendavad
inimesi. Ma mäletan, et esimene
riik, mille keelt ma ei osanud, oli
Saksamaa. Inimesed tahtsid minuga
rääkida ja mina nendega, aga ma ei
osanud.
Mis keeli te valdate?
Krahvinna: Oo, keeled! Väga hästi
ei räägi ma vist mitte ühtegi, aga ma
räägin kuute keelt: prantsuse, inglise, vene, poola, ukraina, eesti keelt
ja ma õpin luksemburgi keelt. Kodus me räägime suurema osa ajast
inglise keelt. Luksemburgis saad sa
aru, kui tähtsad on keeled, sest ini-

mesed räägivad siin nii palju keeli.
Kui sa tuled Prantsusmaale, sa pead
õppima prantsuse keel. Kui sa lähed
Londonisse või Ameerikasse, pead
sa rääkima inglise keelt, sest keegi
ei taha teist keelt rääkida või nad ei
oska. Luksemburg on minu arvates
ainuke riik, kus inimesed räägivad
kõiki keeli.
Kas on suuri erinevusi olla krahvinna
või tavaline inimene?
Krahvinna: Ma ei tea, kas on suuri erinevusi, aga mõni erinevus on. Nagu
minu abikaasa ütles, on tänapäeval
aadlike elu palju mitmekülgsem,
paljud neist ei ela enam lossides. Kui
mõeldakse printside ja printsesside
või krahvide ja krahvinnade peale,
arvatakse kohe, et kõik elavad lossis.
Te peate ilmselt seda silmas? Tegelikult oleme me kõik inimesed, kes
on vahel õnnelikud ja vahel nutavad.
Selles mõttes ma ei näe suurt erinevust. Lõppkokkuvõttes on alati kõige
olulisem, kes sa ise tahad olla.
Krahv: Tänapäeval võidakse
krahvinnaks olemisse suhtuda negatiivselt kasvõi lihtsalt sellepärast, et
vihatakse aadliseisusi. Inimesed võivad sind vihata ilma, et nad sind üldse tunneksid. Ja teisest küljest võib
see (aadliseisus) avada sulle uksi. Nii
et sellel on nii plusse kui miinuseid.
Krahvinna: Seisusega sa tunned

kohustust. Sa võid seda, et sulle avanevad paljud uksed, ka ära kasutada.
Sa võid teha palju head. See on nagu
olla riigi president või suurfirma direktor.
Kuidas te tavaliselt jõule tähistate?
Kas teil on mingid traditsioonid?
Krahvinna: Kuna meie pere on väga
suur, siis meie traditsioon on püüda
selle suure laua taha meid kõiki
kokku tuua. Meil on jõulupuu ning
laual kalkun või chapon (kastreeritud kukk, kes kasvatatakse eriliselt
lihavaks, peamiselt süüakse seda
Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias
– Mõnikord). Õhtusöögi järel jagame
kinke.
Mis on elu mõte?
Krahv: Ta just küsis mult mõned
kuud tagasi sedasama.
Krahvinna: Minu jaoks on praegu
elu mõte selles, et saada paremaks inimeseks. Me võime iga inimest võrrelda muusikariistaga nagu klaver või
viiul. Kogu oma elu jooksul, ükskõik
kui kaua see kestab, sa häälestad ennast. Sa timmid oma oskusi, teadmisi
ja väärtusi. Sa mõtled, et võiks selle
asja kallal tööd teha, ükskõik kas
see puudutab sind ennast või on see
suunatud rohkem väljaspoole. Elu on
kahtlemata pidev instrumendi häälestamine.

Kesk-Luksemburgi mägiste metsade
vahel Ansembourgi vana lossi juures
tervitas Mõnikord noori ajakirjanikke Luksemburgile omane stoiline
rahu teeäärsete tühjade karjamaade
ja lopsakate metsadega. Lossi territooriumile saabumisest andis märku
päevinäinud kõrge kivimüür ja selles
laiuv väärikas punakaspruun lossivärav, mis avanes meie lähenedes,
andes pererahvale märku külaliste
saabumisest.
Meie aukartlikku, kuid põnevil
seltskonda tervitas lossi ees üllatuslikult peaaegu terve hertsogipere –
Ansembourgi krahv Gaston-Gaëtan
von Ansemburg, krahvinna Marina
Tenderes ja 5-aastane Alexander
Edward. Enda kohalolust teatasid
saabuvatele külalistele rõõmsa sabaliputusega ka pere lemmikud – koer
ja kass. Viimane andis vestluse jooksul endast korduvalt nõudliku häälega
märku.
Peale hertsogi lühikest ülevaadet
suguvõsa ajaloost, lossi päritolust ja
selle taastamise loost juhatati meid
läbi lossi eesruumi ning väärika söögisaali külaliste ootuses valmis seatud
puhkeruumi.
Kaminasaalist õhkus aadelikku
elegantsi ja lummavat soojust, mida
jagas heldelt toa südames laiuv massiivne kamin. Puhkeruumi kivist seintel rippusid hertsogi vana-vanavanaisa
aegsed loomade trofeed ja vaatajatele
oma lugu jutustavad hiiglaslikud
maalid.
Vestluse jooksul hämmastas külalisi korduvalt väikese hertsogi Aleksandri ebatavaline julgus võõrastega
siiralt ja vahetult suhelda. Märkamata
ei jäänud tema kombekas suhtlemisstiil ja lugupidav pöördumine vanemate poole. Kindlasti ei jätnud kedagi
külmaks ka noorhärra veatu sinine ülikond ja hoolikalt valitud stiilne lips.
Lossis veedetud peaaegu tunniajasest jutuajamisest kiirgus iga vastuse juures krahvinna sisemine tarkus,
avatus ja soojus. Marinal olid olemas kõik eeldused selleks, et saada
aadlikuks – hea haridus, iseseisvus,
väärikus ja ambitsioonikus. Samas
ei töötanud ta kunagi selle nimel, et
saada sinivereliseks –sinna jõudis ta
loomulikult, koos armastusega.
Ansembourgi krahvinnast kiirguv sisemine harmoonia annab aimu
sellest, et ta on naine, kes teeb kõike
südamega. Vestluse käigus sai korduvalt selgeks, et krahvinna staatusest
tulenevaid kohustusi võtab ta väga
tõsiselt, olgu see siis abivajajate aitamine, lahkunud hea sõbra auks 2000
lillesibula istutamine või pea 300 suguvõsaliikme kostitamine.
Vestlusest jäi ehedalt kõlama
krahvinna sõnad: „Muutused ei alga
mitte teiste muutmisest, vaid iseenda
muutmisest. Siis hakkab ka maailm
sinu ümber muutuma.“ Tõdesime
vestluse lõppedes, et kui suuta unistada, saavad paljud asjad teoks – olgu
see siis krahvi isa 40 aastat kestnud
unistus vana lossi ülesehitamisest
või krahvinna lapsepõlveunistus oma
printsi leidmisest.
Ühes võib aga kindel olla – ükskõik
milline unistus eeldab palju tööd ja
oskust vaadata maailma avatud südamega. Hertsogipere avas meile kohtumisel oma südame. Usun siiralt, et
just see ongi see miski, mis teeb kohtumisest armsa aadliperega ühe erilise
mälestuse meile kogu eluks!
Birgit Okmees
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Krõõdana tegi filmis suurepärase
töö Maiken Schmidt, kellele see oli
esimene suur filmiroll. F: Allfilm

Eesti kirjandusklassikast sai eesti ﬁlmiklassika, kirjutab Tristan
Rääk (19).
20. veebruaril esilinastus Solarise
kino Saku saalis EV100 programmi
üks oodatumaid projekte: Tanel
Toomi “Tõde ja õigus”. Tegu on
A. H. Tammsaare samanimelise
romaanisarja esimese osa ainetel
loodud filmiga, mida seni ei olnud
ükski eesti režissöör julgenud ette
võtta.

D

raama peategelane on eestlastele tuttav maa- ja töömees Andres Paas (Priit
Loog), kes pakatab töötahtest ja
unistustest luua oma perekonnale
suur ja viljakas talu, mis nende
eest tulevikus hoolitsema hakkab.
Tuleviku nimel elades unustab ta
armastuse, hetkerõõmud ja olevikutaju ning ka tema tulevikuplaanid
kaugenevad temast romaani vältel.
Mäe talu pererahva elu ristub Oru
Pearu (Priit Võigemast) omaga
ning mõlema peremehe südikus ja
sõnelemine viib nad lõputusse võitlusse kahe kange vahel – kellel on
õigus?
Seda õigust ja õiglust otsides kaotab Andres oma sihi ja inimlikkuse
ning inimeste ja looduse armastamise asemel otsib ta piiblist oma

tegudele õigustust. Kõrvalosades on
Maiken Schmidt (Krõõt), Simeoni
Sundja (Juss), Ester Kuntu (Mari),
Indrek Sammul (Sauna-Madis) ja
Marika Vaarik (saunatädi).
Dramaatilisust ja intensiivsust
annab filmile juurde Mihkel Zilmeri helilooming, mis tõstab filmi
temperatuuri – nagu vaataks Hollywoodi märulit. Samuti on Vargamäe miljöö loodud sarnaselt romaanis kujutatuga. Tee Vargamäele
kulgeb läbi soode ja rabade ning
ummistunud kraavide – tõeline katsumus! Sarnase katsumusega loodi
Võrumaal Mõniste lähedal VastseRoosal ka Vargamäe talu võtteplats,
kus enamik stseene filmiti.
Üldiselt on film romaani teisik.
Enamik tähtsamaid episoode on
hästi välja toodud. Lugu tiirleb
ümber Andrese nagu ka raamatus,
kuid aeg liigub kiiremini. Filmi
sündmustik on palju dünaamilisem:
Andrese aastatepikkune kalestumine tundub palju kiiremini kulgevat ja on seetõttu ka traagilisem.
Krõõda surm viib ta depressiooni,
Pearu kiusamised marru ja lastest võõrandumine veel suuremasse
masendusse.
Üheks Andrese murdepunktiks
osutub Mari peksmine, mis šokeeris
mind palju rohkem kui romaanis
olev Tammsaare lakooniline ütlus

peatüki lõpus, et naised kloppida
olid saanud. (On avalik saladus,
et Tammsaare ei olnud naistest
just väga heal arvamusel.) Filmis
läks too stseen väga hinge, sest
tänapäeva vaatevinklist on naisepeksmine kuritegu, mitte peremehe
normaalne käitumine ja privileeg.
Kohati tundub, et režissöör lisas
värvi liigagi palju, sest filmis lööb
Andres Marit Jussi poomisnööriga,
kuid raamatus jääb selles stseenis
peksmine üldse ära. Minu arust
see piiri siiski ei ületa ning täidab
sümboolselt oma kohta. Mari tundis
enda süüd Jussi surmas ning Andres
tundis viha, et Mari ikka oma surnud meest armastab. Poomisköis
kui surma, süü ja armastuse sümbol
sobib filmi suurepäraselt.

S

ümbolite kasutamine on filmi tugevaim pool, ka Tanel
Toomi varasemates filmides
on näha palju sümbolismi: “Teine
tulemine”, “Pihtimus”, “Silmus”.
Isiklikult meeldis mulle enim tee
Vargamäele, mis sümboliseerib
Andrese eluteed. Nagu filmis esinev korduv teema: mudased ja ummistunud kraavid, läbipääsmatud
sood ja rabad, katkised teerajad
– kõik, mida Andres näeb kunagi
parandatavana. Tulevikus on teerajad korda tehtud, sood kuivenda-

tud ja maa haritud. Andres arvab,
et raske töö ja vaevaga saab õnnelikuks ning tööga tuleb perekonda
ka armastus ning helge tulevik. Ta
usub, et kunagi hoolitseb Vargamäe
nende eest, kuid loodus on karm ja
suur tükk ajab suu lõhki. Vargamäe
lõputu tee sümboliseerib Andrese
lõputut töötamist, mis kuhugi ei
arene.
Vargamäe tee jääb ikka metsiku
looduse hoolde ning Andrese töö
ei saa kunagi valmis, armastuse
saabumisest rääkimata. Selline
aastakümnete pikkune rabamine ja
mitte millegi saavutamine oli hästi
näidatud ning tekitas minus ängi ja
ahastust.
Veel tugevamini puudutas mind
lõpp, kui Andres lausub pojale:
“Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb
armastus.” Poeg aga vastab: “Sina
oled seda teinud ja minu ema tegi
ka, ega ta muidu nii vara surnd:
aga armastus ei tulnd, teda pole
tänapäevani Vargamäel.“ See murrab lõplikult Andrese lootused, et
ta pojad kunagi Vargamäele tagasi
tulevad ja tema töö lõpetavad. Hetk
on pingeline ja traagiline ning saalist kostis ka nuuksumist. Siiski
lisas Tanel Toom filmi tumedasse
sündmustikku helge päikesekiire –
lootusekiire. Andres justkui oleks
saanud aru oma veast ja tulnud ta-

gasi maa peale. See kaader on igaühele lahti mõtestada, kas Andres
sai või ei saanud aru.

E

esti kirjandusklassikast on
saanud eesti filmiklassika
ja olen uhke, et kellelgi oli
julgust ja jaksu see vastutus enda
peale võtta. Tanel Toomi “Tõde ja
õigus” ei ole ainult eestlastele, vaid
selles on midagi üldinimlikku, mis
kõnetab tervet maailma.
Tammsaare tahab oma romaaniga öelda, et lõpmatu töötegemine ei
anna meile kõike. Töö ei anna meile
lunastust ega ka armastust. Ainult
töö ei saa meie elu õnnelikuks ja
täisväärtuslikuks teha. Elu peaks
olemas tasakaalus, nii tööl kui ka
armastusel on oma aeg ja koht ning
mõlemat peab väärtustama.
Minu arust on see üks universaalsemaid ja kosmopoliitsemaid
ideid, mida üks raamat ja film
saavad inimestele anda. Sõnum
kõnetab mitte ainult eestlasi, vaid
ka maailmakodanikke.
Film “Tõde ja õigus” jääb kindlalt kajama eesti kultuuri ja loodetavasti ka maailmakultuuri ning
isiklikult asetaksin filmi samale
riiulile Kruusementi “Kevade” ja
Kromanovi “Viimse reliikviaga”,
sest see on armastusega tehtud töö
ning see on ikka kõige õigem!

Lugu lapsepõlvest, perest ja inimlikkusest
E

V 100 filmiprogrammi avafilm
„Seltsimees Laps“ räägib 1950.
aastate nõukogude korrast väikese
tüdruku silmade läbi. Film põhineb
Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel „Seltsimees laps ja suured
inimesed“ ning „Samet ja saepuru“.
„Seltsimees Laps“ on režissöör
Moonika Siimetsa esimene täispikk
mängufilm.
Film jutustab kuueaastase Leelo
(keda kehastab Helena Maria Reisner)
elust 1950ndate nõukogude Eestis.
Lugu saab alguse Leelo kolimisega
uude majja ja teeb traagilise pöörde, kui
Leelo koolidirektorist ema Helmes (Eva
Koldits) saadetakse Siberisse. Lahkudes

paneb ema väiksele Leelole südamele
olla hea laps, nagu oleks see tingimus
ema kojutulekuks. Leelo süüdistabki
ema äraolekus ennast ja proovib olla nii
hea laps kui võimalik. Leelo isa Feliks
(Tambet Tuisk) teeb kõik endast oleneva, et nõukogude aja absurdsus ja õudus
ei jõuaks Leeloni ega muudaks tema
loomust.
Film on eelkõige lugu lapsepõlvest,
perest ja inimlikkusest, aga ka sellest,
millega pidid silmitsi seisma inimesed
nõukogude ajal. Leelo ja Feliksi vaheline suhe on nii ehe ja armas, et on
raske neile mitte kaasa tunda. See ongi
filmi kõige kaasakiskuvam ja traagilisem teema. Peaaegu füüsiliselt valus

Tambet Tuisu stiilne jooks isa Feliksina. F: Amrion

on kaasa elada ja näha, mida kõike
on isa valmis tegema, et kaitsta last
maailma eest. Raske olukord tekitab
isa ja tütre vahele erilise sideme, mis
tõenäoliselt jääb püsima kogu eluks.
Nii Helena Maria Reisner kui ka Tambet Tuisk on teinud suurepärased rollid ja kogu eluolu on edasi antud väga
tõetruult.
Kuna juhtusin seda filmi vaatama
koos vanaemaga Peedu suvekinos,
võimendas see saadud emotsioone
veelgi. Pärast filmi arutasime seda
veel pikalt ja vanaema mälestused
nõukogude ajast andsid mõtlemisainet
tükiks ajaks.
Albert Koppelmaa (17)
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“November” ei jäta
kedagi külmaks
F

ilm
„November“,
mille
režissöör on Rainer Sarnet,
põhineb Andrus Kivirähki romaanil „Rehepapp“, mis ilmus juba
2000. aastal. Film esilinastus Eestis
27. jaanuaril 2017 ning seda näidati
ka mõnda aega hiljem Luksemburgis
Kesk- ja Ida-Euroopa filmifestivalil
CinEast. Tegu on Eesti, Hollandi ja
Poola koostöös valminud filmiga.
„November“ on dramaatiline
fantaasiafilm, mis kujutab eestlaste
karmi maaelu võõrvõimu all ühel novembrikuul 19. sajandil. Talurahvas
on vaene ja rumal, kuid selleks, et
ellu jääda ja hakkama saada, on nad
nõus isegi Vanapaganaga lepinguid
sõlmima ja oma hinge müüma. Igal
perel on oma kratt, kes teistes taludes
ja mõisas vargil käib ja teeb kõike,
mida peremees käsib.
Paljudel õnnestub siiski Vanapaganat petta ja ta ei saa nende hinge
kätte – peategelasel Hansul see aga ei
õnnestu. Ta kaotab nii oma krati kui
ka hinge.
Peategelasteks on Hans (Jörgen
Liik), Räägu Liina (Rea Lest-Liik),
aga ka rehepapp Sander (Heino
Kalm) mängib suurt rolli. Rehepapp
on külatark ja teab näiteks ka seda,
kuidas vanapaganat petta, kui temalt
krati jaoks uut hinge osta. Samuti oskab Sander ka Katku petta ning tema
pärast pääseb külarahvas eluga, kui
Katk nende külla tuleb.

Rehepapil on alati mingi lahendus igasuguste probleemide jaoks.
Hans on kohalik külapoiss, kes armastab mõisapreilit, ning selleks, et
tema südant võita, ehitab ta endale
lumest krati. Kuid armastuslugu
lõppeb teisiti, kui Hans lootis. Liina
on Räägu Reinu tütar ja õnnetult
armunud Hansu, kuid nagu tol ajal
kombeks oli, otsustasid vanemad ehk
Liina isa (kuna ema oli surnud), kellega tütar abielluma peaks.

N

agu paljudes väärtfilmides,
on siingi tegemist traagilise armastuskolmnurgaga.
Räägu Liina on armunud Hansu,
kes armastab hoopis saksa parunessi (Jette Loona Hermanis). Liina
on valmis kõike tegema, et Hansu
südant võita, ja ta käib isegi nõia
juures ning jookseb libahunti, selleks et Hansu jälitada, kui too öösel
parunessi akna all hiilib. Esile tuleb
rahva usk haldjatesse, nõidadesse ja
üleloomulikesse jõududesse.
Teisest küljest selgub, et neile oli
ka Jeesus tähtis ja nad olid ka võõra
usu omaks võtnud. Eriti huvitav
stseen on see, kuidas külaelanikud
armulaua leiva välja sülitavad, selleks et Jeesuse ihu püssirohu pühitseks. Sest keegi ei põgene ju Jeesuse
eest – isegi mitte metsloom, nagu
filmis öeldakse.
„November“ ei jäta kedagi kül-

maks. Film on mustvalge ja väga
kunstipärane. Krattide kujutamiseks
on kasutatud mitmesuguseid fantaasiarikkaid ja isegi naerma ajavaid eriefekte, nagu näiteks stseen,
kus kratt varastas vasika ja sellega
helikopterilaadselt minema lendas.
Aga ka tunnete maailma kujutatakse
visuaalselt väga huvitavalt. Kõik see
tekitab müstilise, muinasjutulise ja
salapärase miljöö.
Tänu heale kaameratööle on külarahva elu vaatajale ilmekalt esitatud.
Ka tegelased on hästi välja valitud,
sest see, kuidas nad räägivad, käituvad, millised on nende kostüümid ja
miimika, on eriliselt muljet avaldav.
Kuigi filmi žanr on draama, leidub
filmis ka palju huumorit. Dialoogid
on vaimukad ja naerdakse nii enda
kui ka teiste üle.

F

ilm on küll raamatule sarnane, kuid esineb ka erinevusi.
Näiteks on filmis armastuse
teema väga oluline, raamatus tundub see tahaplaanile jäävat. Soovitan
kõigil „Novembrit“ vaadata, isegi
siis, kui raamat on jäänud lugemata.
Tegu on ülimalt hästi õnnestunud
instseneeringuga eestlase olemusest
ning see tuuakse tänapäeva vaatajani eestlasele omaselt humoorikal ja
iroonilisel viisil.
NILS KUHN (18)

Lihavõtete aegu
nartsissimetsa!
Mairis Minka külastas eelmisel aastal
Pôhja-Luksemburgis, Oeslingi piirkonnas asuvat erilist nartsissimetsa.
See on ainus koht Luksemburgis, kus
üks liik nartsisse (narcissus pseudonarcissus) metsikult kasvab.
Kuidas nartsissimets üles leida?
See on väga lihtne. Kui jôuate Lellingeni külla, parkige auto külla ja
järgige “Via Botanica” matkarada
(7,5 km). Esimesi nartsisse hakkab
nägema umbes 1,5 km pärast.
Parim aeg külastamiseks on aprillis lihavôttelillede ehk “Ouschterblummen” ôitsemise ajal. Kuna
nädalavahetusel vôib rajal üsna palju
rahvast olla, on parem matk ette
vôtta nädala sees. Fotokaamera tasub
kindlasti kaasa vôtta!

Margus Tabor (fotol) naerutas „Mamma lugudega“ 24. jaanuaril Drescherhausis sadakonda Luksemburgis elavat eestlast. „Mamma lood“ on näitleja isiklikud lood, aga laiemalt
kogu hiiu elufilosoofia, mida ta on juba mitu järjestikust suve Hiiumaal Suuremõisas rahvale rääkinud. Luksemburgi publikulgi tuli naerupahvakute vahel nõustuda, et pea igaühel
on kusagil (olnud) oma mamma, ja sugugi mitte ilmtingimata hiiu naine.
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