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"Ega seda 
Krissu osa
mul just kerge 
teha pole."

 l Sündis 11. augustil 1933. aastal Palal.
 l Õppis Vanemuise balletistuudios, Tallinna balletikoolis ja 

Leningradi koreograafiakoolis.
 l Aastatel 1949–1950 oli Vanemuise teatri rühmatantsija, 

1950–1971 Estonia teatri balletisolist, 1971–1975 opereti- 
solist ja aastast 1975 samas teatris inspitsient.

 l Ta on tantsinud solistina kontsertidel mitmes Euroopa ja 
Aasia riigis, esinenud varieteekavades ning Eesti Raadios 
ja Eesti Televisioonis nii lastelavastustes kui ka telese-
riaalides. 2010. aastal täitus 60 tööaastat Rahvusooperis 
Estonia.

 l Viimaste aastakümnete tuntuim roll on Kristjan Rosen- 
kampf-Jägerfreund ehk Krissu seriaalis "Õnne 13".

 l Tänavu tunnustas president Kersti Kaljulaid Väino Arenit 
Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

E L U L U GU

Väino Aren

Viiruk on tegelikult viirukipuu vaik. Viirukipuu 24 erinevat 
liiki on leitud Kirde-Aafrika, Aasia ja Araabia poolsaare 
troopilistest piirkondadest. Neist tuntuimad ja levinumad 
on püha viirukipuu (Boswellia sacra) ja India viirukipuu 
(Boswellia Serrata). 

Igihaljas viirukipuu kasvab maksimaalselt viie meetri 
kõrguseks. Puul on viie õielehega väikesed kreemjasvalged 
õied, vili on marjataoline luuvili. Viiruki saamiseks tehakse 
puukoorde sisselõiked, et piimjas vaik välja voolaks. Õhu ja 
päikese käes tardub see kollakaks, punakaks või pruunikaks 
vaiguks. Viiruki vaik sisaldab eeterlikku õli, polüsahhariide, 
terpeene ning raviomadustelt kõige tähtsama koostisosana 
bosvellhappeid.

Rituaalsete põletamiste kõrval on aastatuhandete 
tagustes ajalooürikutes viirukit mainitud eelkõige ravimina. 
Kuulsad antiikaja arstid Hippokrates, Galenos ja Dioskori-
des, aga ka India traditsiooniline ajurveda meditsiin kasu-
tasid seda reuma, artriidi, podagra, põletikuliste haavade 
raviks. Islami arst ja filosoof Ibn Sina (Avicenna) kasutas 
viirukit düsenteeria, palaviku, põletike, haavandite raviks ja 
oksendamise vastu.

Traditsiooniline Hiina meditsiin kasutab püha viirukipuu 
vaiku seespidiselt verevarustuse parandamiseks, veritsuse 
pidurdamiseks, valu leevendamiseks ja menstruaalhäirete 
raviks. Välispidiselt kasutatakse viirukit aroomiteraapias 
astma, bronhiidi, köha, larüngiidi, põletike, külmetushaigus-
te, stressi, ärevuse, närvipinge ja valulise menstruatsiooni 
korral.

Looduslik valuvaigisti
Uued teaduslikud uuringud on kinnitanud viirukipuu vaigus 
sisalduvate bosvellhapete põletikuvastast toimet.
Ka on uurimused näidanud, et viiruki abil on reumaatiliste 
haigustega või krooniliste põletikuliste soolehaigustega 
patsientide enesetunne oluliselt paranenud. Alanenud on 
liigeste tursed, vähenenud valu ning hommikune liigeste 
kangus. Krooniliste soolepõletike puhul on vähenenud 
kõhukrambid ja -lahtisus.

Viirukiekstrakti mõju avaldub küll ravimitest aeglasemalt, 
kuid kestab kauem. Looduslikke vahendeid on mõistlik 
kasutada toetava vahendina põhiravile, samuti põhiravimi 
kuuri järgselt, et vältida haiguse uut ägenemist.

K A S  T E A D S I D?

Viirukil on võimas ravivägi

"Minu arust algas see krissutamine Luulest," peab 
Väino Aren oma hüüdnime loojaks "Õnne 13"  
Lainet ehk Luule Komissarovit.

Ballett "Kõue rada", 1962. aastal Estonias. Pildil 
on Väino Aren Lanny rollis ning Tamara Koptelkov 
(Soone) Sarie rollis.

Stseen Juzeliunase balletist "Mere kaldal", mis 
esietendus 1958. aastal. Aren astus üles Mariu-
se rollis.
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maringis ning elada läbi Krissu 
erinevaid olukordi, mida balle-
tilaval ei saaks võib-olla kuna-
gi. "Aga mitte midagi ei juhtuks, 
kui minusugune peaks stsenaa-
riumist välja jääma," ütleb ta, 
kuid loodab siiski igal sügisel 
uusi võtteid. "Õnne 13" on mit-
te ainult ajaviide, vaid hea ener-
gia ja mäng, ja mäng kui teraa-
pia, põhjendab näitleja.

Aastate jooksul on "Õnne 
13" tegelasi tulnud ja läinud, 
ära käinud ja tagasi tulnud. 
Kuid Laine ja Kristjan elavad 
ikka õnnelikult Õnne tänaval ja 
keegi pole neid sealt välja kir-
jutanud. Siin peab ju peituma 
mingi saladus?

Kunagi ütles "Õnne 13" kaua-
aegne stsenarist Teet Kallas, et 

Väino Areni tegi draamanäitle-
jaks just Kristjani osa. "Aga kui 
natuke kriitilisema pilguga vaa-
data, siis ega seda Krissu osa mul 
just kerge teha pole," tunnistab 
Aren ise. "Mälu hakkab kehvaks 
minema ja veab vahel alt, kui 
teksti õpin. Üksinda, ilma part-
nerita seda teha ei saa. Võtte-
platsil ei lähe ka kõik alati nii, 
nagu peaks, aga see on telgita-
gune jutt ja kuulub asja juurde."

Peamiselt tulebki tal sarjas 
mängida koos Luule Komissaro-
viga: "Oi, minu miimika ja into-
natsioon ajavad teda vahel naer-
ma seal, kus seda teha ei saa."

Riukad on jäänud 
ekraanile
Väino Aren vaatab ka ise palju 
telerit ja ütleb, et küll on hea, et 
neil elukaaslase Anu Kaaluga on 
kodus kaks telerit. Anu eelistab 
armastuslugusid ja Väino mä-
ruleid. Koos vaadatakse Mezzo 
kanalit. Balletisolisti tegemiste 
asemele on ammugi astunud ra-
hulik pensioniaeg koos Õnne tä-
nava lugude ja suvilamuru niit-
misega. "Mulle meeldib ka puu-
tööd teha, aga käte mulda pist-
mine on vastunäidustatud," üt-
leb Aren ja lisab, et tema esime-
sele abikaasale Heljule, kes oli 
baleriin, aiatöö meeldis ja meel-
dib ka Anule. "Anu tahtis roni-
taimedele redelit. See oli pikk 
töö, aga ära tegin."

Mida arvab Väino Aren tee-
netemärgist? "Mulle on see 
muidugi suur-suur üllatus ja 
tunnustus. Väga meeldib mui-
dugi," ütleb Aren. Ta toob välja 
huvitava fakti, et tema lähikon-
nas on nüüd lausa kolm Valge-
tähe omanikku – tema kaasal, 
Anu Kaalul, on rist 2004. aas-
tast ja tänavu sai teenetemärgi 
ka Areni väimees Raul Vaiksaar. FOTO: SHUTTERSTOCK
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