
L
a

u
p

ä
e

v,
 1

4
. 
n

o
ve

m
b

e
r 

2
0

2
0

  E
L

U

17

ST KAOTUSEST OMA
õistma, et nüüd on nii.“

tab metsa poole, siis nii see ka 
jääb.“  

Nende tütar Ellen oli seits-
meaastane, kui ema ja isa lahku 
läksid. „Lahkuminek oli valus ja 
kibe. Eriti lapsele oli see suur 
löök,“ ütleb Tatjana. Tütrel lu-
bas ta aga alati isaga kohtuda ja 
tema uue pere juures aega vee-
ta. „Meie suhted Tõnuga ei ol-
nud siis head, aga mõtlesin, kui-
das oleks Ellenile parem,“ rää-
gib Tatjana ja märgib, et praegu 
saab ta Kilgasega sõbralikult lä-
bi.

Uued rõõmud ja
järjekordne šokk

Paar aastat pärast lahkumi-
nemist tuli Tatjana ellu armas-
tus. „Ma loomulikult teadsin Rai-
vot,“ jõuab ta oma mälestuste-
ga aega, kui elupildile joonistus 
Raivo Järvi. „Raivol oli balleti-
tüdrukute vastu eriline armas-
tus. Ilmselt oli see tal ema poolt 
sisse kodeeritud, et ta nägi bal-

letitüdrukutes seda, mida teis-
tes naistes ei leidnud.“

Tatjana ja Raivo lähem tut-
vus sai alguse sellest, et  viima-
ne kutsus teda televisiooni in-
tervjuud andma. Teemaks oli ba-
leriini karjääri lõppemine teat-
ris ja tulevikuplaanid. Pärast min-
di koos Olümpia hotelli kohvi 
jooma ja edasi tulid juba ühised 
jalutuskäigud. Raivo oli varem-
gi püüdnud kauni baleriini tä-
helepanu võita, aga tulutult. „Ta 
ise tuletas mulle pärast meelde, 
kuidas oli kutsunud mind pitsat 
sööma, aga eks mul oli kiire ol-
nud ja ütlesin, et tead, Raivo, pit-
sat sööme mõni teine kord. Siis 
ta rohkem ei julgenudki mind 
enam välja kutsuda,“ meenutab 
Tatjana naerdes.

Pärast intervjuud sai nende 
sõprus aina rohkem värve juur-
de – jalutuskäigud Kadriorus ja 
mere ääres, ühised kohvitami-
sed. Tatjana abielu Tõnu Kilga-
sega oli aga veel ametlikult la-

hutamata. Päeval, kui lahutus-
paberid olid lõpuks käes, ootas 
Raivo naist Kadriorus asunud 
kohvikus Liidia. „Ta laskus põl-
vele, ulatas mulle väikse safi iri-
ga sõrmuse ja palus mind enda-
le naiseks. Ma ei osanud seda ai-
matagi! Ma lihtsalt nutsin, sest 
liiga palju juhtus ühe päevaga.“

Laulatus toomkirikus on Tat-
jana elu üks kaunimaid mäles-
tusi. „Nii ilus laulatus oli! Meie 
lapsed olid lilledesse uppumas. 
Sa küsisid enne, millal ma olen 
elus õnnelik olnud. Siis olin ka.“

Mesinädalatele ei sõitnud 
noorpaar mitte maailma teise 
otsa ookeanikaldale, vaid hoo-
pis kodusesse Pärnusse. Olgugi 
et oli novembrikuu ja rannahoo-
aeg ammu möödas, oli vastsete 
abikaasade jaoks sügisvärvides 
inimtühi ja vaikne Pärnu kui pa-
radiis.

Tatjana luges hiljuti Piret Koo-
li raamatut „Raivo Järvi. Kõike 
muud kui kukupai“ ja on hämmas-

„Ema ei ole mitte ainult
ilus baleriin, kes vallutas
lavasid, ta on ka väga
hea koduperenaine.“

„Emal on selline võime, et isiklikus elus võib tal olla väga raske 

ja tormiline periood, aga seda enam teeb ta etenduse ära bra-
vo bravissimo,“ räägib imetlevalt Tatjana Järvi tütar Ellen Kil-

gas.

Tatjana Järvi ja Tõnu Kilgase tütar Ellen on teatriinimeste lapse-

na puutunud teatriga kokku nii väiksest peale, kui ta mäletab, 

mängukaaslasteks teiste estoonlaste lapsed. Praegu tegeleb ta 

Megameedia Grupis reklaamimüügiga ja mängib Von Glehni teatri 

lavastuses „Ristumine peateega“. 

Aastaid tagasi jooksis väike Ellen esietenduselt koju tulnud 

emale vastu, hüüdes: „Oi, emme, kui palju lilli!“ Nüüd kordus pä-

rast Elleni esietendust sama tema enda pojaga. „Laps küsis, kas 

need on kõik sinu lilled. Ma mõtlesin, et ei ole võimalik, et ajalugu 

kordab ennast!“ imestab Ellen.

„„Ristumine peateega“ on minu esimene roll, aga teatri juures 

olen sünnist saati, juba ema kõhus olles. Huvi teatrimaailma vastu 

on mulle geenidega edasi antud,“ ütleb ta. „Ema võttis mind kaasa 

proovidesse, trennidesse, etendustele. Tantsisin proovisaalis koos 

baleriinidega ja tegin ema garderoobis oma koolitükke. Sain saa-

list nii ema kui ka isa etendusi vaadata.“

Lapsepõlvest kangastub Ellenile eriline mälestuspilt sügisesest, 

pimedast ja vihmasest ajast, kui ta sõidab koos emaga trollis Es-

tonia teatrisse etendusele. Ellen meenutab soojalt ka suvesid Kää-

rikul Karjasaarel koos tädi Astaga, kus ka ema mõnuga müttas ja 

näpud mulda pistis. Ega Elleni isapoolne vanaisa omal ajal poeg 

Tõnule asjata poetanud: „Su naine on nii mobiilne, et mul hakkab 

pea ringi käima!“ Öeldu kirjeldab ka Tatjana tütart. „Selle olen 

emalt pärinud, et minus on justkui kaks poolt – kultuurne ja lääne-

lik inimene, kellele meeldib käia teatrites, ja teine see, kes tahab 

näpud mulda panna, ehitada, higistada ja möllata. Ema ei ole ai-

nult ilus baleriin, kes vallutas lavasid, vaid ka väga hea kodupere-

naine. Ta teeb väga hästi süüa. Mäletan Raivoga koos elamise 

ajast, kuidas ema kogu aeg köögis toimetas. Ikka suure potiga, nii 

et nädalaks ajaks jätkus.“

Elleni sõnul mõtleb ema alati rohkem teiste heaolule. „Paljudel 

puudub oskus end jagada, aga tema on kõigi päralt. Kui ta noore-

na end teatris üles töötas, leidis ta aega hoolitseda ka vanaema, 

ema ja venna eest. Iseenda jaoks tal polegi aega olnud.“

Tatjana protestib vahele: „Aga iseendaga oli mul siis kõik kor-

ras. Mul oli kindel seljatagune – olin juba artist Estonias ja varie-

tees, sissetulek paranes. Sain oma peret aidata.“

Ellen märgib, et emale on omane ka tugev sisemine tahe, eda-

sipüüdlikkus ja asjade lõpuleviimine. „Ilmselt sai ta balletikoolis 

tugeva aluse, mis annab ka edaspidi igas eluvaldkonnas põhja al-

la. Ema ei oska ju puhata. Igal pool küsib, kas ta saab millegagi ai-

data, ja hakkab siis kokkama,“ räägib Ellen. Ta jutustab naerdes 

elavaks pildiks mälestuse, kuidas ükskord põhjarannikul puhkusel 

olles hakkas ema hoopis kalavõrke puhastama, ise vetikaid täis.

„Kui ta mind ootas ja suur kõht oli ees, siis oli pesnud seinu ja 

möllanud kodus. Ema on vahel nagu pool meest – teeb kõik ära, 

mis vaja. Tunnen, et hakkan ise ka samasuguseks muutuma,“ mu-

heleb Ellen.

Oma toimekust jagas Tatjana tütrele varakult – Ellen oskas juba 

väiksest peale pesu pesta ja teadis, kuidas oma särgikesed ja pük-

sikesed õigesti kokku panna. „Minu kui noore neiu tuba oli võrrel-

des minu sõbrannadega suhteliselt korras ja korrektne. Seda nõu-

dis nii ema kui ka Raivo, kes oli eriti suur pedant. Minule jäi 

Raivost kirjutatud raamatut lugedes mulje, et tema emal oli kasva-

tades selge visioon, milline tema poeg peab olema, ja pani sellega 

aluse tema üleloomulikule džentelmenlikkusele.“

Ellen meenutab, et Tatjana ja Raivo proovisid koos kätt ka la-

vastajana. „Nad tegid Raivoga ühe tüki Estonia suurel laval – 

„Uusaasta eesriide taga“. See oli nii südamlik ja armas tükk!“

Nii nagu kõikide teiste rollidega oma elus, saab ema Elleni sõ-

nul väga hästi hakkama ka vanaema rolliga. Mammaga koos teeb 

Harold Erik süüa, kahekesi vaatavad nad vaimustunult pesumasi-

na tiirlevat trumlit ja käivad Nõmme turul jalutamas. „Poisile väga 

meeldib mamma juures olla!“  

HELGE MÄLES-

TUS: Päev, kui 

Tatjana Kilgasest 

sai Tatjana Järvi. 

„Minu ja Raivo 

laulatus on üks 

mu elu kauni-

maid mälestusi,“ 

ütleb Tatjana.

TEATRIPERE: Tatjana Järvi ja Tõnu Kilgase tütar Ellen (paremal) 

on puutunud teatriga kokku nii väiksest peale, kui ta mäletab.

Erakogu

Tatjana tantsis nii  balletilaval... Tatjana Järvi (vasakul) koos Raivo ja Lemme Järviga.

 ...ja varietees kui ka laulis ja näitles fi lmis.
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Rahvusooper Estonia

„ Ta laskus
põlvele, ulatas
mulle väikse 
safi iriga
sõrmuse ja
palus mind
endale 
naiseks. Ma ei
osanud seda
aimatagi! Ma
lihtsalt nutsin, 
sest liiga palju
juhtus ühe 
päevaga.“

tunud, kuidas seal nende kooselu 
kujutatakse. „Jääb mulje, nagu ei 
oleks minu ja Raivo abielus olnud 
ühtegi helget hetke ega ilusat ae-
ga kahekesi või kogu perega koos,“ 
on ta nördinud. „Minu jaoks on 
raamat väga kallutatud rõhuase-
tusega ja suunatud minu vastu. 
Aga lõpuks – jäägu kõigi sõnavõt-
jate öeldu nende endi südame-
tunnistusele.“

Ta märgib, et igasse koosellu 
saabub argipäev ja mõlemal tuli 
sobituda uude ühisesse perevor-
mi, kuhu kuulusid ka Tatjana tü-
tar ja Raivo poeg Richard-Erik. 
„Ükski suhe ei saa olla ainult roo-
sa ja helesinine. Inimesed on eri-
nevad, taust on erinev. Raivo te-
gi kõik selleks, et meil kõigil oleks 
hea, aga oli selliseid situatsioo-
ne, kus tema arusaam oli küllalt-
ki jäik,“ paotab Tatjana põgusalt 
ust abielu argipäeva. 

Seda, mis teineteist sidus, oli 
aga rohkem – ühine projekt teat-
ris, loomaarmastus, jututeemad. 
Raivo sõidutas lapsi trennist tren-
ni ja Tatjana tuhises nagu me-
teoriit orbiidil teater – kodu – las-
te koolid. Kui üks lastest talle he-
listas ja teatas, et kiiresti on koo-
li vaja vuntse või habet, tõttas 
Tatjana, liimipulk ja habemetuust 
näpus, nõu ja jõuga appi.

Raivo haigestumine oli tema 
jaoks suur šokk. „Kõik läks nii 
kiiresti, et ta ei jõudnudki väga 
põdeda. Ikkagi oli lootus, et ta 
tuleb sellest välja…“ Abikaasa 
lahkumine oli Tatjanale nii suur 
löök, et sellega toimetulemine 
käis tal üle jõu. Nüüd ei olnud 
ka enam teatritööd ega tantsu-
rolle, mis teda varem kaotusva-
ludes pinnal püsida aitasid. „Olin 
väga halvas seisus. Ei taha sel-
le peale mõeldagi… Et üldse el-
lu jääda, pidin mõistma ja end 
häälestama, et nüüd on nii ja 
tuleb sellest kuidagi läbi min-
na.“

Tütar oli küll suureks toeks, 
aga pind kadus ikkagi jalge alt. 
Tatjana sattus haiglasse. Toime-
kas nagu ta on, ei suutnud ta aga 
ka seal pikalt tegevuseta istuda 
ja hakkas patsientidele võimle-
mistunde andma.  

Küsimusele, kas Tatjana on 
vahel ka mõelnud, miks on te-
ma eluteel olnud nii palju kao-
tusi, vastab ta: „Olen ikka mõel-
nud. Aga elus ei ole kõik nii ühe-
ne. Kunagi ei tea ette, kas meie 
teele satub õnnetus või õnn.“

Ta ei näe elus ainult kaotu-
si: „Minu loominguline elu on 
olnud väga kirev. Mitte kõigile 
ei ole antud nii huvitavaid osi 
ja võimalust tantsida, näidel-
da, filmis kaasa teha, laulda ja 
ka ise luua. Mulle meeldib see, 
mida ütleb Oscar Wilde „Do-
rian Gray portrees“. Pane see 
lause loo lõppu: „Jumal, anna 
mulle jõudu muuta asju, mida 
ma muuta saan, meelekindlust 
leppida asjadega, mida ma muu-
ta ei saa, ja tarkust alati nende 
vahel vahet teha.“

Tatjana jalad baleriinihüppeid 
enam välja ei kanna, on ju need 
näinud pikkade aastate jooksul 
vett ja vilet. Lavalt küll eemal, on 
ta valmis tegema mis tahes muud 
tööd, mida saaks teha talle oma-
selt bravo bravissimo.

a ja venna ootamatu surmaga
Erakogu


