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järve“ pearollis laval tagasi. Pub-
lik juubeldas. Kahjuks sai idüll 
kiire lõpu. Järgmisel aastal hai-
gestus baleriin uuesti ja jälle olid 
targad arstid segaduses. „Vaba-
riigi keskhaiglasse viidi ta šoki-
seisundis, peaaegu teadvusetult,“ 
kirjutas tollal ajaleht Komso-
molskaja Pravda. „Oletati – gripi 
raske vorm. Kuid juba mõne päe-
va pärast ilmus haiguslukku sõ-
na tuberkuloos. Esialgu ei suut-
nud arstid isegi vastata küsimu-
sele, kas ta jääb elama.“ 

Helmi kooliõde Mercedes Hink 
on meenutanud, et tuberkuloos 
olevat tulnud sellest, et Helmi 
rassis palju tööd teha ja toitus 
kehvalt: „Helmi ravis end selja-
haigusest terveks, kuid pingutas 
tööga üle ja murdus taas.“ Tege-
likkus oli veel koledam kui ba-

leriini vaesed eluolud Sitsi agu-
li emakodus või näljatunne Le-
ningradi balletikoolis õppimise 
ajal. „Ma pole tervisega kunagi 
tugev olnud,“ pihtis Helmi tele-
saates „Carte Blanche“. „See, mis 
kopsudega juhtus, võinuks tule-
mata jääda. Kui olin külmetu-
nud, tehti mulle gripivastane 
seerum otse bronhidesse. Kolme 
tunni pärast olin neljakümne-
kraadise palavikuga voodis.“ 

Toonane haiglasolek sundis 
baleriini nii karmile voodirežii-
mile, et 1960. aasta detsembris 
oli iga astutud samm kui olüm-
piavõit. „Ma õpin uuesti käima, 
kuid ilma õeta ei lubata mul veel 
voodist tõusta,“ kirjutas Helmi 
Jevgenia Mežeritskajale. „Teen 
palatis korra päevas mõned sam-
mud.“ Ses kirjas tunnistas bale-
riin, et hingel on kibedus – samal 
ajal kui tema tuberkuloosiga võit-
les, oli Estonia andmas külalis-
etendusi Leningradis, ees ootas 
Moskva. Ilma Helmita. See oli prii-
mabaleriinile valus. Balletilainel 
püsimiseks kuulas ta grammofo-

niplaadilt Sergei Prokofjevi bal-
letti „Romeo ja Julia“. Kooliõde 
Hinki teada tegi ta seda Tatari tä-
nava tuberkuloosidispanseris tun-
dide viisi: „Tantsida ta ei saanud, 
aga tutvus muusikaga. Siis on ju 
pärast partii õppimine kergem.“ 
Poolteist aastat hiljem kurtis Hel-
mi, et tal on käsil elu raskeim ja 
mustim aeg. „Mu tervis ei taha 
paraneda,“ kurtis ta oma kirjas. 
„Nüüd juba tean, et ei hakka enam 
kunagi tantsima.“ 

Aga hakkas. „Niisiis, kõik al-
gusest peale,“ kõlab kirjeldus Kii-
ge raamatus. „Stange asemel 
haiglavoodi ots. Esimene harju-
tus. Jalad väga nõrgad, laup kat-
tub higiga. Kuid homme jälle 
kaks minutit voodiotsa juures 
ning seejärel arsti pikk ülevaa-
tus. Varsti kolm minutit, viis mi-
nutit...“ Lisaks veel harjutused 
hingamise toonusesse viimiseks. 
Ning taas taastamistreeningud 
ja ettevalmistus balletiks „Ro-
meo ja Julia“ Leningradis. 

„Kui Helmi pärast järjekord-
set haigeks olemist tagasi tuli, 

Enn Eesmaa kasutab
enne magamajäämist
poja tehtud äppi
Riigikogu liikme Enn 

Eesmaa (73, pildil) 

poeg Allan tõi teadvel-

oleku teenust pakkuva 

Synctuitioni äpi turule 

alles mullu jaanuaris, 

aga see on iseäranis 

viimaste nädalatega 

kogunud hüppeliselt 

miljoneid kasutajaid.

„Inimesed otsivad 

väljapääsu negatiivsest uudisvoost ja stressist, mida sot-

siaalne distantseerumine ja majandussurve tekitavad,“ sel-

gitab Allan Eesmaa Kroonikale. „Inimesed on kodudes up-

pumas negatiivsesse infomürasse ja vaimse tasakaalu säili-

tamiseks otsitaksegi abi tehnoloogiast.“

Ka Enn Eesmaa telefonis on äpp olemas ja ta tunneb 

uhkust, et poeg just sellise ärisuuna valis. „Üritan ka ise äpi 

vahendusel enne magama jäämist meditatiivseid helisid 

kuulata – need toovad tõesti parema une.“ KROONIKA

BRIGITTE SUSANNE HUNT:
olen tähelepanuvajadusega
Sotsiaalmeediatäht Brigitte Susanne Hunt (24, pildil) tõ-

deb, et tahtis juba lapsena kuulsaks saada. „Mulle on alati 

meeldinud kõike suure publiku ees teha,“ sõnab ta.

„Kes on kuulsus? Tähelepanuvajadusega inimene, kellele 

meeldib esineda ja kes vajab teiste inimeste tähelepanu, et 

tunda end hästi ja ägedalt. Mina olen see. Eriti just seetõttu, 

et mul oli vanem vend ees ja siis pidingi tõmblema,“ räägib 

Hunt Kristjan Hirmo taskuhäälingus Hirmocast, et kuna ta 

pole peres ainus laps, pidi ta tähelepanu saamiseks ka roh-

kem vaeva nägema. Väiksena tah-

tiski Brigitte näitlejaks saada. Elu 

läks aga teisiti ja ta 

asus õppima hoo-

pis Tartu ülikooli, 

kus valis erialaks 

ajakirjanduse ja 

kommunikatsioo-

ni. „Näitekoolis pead 

oskama laulda ja näitle-

jaid tuleb praegu päris 

palju peale. Nüüd 

pole kindel, et kui 

oled näitleja, on 

sul tööd. Ma ei 

osanud ka laulda 

ega hakanud proo-

vimagi, sest mu ego 

poleks seda üle elanud, 

et ma lähen katsetele 

ega saa sisse.“ 
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Beatrice äri ei ole pankrotis
9. aprilli Õhtulehes ilmunud artiklisse 

„Beatrice: „Nüüd tahaks küll lihtsalt 

nutta. Oleme pankrotis!““ sattus 

toimetuse vääriti tõlgendamise tõt-

tu eksitav väide, nagu Beatrice fi r-

ma oleks pankrotis. Emotsionaal-

selt laetud intervjuus räägib Beat-

rice, et kuigi ajad on rasked ning tule-

vik on kõigile ebaselge, jätkab nii ta ise 

kui ka tema äri võimaluste ja piirangutega arvestades tööd. 

Beatrice kinnitab Õhtulehele, et tema fi rma ei ole pankrotis 

ning nende restoran Mull on endiselt avatud. ÕHTULEHT

Martti Hallikul ja Ariadnel
on keerulised ajad
Suunamudijad Martti 

Hallik ja Liina 

 Ariadne Pedanik

(pildil) avali-

kustavad 

YouTube’i vi-

deos, et nagu 

paljudel teis-

tel, on ka neil 

praegu keeruli-

sed ajad.

„Meil on nüüd 

tulemas raskemad 

ajad, sest nagu olete aru 

saanud, kaotavad paljud inimesed töö, esinemisi 

meil pole ja loomulikult on ka väga paljud koostööd 

ära langenud,“ räägib Martti, kuid lisab, et nad on 

siiski positiivselt meelestatud. „Kui kõik läbi on, 

saab taas paremaks minna. Loodetavasti ei saa 

sellest normaalsus,“ lisab ta. OHTULEHT.EE

PRIIMABALERIIN HELMI PUUR AND 
„Vaevalt sain pärast haigust vo
AIGI VIIRA
aigi.viira@ohtuleht.ee

„Jäin uuesti haigeks ja sel
korral loobusin saatusega
vägikaika vedamisest,“
tunnistas Estonia teatri
endine priimabaleriin Hel-
mi Puur telesaates „Rah-
vakunstnikud“. Oli aasta
1983, kui Helmi kõneles
oma lavalt lahkumisest
1966ndal. Selleks ajaks oli
nooruke solist kaks korda
ränkade tõbede järel lava-
le naasnud, kolmandat
korda aga seda teha ei
võtnud. Ta jõudis balletila-
val särada pelgalt kuus
aastat, kuid kujunes kohe-
maid legendiks. Helmi la-
vakarjäär oli lühike, kuid
erakordselt ere. Juba siis,
kui ta tõvevoodist tõusnu-
na tipptasemel tantsida
suutis, kippusid tema koh-
ta levima ka linnalegendid.

Küllap pole imekspandav, et 
baleriini kohta, kes parimas loo-
meeas kaks korda mitmeks aas-
taks lavalt kaob, hakkab levima 
kuulujutte. Eriti sel juhul, kui 
põhjuseks on seljahaigus. Äsja 
ju säras? Tõepoolest, 1953. aas-
tal Estoniaga liitunud Helmi tõu-
sis hoobilt prima ballerina 
assoluta’ks Odette’i-Ottilie rol-
lidega „Luikede järves“ ja nimi-
osalisena „Tiinas“ ning kadus 
kaks aastat hiljem kui tina tuh-
ka. Nii läksidki liikvele kõlakad, 
mille kohaselt oli priimabalerii-
ni haiguse põhjuseks lavapart-
neri kuritahtlik tegevus. 

„Räägiti, et ta pillati tahtlikult 
maha ja niimoodi vigastati selga. 
Et seda tehti kadedusest, mis Hel-
mi kuulsusesära tekitas,“ on kir-
jas Helmi abikaasa Heino Kiige 
raamatus „Legend Helmi Puur“. 
„Midagi sellist pole kunagi juhtu-
nud,“ kinnitas Helmi hiljem ja li-
sas, et pole kordagi isegi kogema-
ta kukkunud. „Keegi ei ole mind 
pillanud,“ naeratas endine bale-
riin 1995. aastal telesaates „Car-
te Blanche“. „Oli lihtsalt ülepin-
gutus ja minu selja patoloogiline 
viga ei kannatanud seda pinget 
välja. Ja siis jäigi selg haigeks.“

Kuulujutud olid tühised, selja-
valu aga puhas reaalsus. Valu kius-
te said etendused tantsitud, kuid 
lõpuks ei saanud ta end enam et-
tepoole kummardada ega taha-
poole painutada. Põhjuse leidsid 
Moskva tohtrid: lülisamba ühes 
kohas avastati erisus, kus luu oli 
pehme ja võis painutuste juures 
põhjustada survet närvile. Ühtla-
si keelati baleriinil ravi ajal suuri 
painutusi teha. Ravi oli pikk, es-
malt Tartus, seejärel Leningradis. 
Balletikriitik Lehti Metsaalt kir-
jeldas toona, kuidas Helmi haig-
lapalati aknast Toomemäe puid 
jälgis: „Päev-päevalt muutub pär-
naoks tema palati akna taga hõ-
redamaks, ent ikka ei anna ravi 
veel mingeid tulemusi.“ Parane-
misse Helmi aga uskus. Isegi siis, 
kui seljavalu elu põrguks tegi. 

„Ma õpin uuesti käima.“

Paranemine tuli. Taastumine-
gi tuli. Kõik see võttis Helmi elust 
aga kolm pikka aastat. Kiige raa-
matus on kirjas, et taastamis-
treeninguid tegi ta Leningradis 
oma endise pedagoogi käe all. 
Aastal 1959 oli Helmi „Luikede 

Rahvasuu pajatab siiani
legende õelast partne-
rist, kes olevat priima-
baleriini etenduse ajal
meelega maha pillanud

NOOR BALERIIN:
Estonia baleriin Helmi Puur 

valmistumas igapäevaseks bal-

letiharjutuseks. Triumfi d ja tõ-

ved on alles ees.
Erki Pärnaku

Martin Ahven
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