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GoldenGlobeßace’i kolmas!

sadamas teel lõunasse, Antarktika vetes-

Iga päev, kui
se.

Väljaandja

Meil

on

lõunamaine briis, sadamakõrtsis kallatakse

Borge Ouslandil ja ta kaaslasel Mike

Toompuiestee 37,10133 Tallinn

ilmub 6 korda aastas.
on

sel-

autorikaitse objekt.

Nad on rühkinud
on

eest.

mööda jääd ja läbi rohkete

meie

päeva.

lahvanduste üle 80
auks korraldanud vastuvõtu, kuhu

on

Kas purjekas

kohale
saab neile

läbi paksu jääsupi vastu sõita?

tulnud linnakese auväärsed esindajad: po-

Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu ja keelekasutuse

Hornil.

Caipirinhat ja jääkülma õlut Antarctica. Eesti
vabariigi aukonsul Almir Maestri

Go Reisiajakiri

elan kaasa

lele, kuidas läheb põhjapooluse ületamine

OÜ Matkaajakiri

Go Reisiajakiri

on internetilevi,

veel soe, hetkel puhub kena

Kas nende tervis peab vastu? Kas jätkub

liitikud, ettevõtjad, ajakirjanikud. Kiidetakse
toiduaineid kuni

Teravmägedeni või tuleb

meid ja meie „väljapaistvat reisi“.
mehed enne lõppu

helikopteriga jäält ära

Järgmine ajakiri ilmub
veebruaris

2020.

korjata?

ees ränk Drake’i

www.mikehorn.com/northpolecrossing/)

väin ja Antarktika jäämäed,

aga sinna on veel aega ja tegelikult ei ole
ESIKAANEL: MASTER

FOTO: JAANUS

me reisis siiski üleliia

TSAI

LEPLAAN,

suuri riske ega

Need

ohte.

on

Kui see on üldse

võimalik. (https://

Jah, meid ootavad umbes kuu aja pärast

ettevõtmised, mida võib nimetada

inimvõimete piiride kompamiseks.

GLOBAL TEA HUT

Tunnen, nagu oleksime

neid kokkutulnuid
Need

veidi

petnud,

sest

tegelikud kangelased

on

ekspeditsioonid, mis tõesti nõua-

on

vad lisaks tehnilisele ja füüsilisele ette-

mujal.
valmistusele ka terasest närve ja raudset

Praegu elame kaasa eesti matkajale Tanel

tahtejõudu.

Tuuleveskile, kes oli üleeilse seisuga läbinud
Need on matkad, mida ei saa kergelt käega
esimesed 100 kilomeetrit Antarktise rannikult lõunapooluse

suunas.

lüües pooleli

Üle 900 kilo-

ei

meetri, ilmselt üle 40 päeva. Jalgsi. Üksi.
Täna esitlesid Tallinnas

„Ümber.

Sest tagasiteed

lihtsalt

oma raamatut

Ilma“ Uku ja Maibi

Randmaa.

Uku

252 päeva pisikese

jahiga. Üksi.

Tiit Pruuli
2. detsembril Itajaís

purjetas eelmisel aastal taas kord ümber

maailma.

jätta.

ole.

Oli
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10
Folkansambel
Trad.Attack! andis ühel
kontserdil lubaduse
esineda igas maailma

riigis. Rene Satsi intervjuustbändili kmetega
selgub, et nende senine reisitee on olnud
enneolematult kirev ja
seiklusrikas.

24 Jõulukombeid
maailmast
Eesti mehe üllatused Sambias

38
Keset

ookeani
Fääri saarte

maagiline ilu
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Sisukord

6

38

Uudised

Keset ookeani

lambaid

68

loendamas

8

Kariina Tšursin-Sootla

Matkavarustus

72
10

Trad.Attack!
esineda

igas

Koondplaan:

Nõuandeid reisimiseks
Juhan Kreem

46

Euroopa
riigis

maailma

noorimas

riigis

ja

rumm

eelarvamusi

kummutamas

78

Minna Kilumets

Rene Satsi

Kuuba

Toomas Tiivel

tõusev

Portugal,
toidumaa

Maris ja Tiit Pruuli

18

Kolm päeva Colorado

52

kogemustepagas

mägedes
Sandra

Seljakotiränduri
Artur

Jõgeva

86

Laur

Kuidas, kellele ning kas
üldse

on

vaja kirjutada

reisiraamatut?

24

Makishi

–

esivanemate

56

Kazbek

–

miks otse

Rene Satsi

minna, kui ringi saab

vaimude tantsud
Sambias

Kalle Kiiranen

89

Raamatututvustus

Tee viis Hiinasse

90

Seltskond

Erki Fels

62
32

Teistmoodi Itaalia

Elina Naan

Diana Amos
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UUDISED

KROONIKA

Peaproov Antarktikaks. Tanel Tuuleveski
Cambridge

Bay’st

Gjoa

Põhja-Kanadparsil is, kui su satati 40 kilome trit

Havenisse.

MATKLI

E STI

FOT D:
Andres Karu.

Katrin Merisalu.

Aasta oodatuimad

Priit Joosu.

matkatiitlid jagatud!

Suuskadel Antarktikat

23.–24. novembrini Ida-Virumaal

lasena Nepalis Manaslule (8000+ meet-

Eesti Kaevandusmuuseumis toimunud

rit). Aasta matk

Eesti matkajate kokkutulekul

rühmajuht Priit Joosu juhtimisel jõudsid

kuulutati

on

tõus Pobedale, kus

esimest korda välja neli matka-aasta

tippu Priit Joosu, Krista Kirsipuu, Andras

tegijat. Aasta matkaja

Kaasik ja Ain Rästa. Aasta matkatege-

on

alpinist Katrin

Merisalu, aasta matk tõus Pobedale

lane

on

rännumees Andres Karu, kel sel

(grupijuht Priit Joosu), aasta matka-

aastal

tegelane Andres Karu ja aasta matka-

Minu esimesed 51”. Aasta matkaorga-

organisatsioon Alutaguse Matkaklubi.

nisatsioon

Esimest korda sai peale Eesti

Matkalii-

du liikmesorganisatsioonide esindajate

ilmus ka raamat „Teekond tippu.

on

mitmekülgne Alutaguse

Matkaklubi, kes sel aastal
palju ja palju ka

oma

on

inimese.

teadmisi teistele

Katrin

matkaja aunimetuse sai alpinist
Merisalu, kes tõusis esimese

Antarktikas rannikult

praeguseks

on

lõunapoolusele,

ta suusatanud

juba üle

100 kilomeetri. GO Reisiajakiri küsis
mõne küsimuse.

Mis trajektoori mööda liigud?
Messneri rada sai nime kuulsa
R.

edasi jaganud.

mägironija

Messneri järgi, kes seda mööda esimest

korda poolusele matkas. Loetakse n-ö

järjekor-

Eesti matkajate kokkutulek oli
ras

Aasta

Tanel Tuuleveski alustas novembris üksinda ja ilma kõrvalise abita suusaretke

ise õppinud

valimisprotsessis osaleda ka rahvas ning
oma arvamust avaldas üle 600

avastama

juba

matkaja.

51.

Kokkutulekul osales üle 120

•

rannikult alustamiseks, kuna start algab

punktist, kus mandrijää

merre

libiseb ehk

Antarktika kontinent tõuseb üle

eest-

na.

merepin-

Paraku asub aga 200–300-meetrise

jääkihi all.

„Memoria“ Fotografiskas

lisena. Sellest ajast alates töötab ta üle

maailma, dokumenteerides sõdasid,
Fotografiskas

on avatud James

konflikte ja ühiskondlikke valukohti.

Millal tahad poolusele jõuda?

Suusatan eeldatavalt 45 päeva ja tahan

poolusele jõuda jaanuari alguses 2020.

Nachtwey näitus „Memoria“, mis
koondab kokku tema aastakümnete

pikkuse väärika elutöö

–

reportaažid

kriisikolletest ja sõdadest räsitud

Alates 1984. aastast

ajakirja

Time

jäädvustab

Nachtwey

fotodele

samas

ebaõiglust

kutsuvad need

vaatajas esile kaastunnet ja
Näitus „Memoria“

on

retrospektiiv

mõjuulatusega ajalooliste

töödest.

keerises

ja inimõiguste liikumine mängisid
James Nachtwey fotograafiks saamise
loos suurt rolli. Ta alustas

oma

karjääri

ajalehefotograafina 1976. aastal ja
alates 1980. aastast töötab vabakutse-
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poolehoi-

du. Suuremastaabiliste ja ülemaailmse

Nachtwey kõige silmapaistvamatest

Vietnami sõda ja Ameerika kodaniku-

on

Miks selle retke ette võtsid?

fotograaf. Nachtwey

oma

ja vägivalda,

olustikest.

on

Nachtwey

sündmuste

dokumenteeri-

nud inimlikke ja intiimseid hetki. Tema
fotod võivad paista formaalselt

likena, kuid tegelikult
intuitiivsed ja

on

täius-

spontaansed,

jäädvustatud sageli

sekundi murdosa

jooksul.

Näitus jääb avatuks 1. märtsini.

•

Lühike vastus on, et mulle meeldivad
sellised seiklused. Pikem vastus
matkal

on

–

sellel

ühendatud nii füüsiline kui ka

vaimne vastupidavus. Peab ise hakkama
saama

raskustega ja

vastutama

enda teh-

tud otsuste eest. Jättes raskused kõrvale,
siis

lihtsalt usun, et

see

saab olema puhas

nauding loodusest ja üksildusest 45 päeva
jooksul. Ilmselgelt imelik lähenemine tänapäeval,

aga

nii

on.

Loe lähemalt: https://antarctic-logistics.
com/trip/ski-south-pole-messner-start/

•

Salva reisikindlustuse
saad e-büroost
10% soodsamalt!
Asendamatu kaaslane

igal

reisil!

Reisikindlustus säästab teid ootamatutest väljaminekutest ning tagab muretu puhkuse- või ärireisi.

Kõige kindlamalt võite

ennast tunda

siis, kui olete ära kindlustanud kõik põhilised juhtumid,

mis reisil olles ette võivad tulla.

Pakume teile

järgmisi

reisikindlustuse

võimalusi:

•

•

•

•

•

tervisekindlustus

reisitõrke kindlustus

pagasikindlustus
vastutuskindlustus

rendiauto omavastutuskindlustus

salva.ee

Olenevalt reisi sihtkohast ja iseloomust võib olla

vajalik

ka mõne täiendava riski vastu kindlustamine.

Meie lisariskid

•

•

•

•

•

on:

Reisitõrke looduskatastroof

ja

terrorism

Pagasi hilinemise kõrgendatud hüvitis
Ettevõtte streik

ja

Organiseeritud

ürituse

maksevõimetus

ärajäämine

Riskiohtlik tegevus või füüsiline töö

Tutvu lähemalt reisikindlustuse

tingimustegawww.salva.ee

MATKAVARUSTUS

TOOTEUUDISED
TOOTED ON SAADAVAL KAUPLUSTES MATKASPORT.

Seljakott

Thule

UPSLOPE 20L

uusapr
Suusaprillid
Julbo AERO-SPACE OTG

Suusa-ja

Seelik
ee
Jack
ac
Wolfskin

Prillikandjale sobivad uuendusliku õhutussüsteemi

süsteem

–

külje peal olev

seljakott. Varustuse-

le pääseb ligi kotti seljast

ICEGUARD

mata.

ja isereguleeruva tumedusega suusaprillid. OTG
(Over The Glasses)

lumelauasõiduks

disainitud

Soe seelik talvisteks

tegevusteks.

esemed saab hõlpsalt

kinnita-

da selleks ettenähtud

kinnitus-

külge.

Hea

tiliste prillide kandjatel. SuperFlow ventilatsioon

peab külma ilmaga kaua ühe koha

turvaliselt kinnitada

peal viibima. Seelik

selt, lumelaua

uuenduslik õhutuse süsteem võimaldab tuua

lisaventileerimiseks läätse raamist eemale. REACTIV

photochromic

–

fotokromaatilisest polükarbo-

naadist lääts läheb tumedamaks või heledamaks

kategooriast

1 kuni

on

ja pakub head kaitset külma
Materjal

on

punktide

kompaktne

hülgav. Seelik

on

diagonaal-

vertikaalselt.
vedelikutas-

kule, mis hoiab joogivoolikut

tehtud täielikult

külmumast, on joogivesi alati

käepärast.

taaskasutavatest materjalidest.

3.

Suusad saab

Tänu soojustatud

eest.

tuulekindel ja vett-

võt-

ja muud vajalikud

süvistus annab võimaluse neid kasutada ka op-

–

pükste peale tõmmata, kui

Kiivri

Matkasuusad
OAC WAP UC
127

+

EA

Kõige laiemad suusad, mida
OAC toodab. Ühendab

endas

jahisuusa ja lumeräätsa uuel
ning briljantsel viisil. Suusk

on

Pealamp Petzl SWIFT RL

äärmiselt lühike ja lai, sobides
hästi talvisteks seiklusteks

Ülimalt võimas ja kerge pealamp, 900 luumenit ainult

metsas. Suusal on hea võime

100 g juures. Lambil

on

kanda kasutajat

tehnoloogia, mis

ideaalne kiire

paksu lume

korral. Oma kerguse ja

lühi-

on

laetav aku ja Reactive lightingi

liikumisega tegevusteks.

Lambis olev andur mõõdab pidevalt ümbruse valgustatust

kese pikkuse poolest on neid

ja seab valgustugevust vastavalt vajadusele. Tänu valgus-

lihtne auto pakiruumis kõikjale

sensorile kohandub valgustugevus

kaasa võtta.

on

hetkega. Valgustugevus

optimeeritud, et tagada valitud valgusrežiimi soovitud

kestus. Selline automaatne valgustugevuse reguleerimine
hoiab käed nii palju vabana kui võimalik.
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Muuda

REISI-

SOOVIDtõeks!

Sõber, kallim, vanemad või kolleegid

–

reisibüroo kinkekaart teeb rõõmu igal juhul!

Kingisaaja võib valida just sellise reisi,
nagu soovib

–

olgu selleks siis

mõnus

spaapuhkus, lennupiletid või päikesereis.
Vaata lähemalt:

gotravel.ee/kinkekaart

631 0110

●

gotravel@gotravel.ee

FOT:

REN ALTROV
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RENE SATSI SUPIJUTUD

TEKST: Rene Satsi

FOTOD: RENEE ALTROV, ERAKOGU

Trad.Attack!
Koondplaan: esineda
igas maailma riigis
Saadan bändile päikest täis foto kohast, kus ise
hetkel viibin ja nendega reisijuttu rääkida soovin

MIS: Trad.Attack!

–

Laosest. Sandra saadab kiiresti vastu foto raagus

KES: Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna

puust, mis vapralt seisab novembrikuises Tartu
hoovis. Ühendame interneti jutukasti

Sandra

–

ja Tõnu Tubli
MIKS: Sellepärast, et maailmale on

on

vaja hingega tehtud, maagiliselt head

kodus, Jalmar paistab metsa vahelt ja Tõnu istub

muusikat.

autoroolis. Ilmselt ta siiski ei sõida, kuna kaob pidevalt pildilt.

Mäletan, kui esimest korda elus teie

pala

kuulsin. Mõtlesin: ohoo,

paneb keegi
muusika
et

see

ilmas.

lõpuks

Eesti traditsionaalse

kuulajateni

Kirjutasin

Sandrale

laias

oma

ja soovisin

maa-

komplimendid

edu. Sandra

kirju-

tas: „Kutsu meid lirimaale esinema!“

(SANDRA: „Kas tõesti olin nii
ne?!

ette astusite, kui olite

küllakutseid oli

modernsega kokku niimoodi,

jõuab ka

tiga avalikkuse

käinud mitmel maal esinemas, uusi

otsekohe-

Väga tore!“)

ja kas

kogunenud rohkelt

te mitte ei

püstitanud endale

ka eesmärki teatud
oma

muusikat

arv

maailma riike

mängides

läbi käia?

SANDRA: Alustasime 2013. aasta

sügi-

sel, avaldades ühe 100, ja juba 2014. aasta
märtsis esinesime Tallinn Music Weekil.
Sealt edasi 2014. aasta juulis Positivuse

Uurisin liri muusikutest tuttava-

festivalil Lätis TMWlaval ja seejärel tuli

telt esinemisvõimaluste kohta

2014. aasta detsembris nii-öelda

enamus

soovitas

oma

kuludega

festivalidele esinema tulla

see

tasuta

ning ütles,

et läheb kaua aega, enne kui

dile maksab, et

ning

keegi

bän-

välismaale esinema

tuleks.

Nüüd

ma

välismaaesinemine, raha
edasi hakkas

see

päris

eest Poolas. Sealt

lumepall kiiresti liikuma.

Väike statistika oleks selline: aastal 2014
kaks avalikku kontserti välismaal, 2015
viiskümmend üks, 2016 nelikümmend

ei mäleta

täpselt,

juba aasta pärast seda,

kui

kas

see

oma

oli

projek-

kaks,

2017 viiskümmend üheksa

ja 2018

kolmkümmend kaks.
2017. aasta viienädalasel tuuril
San

USA-s

käisime

Fransisco silla juures filmimas akustilist

muusikavideot.
6/2019
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2017. aastal Santiagos Tšiilis, kui
olime just teada saanud, et samal

ajal Eestis toimuval Eesti

etnomuusikauhindade“Etnokulp”

jagamisel võitsime mitu auhinda.

2017.

aasta

tuuril

Tõesti sealsamas esimesel

(Naeruga.)

TMWkontserdil ütlesime
sest meil

muud

vahele rääkida, et meie

lugude

esinema, siis jääme sinna veidi kauemaks

naljaga ja kõva

häälega välja,

USA-s Philadelphias.

polnud veel midagi
„mas-

terplan“ on esineda igas maailma riigis.

ja

avastame seda uut

riiki, kus kontserdi

tundmatu

anname.

on

JALMAR: Mulle meeldis ka

juba enne Trad.Attack!-i.

väga reisida

Pärimusmuusika

Kas te valisite ingliskeelse bändinime,

andis selleks erinevaid võimalusi. Ühele

teades ette, et varsti viidatakse teile ka

poisile maapiirkonnast, kes

maailma eri paigus?

eas

SANDRA: Ei, kõhutunne oli lihtsalt
ne, et

see

teisme-

jõudis,

oli

väike olin, siis isegi natuke

nii,

ees

hirmutas mind, aga lõpuks

et kui teele

peast ja on, mis

asud, kaovad need mured

on

ning tuleb, nagu tuleb

–

selle sain hiljem Tõnu Õnnepalult teada.
Mitu riiki Trad.Attack! läbi

on

käinud?

see

SANDRA: Hetkel tuleb riike kokku 37, aga

omamoodi unistus.

aeg eri riikidest

kogu

tervitusi saatmas,

plaati peitmas…

esimest korda Tallinna

alles

ma

Õige tunne oli.

nimi sobib.

Hetkel näeb teid

selli-

TÕNU: Kui

kartsin reisimist. Midagi selle üleüldise

lennujaamas

oma

Kas olite enne Trad.

Attack!i samuti „reisihimulised“?
SANDRA: Jah, mina olin küll! Lapsepõlves
käisin vanematega vähemalt korra aastas

14-aastaselt
rahvusvahelisse Etno laagrisse. Sealt edasi 16-aastaselt terveks aastaks Belgiasse vahetuskuskil
läksin

lähiriigis

juba

suusatamas.

iseseisvalt

õpilaseks ja siis

tulid

õpingud Taanis,

Elevandiluurannikul
vahele

palju reise

ei ole suutnud

Tegelikult

Belgiasse

ja Rootsis ning

seoses

sinna

pillimänguga.

Ma

kunagi paigal püsida!

enne, kui

me

üldse

Tradiga

lugusidvälja andma hakkasime, arutasime
juba Tõnuga, et võiks

selle

bändiga teha

nii, et kui meid kutsutakse välismaale

2019.
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oma

aasta

suvel Malaisias lennujaamas, kui saabusime mängima ühele

unistuste festivalile Rainforest World Music

Festival.

RENE SATSI SUPIJUTUD

2017. aasta viienädalasel tuuril
oma

mitmes

riigis

oleme esinemas käinud mitu

vihmametsafestivalil ja sealne loodus

hingematvalt kaunis, aga

korda.

Kõige hullem

siiani ja kõige mõnu-

maa

otsa

lauspäike ja sooja on kolmkümmend

kraadi, siis
SANDRA: Hullem ei
on oma

head

saa

öelda,

sest

ja vead, aga kõige

on see

üsna hull.

Millised riigid

kavas vallutada

on

USA-s,

kui mängisime

Joshua Tree Festival.

nii lilleline, kui olin arvanud, vaid otse

vastupidi. Vankumatu hierarhia ja paljud
sotsiaalsed probleemid
vad

ning

on

lausa õõvasta-

olen suhteliselt veendunud, et

meie siin Euroopas alles jõuame nende

igal

eba-

on

kui hom-

mikul heliproovi lähed ja laval vaatab sulle

sam? Miks?

riigil

samas

esimesel kõrbefestivalil

järg-

misel aastal?

probleemideni. Aga

ma

läheks Jaapanisse

iga kell uuesti tagasi, kui saaks…

meeldivam tuur oli minu arust 2018. aasta
Kas

sügisel Saksamaal, kui
klubides
külm

esinesime väikestes

oli ka

j a publikut

vähe, väljas oli

ning tagatipuks veetsime

viimase

öö rekameeste ühe tärni hotellis.
mõnusam

jaoks

ja kõige

oli kindlasti

kultuuriruumi

suurem

Kõige

elamus minu

Jaapan oma nii

erineva

varem

uue

ühtegi uut riiki,

esinenud ei

albumiga

kus

ole, plaanis pole. Kuid

läheme tuuritama

Sandraga! Tihtipeale

on

mõni koht tekitanud ka tunde

me

Prantsus-

„issand, sinna

me

TÕNU:

Kasahstani

alati vahele. Need

ja nii edasi. Peamiselt

riigid. Sügise poole

vaatame ka

Euroopa

Lõuna-Ko-

Kas

on

Kui saaks,

enam

tagasi ei

jätaksin lennujaamad
on

sellised imelikud

mittekohad, kus mul tekib tunne, nagu
oleksin lind

ka mõni unistuste riik, kuhu

küll

lähe!“?

maale, Hispaaniasse, Soome, Venemaale,

reaja Hiina poole.

ja inimestega.

JALMAR: Nõustun

SANDRA: Hetkel

puuris...

SANDRA: Mina ei lähe

tagasi ühte

USA

tahaks just bändiga koos minna, aga

Pennsylvania hotelli, kus pidin

ebameeldiva üllatuse osaliseks sattuda.

sinna kontserdi saamine oleks

kaks korda tuba vahetama, sest esimeses

Ja

raske? Või

võib ka

pealtnäha väga toredas riigis väga

vastupidi.

Mulle meenub üks Peter-

buri klubikontsert,

pärast mida

pooleli ja linad

mistõttu

oli

pidime padjapüüriks
et

Muidu

Venemaa

on

vähegi

halvem

–

unistuste festivalid,
kotti ronima. Ja hommikusöök oli vaht-

kuhu tahaks minna. Riikide suhtes
et

iga

uus riik on unistus

on

nii,

ja ootusärevus.

plastist nõudes.

TÕNU:

JALMAR: Mina
Unistasin

pikalt Jaapanisse
Peterburi

väga tore. Mulle passi-

vad aga enim Aasia ja Lõuna-Ameerika.

TÕNU: Need asjad

on

kasutama

sõba silmale saada.

käterätte,

toas hakkas üks hiir keset ööd mööda mu

SANDRA: Pigem

tehismaterjalist,

minekust, sest sealne kirjandus, kunst ja
filosoofia
ära ega

–

kõige

jooksul

numbritoas oli jõhkerkusehais ja teises

veetsime

öö sellesama klubi korteris, kus oli veel
remont

liiga

on kõik võimalik?

öö

parem

ja kõige

käivad minu jaoks käsikäes.

Hiljuti näiteks esinesime Malaisias

on

mind alati

paelunud.

Käisin

kahetseja soovitan julgelt kõigile.

Jaapanlastelt

on

kõigil väga palju õppida!

isegi kui

jätaksin vahele

korteri,

see

sellesama

millest ennist

tänaseks

lõpuks

rääkisin,

valmis on!

Kuidas üldse tehakse kontserti välismaal? Kas teid kutsutakse või teie

Samas sain meie reisi kestel ka teada,

mänedžer peab helistama ja paluma-

et elu seal maal ei ole

manguma? Kuidas

tegelikult üldsegi

see

käib?

6/2019
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2016. aastal Brasiilias Belo Horizontes oli meil kontsert ühe

SANDRA: Meie ei mangu küll
muusika

Ikka

pärast kutsutakse, aga selleks,

et sinu muusika
on

kedagi!

jõuaks korraldajateni,

vaja agente või mänedžere.

suurepärane agent
Saksamaal, aga

on

Meil

on

Juliana Voloz, kes elab

eestlane. Tema saadab

meie muusikat eri

korraldajatele ja peab

läbirääkimisi

niimoodi need kutsed

ning

suure

silla all.

TÕNU: Jah, meil on selle omavahelise

dünaamikaga

päris hästi ning oleme

vahel väga siirad. Kui

see

–

Alustades

on

tundub ju loogiline?

mujale.

Hakkasin

hiljuti taimetoitlaseks,

sest lihatööstus on meie

Trad.Attack!i tegemisi jälgides
kom-

tarbimist ja niipalju kui võimalik, tarvitan
kohalikku toitu.

menteerite modernset debatti inimese

JALMAR: Püüan samuti

isegi parimad sõbrad, ei sobi koos rei-

tekitatud kliimasoojenemise üle ja

tekkinud

sima. Teie näite omavahel kõik ülihästi

mida arvate aktivistide poolt välja

läbi saavat. Kuidas teil kontserttuu-

jutud mõttest,

et

keegi ei peaks

ride ajal telgitagustes see dünaamika

lennukiga lendama, kui

on?

et meie

SANDRA:

Jah, me tõesti sobime!

Selles

suhtes läks hästi. Ma olen olnud ka

dides,

bän-

kus mõned inimesed lihtsalt ei sobi

me

enam

ei taha,

planeet varsti plahvataks või

midagi muud

sama

hullu ei juhtuks?

SANDRA: Olen selle teema
sees

kar-

pidevas

võitluses.

pärast enese

Ühest küljest

samuti
üles

on

kõik hästi

tahagi

üldse

kahju

lendamisest

ning

vahel

tegelen ka plogging’u

ehk prügijooksuga. Prügi ei kannata
silmaotsaski!

pudelisse

või

Isegi
oma

topsi,

ei

plasttopsi

tuleb raskemaid

hetki,

siis laseme

kui

kahjulik

see

on,

sest

lihtsalt üksteisel olla. Lisaks

väga avatud kaartidega, sest
vähem

pingeid.

mängime
nii tekib

jälle tahaks jagada oma muusikat ja teha

tegelikult pole

200-pealine lennuki-

seda, mida hingele vaja. Mina olen leidnud
teatud rahu seeläbi, et

proovin kompen-

GO REISIAJAKIRI 6/2019

puhul „ära

poliitikasse peaksin

ma, siis võtaksin ilmselt

suuna

mine-

keskkonna-

ministeeriumi poole j a lööksinkorra majj a.
Tule taevas

14

ma

oma

kordagi mõelnud,

aga teisest küljest
kulutab“. Kui

ma

lennukis küsin vett

seltskond ühe üle ookeani lennu

ja kui

inimesi

tarbimisharjumusi jälgima ja paran-

dama

ilmselt enamik inimesi

lennukiga lennata, teades,

mu

muul viisil korvata. Olen

keskkonnaaktivist, kutsun

kui mitu
koos tuuritama. Meil õnneks

planeedile väga

Lisaks olen piiranud kiirmoe

kahjulik.

märkan palju teie loodussõbralikke

inimesed, olles

et alati

lit, pluss kohvitopsi, pluss poekotti.

sõnavõtte ja ettevõtmisi. Kuidas
et mõned

sellega,

korduvkasutatavat veepude-

Puhkan ainult Eestis ega lenda selleks

isegi „liiga palju“, aga hea suhte aluseks
hea suhtlus

oma

tõenäoliselt

tulevad.

Öeldakse,

oma-

mujalt.

võõras seda

keegi

kõrvalt näeks, tunduks

seerida
kasutan

appi

– asjade korraldamine

RENE SATSI SUPIJUTUD

2019. aasta juunikuus saabusime

just Hispaaniasse minituurile.

2018. aasta
ühel

detsembris maailma

mainekaimal

maailmamuusikafestivalil Woodford Folk Festival

Austraalias.

on

ju põhimõttelistes otsustes tarbida

või

mitte tarbida. Olla või mitte olla.

TÕNU: Mis
aktivistidel

ma
on

oskan lisada

–

eks neil

tegelikult ju õigus...

Tallinnast rongi peale

– kui rääkida siseturis-

siis kuhu teie soovitaksite Eestis

mist,

minna

inimesel, kes

esimest korda?
Mida mina

külastab seda riiki

Aga eestlastel

peaksin

näiteks

endil?

nägema,

ringi

ning siis väntaja vänta. RMK majakesed,

Üldiselt mida rohkem lõuna poole, seda
aktiivsem ja kaasaelavam

pärit

SANDRA: Mina soovitaks rabasse

jale loodusesse

ja

minna. Nii välismaalastel

ja teha

läbi

seda alati

hommikul kell kuus!

(Mida

ma

Sandrale teinud olen, et ta mulle
–

seda

ma

ei

tea.)

oma

esimesena soovitaks Soomaa rahvusparki

ja täpsemalt Ruunaraipe luiteid. See
võib kõlada hirmutavalt, aga
on vaatamata

on

Setomaa,

toredad, elava

see on

Kihnu

ja

kultuuriga paigad.

soe

publik ja samuti Kanadas.

on

publik, kuid

võib ka Skandinaavias saada väga

sooja vastuvõtu. Nemad näitavad seda

TÕNU: Kuna olen Viljandist pärit, siis

nimi

koht,

emotsioonidega

lihtsalt vähem

Siiski me usume, et publik
ehk siis, kui

me ise

on artisti

välja.
peegel

jagame laval piisavalt

energiat ja emotsioone, siis saame seda ka

ilmale ja aastaajale

vastu.

alati ilus ning sealsed metsad

on

Umbes pool kilomeetrit

luiteid

deni, ja teisel pool

on

enne

sambla

elu täis!
on

rebaseurgu-

sees

kindlasti
on

päris

tähele panna, et mõne põdraga põõsaste all
on

seal

sarvi ragistavad…

üldse küsida?

ga.

See,

nud,

on

et

me

üldse nii

armsa

kaugele

suuresti tänu meie

ühtki

kodumaajõud-

oleme

väga truudele

Ennist uurisin, kas nimi Trad.Attack!
oli

pandud bändile nimeks,

teie muusikale

vastuvõtt? Kas nii saab

unista-

des maailmaturneedest, aga samuti
huvitab mind teie

on

saa me

oma

kohad, kus nad varastel hommikutundidel

kõige soojem

JALMAR: Loomulikult ei
teist maad võrrelda meie

fännidele. Aitäh teile!

head puraviku leiukohad! Tuleb ainult

Mis laadi riikides

JALMAR: Eestis

päris,

samas

uudistades kokku ei sattu, neil

niirasket ülesannet soovitab

muud

see on

palju kuuseriisikaid ja sealt edasi

eesmärgiks käia aastaga

kakskümmend neli raba

kõik

vasakut kätt üks rada, mis viib

mu-

kui ka eestlastel endil. Sinule isiklikult
soovitan võtta

–

aga minna!

ja Eestis vähe

käinud?

SANDRA: Saab ikka! Austraalias oli kind-

järvekesed, külakesed

kus
olles ise Tallinnast

kaks tundi ja

lasti väga

anna

Siit kohe edasi

–

nelikümmend minutit ja oledki Koidulas

uut
ka

loomeprotsess: kas

lugu luues peate kuidagi

publikut,

kellele

see

Kas teie heliloomises

silmas

suunatud on?

juhtub ka

6/2019
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Kuidas te lihtsalt inimestena

oma

Eesti fännidele soovitaksite: kas
sida tasub, kas peab
vaatama või

polegi

rei-

minema maailma

see

oluli-

äkki nii

ne? Või kas tuleks enne

oma

kodumaa

põhjalikult läbi käia, kui kaugetesse
riikidesse tolgendama minna?
SANDRA: Pakun, et
on

see on

tunde asi. Mind

reisimine kõvasti mudinud nii inimese

kui ka muusikuna. Samas nüüd tunnen

vahepeal, et tahaks
elada

lihtsalt vaikselt maal

ja vaadata, kuidas

aastaajad

vaheldu-

vad. See tuleb vist vanusest! (Naerab.)

JALMAR: Minu soovitus on, et te ei

langeks „lihtsa inimese

reiside“ kätte ehk

ei läheks lihtsalt kuskile Türki hotelli
2016. aasta suvel kummardamas

basseini äärde vedelema. Seda saate väga

Kanada publikule, kes tavaliselt

ainult istub, aga meie saime nad kontserdi

lõpuks püsti.

mõnusalt teha ka Eestis, sest tänasel päeval

on

neid kohti siin nii palju! Kui reisile

minna, siis ikka avastama!
asja,

et

„teeme nüüd

välismaalased ka

sellise

aru

100,

millest

saavad“? On sel-

line asi muusika loomise

juures

üldse

mõeldav?

ma

juba

nii

palju

poistel vastata,

on

võimalik, aga lõpuks
mõõdupuu ikka
tee

nii,

et kõik on

ju kõige tugevam

on

välja noppinud, ning

järgneb väheke pikem protsess,

ikka katse

kus

relvaks loomise

juures just kõhutunnet ja
nii

kuuldu-nähtuga kui

ei meeldi. Meie loomeprotsess koosneb

kaasaegses

katmeie kõigi poolt välja mõel-

tavaliselt proovilaagritest ja ühistest

muusikas

ka traditsiooniliste

võtetega mängimist ja samas

vahel ka

rõõmu

saan

omaenda

midagi

ette

juhuslikumaid proove, kus katsetasime
välkideid ja panime tallele toimivad ideed,

salt demosid
kaalukust

ja hindasime

tegeleda.

mingite

ning otsustasime, kas

liht-

osade

kustutame

ära või läheme edasi.

TÕNU: Lugude tegemises alustame
üldjoontes sellest, mis
päraselt

kõlab või mis

torust tuleb.

Mingit
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meile endale meele-

parasjagu nii-öelda

konkreetset

süsteemi meil ilmselt

pole.

reeglit

Tuleb

või

esialgne

2017. aasta suvel Marokos

enne

uut

just hetkel

telk või

maas,

e)

b) hotell,

parem

on

kontserti arbuusi söömas.

mitte

planeerida ja vaadata,

kohapeale jõudes hakkama

proovilaagrit, millele eelnes palju selliseid

edasi

midagi

mõeldud isiksuse

eelistad? Kas a) auk

c) hostel, d)

proovilaagrit. Uue albumi muusikat luues

et kuulasime

et suurima

kui avastan

tagaaias.

poolt välja

õige asja leidmiseks mitu

selline,

võin mina

tõdeda,

testi. Mis laadi ööbimist reisi peal

tegime bändiga kevadel umbes viisteist

Mõni proov oli

sellest,

tunduvad alati

Teeksin teile kolmele nüüd
minu

dud fragmentidest lähtudes. Tihtipeale

millega edaspidi tihedamalt

samas

näiteks täiesti ausalt

jõuame ühise toimiva looni viie minutiga,
aga vahel läheb

kauged kohad

eksootilisemad, aga

das

nende eiramist.

Eks

suures

ja eksituse meetodiga,

julgust katsetada

ühtegi sellist lugu, mis meile endale

setamistest

TÕNU:

sest muusikuna pean meie võimsamaks

sisetunne. Me ei

enese

mingi rütmifaktuur,

ga mängida. Tegu on minu jaoks

rääkinud.

on

siis

põhimõtteliselt püüame algse materjali-

osas

JALMAR: Üldiselt

see

tis, mille Sandra
sellele

SANDRA: Siinkohal lasen

olen

idee, olgu

kitarririff,pillilugu või mõni arhiivisalves-

kui-

saab.

RENE SATSI SUPIJUTUD

SANDRA: Kui reisime

bändiga ja on

kontserdid, siis kindlasti hotell!

on

minuga koos salongis, tavalises Thule

Katsumustest rääkides

– üritan teid

sõprade kaudu Pakistani esinema

käsipagasi kohvris. Vilesid ja parmupille

oma

kui läheks seiklema ega pea pille-tehnikat

tahetakse küll vahepeal näha, aga kunagi

saada. Sinna te ei karda minna?

kaasas tassima ja tööd tegema, siis ööbiks

pole probleeme olnud.

Samas

seal, kus juhtub.

SANDRA: Ei karda!

JALMAR: Veel aasta aega

JALMAR: Sõltub

jah reisi eesmärgist.

dasin kitarri alati

nihver-

tagasi

salongi –

seal

mõnel korral

Mina valiksin selle augu maas, tundub

ei õnnestunud, aga üldiselt sain hakkama.

põnev.

Nüüd reisib kitarr turvalises lennukohvris

…

–

nii-öelda

TÕNU:

Telk või lihtsalt

sedagi,

taevalaotuse all

magamiskott,

kui

lisapagasina. Kuna

kontserdile alati
on

ikka ehedaim.

päev

kohale

eks

ohtlikku oleks. Eks

varem, siis

see

on

Tallinnas eriti

ikka
SANDRA:

Jah, meie

album

uus

Your Move“ ilmub 2020. aasta

SANDRA: Halvimad

kogemused

on

siis,

elu väga kibe,

kui lennud tühistatakse või pagas kaduma

jääd reisil

olles

haigeks.

JALMAR: Ebaviisakad inimesed

saan

aprillis.

albumiga

toimub

kaasa võtta ainult trumEestis 23. mail Saku Suurhallis

mitaldrikud ja -pulgad. See

on

et aastate

ja on ka

iseenesest
ainuke esitluskontsert

tada ei saa, aga trumme saab täitsa edukalt,

kuigi ütleme nii,

mades või muudes teenindusasutustes.

„Make

reisiva trummari

pool võitu, sest trummitaldrikuid hääleslennujaa-

eriti

et tutvustada

teie uut plaati?

pill

Esimene kontsert selle

läheb või

suur ja

teeb

jõuab.
on

Hallo?!

jah, muidugi… Nii, aga lõpetuseks

teil

vägev kontsert plaanis,

des siiani?

TÕNU: Selle kohalt

ju?

ju?

sõidame

me

olukorra natuke kindlamaks, et ka

Kõige halvem kogemus bändina reisi-

midagi

Ütleks,

Saju ütleks meile, kui

jooksul olen

avapauk plaadile ja
vahelisele
umbes

ning

uue

ühtlasi

suur

albumiga rahvus-

tuuritamisele,

mis kestab

kaks-kolm aastat.

vist kõiki äärmusi näinud ja palju trummi-

Kõige

parem

kogemus bändina reisides

siiani?

SANDRA: Toiduelamused! Lahedad uued

inimesed, kellega

reisid kokku

viivad, ja

mesed, festivalide

Vägev värk! Aitäh teile! Tore,

panna. Fakt on see, et kui lavale

olemas olete!

lähed, ei

huvita publikut, kas trummisett

on

hea või

TRAD.ATTACK!: Tore

on

et te

olemas olla!

•

halb. Ja ütleme nii, et mulle katsumused
meeldivad!

ühtekasvamine bändina.

JALMAR: Põnevad uued

nahku pingutanud, et neid ilusti kõlama

kohad, toit,

ini-

publik.

2018.

TÕNU: Käisime Venemaal mõni

aasta

Göteborgis

aasta

varakevadel

Rootsis.

tagasi ühel festivalil, mille korraldajateks
olid kaks kohalikku vaimulikku. Sõitsime
Moskvast taksodegavälja, kui ühel hetkel
auto, kus mina ja helirežissöör olime,

pani täie
ne ratas

rauaga läbi

löökaugu. Tagumi-

oli täiesti ribadeks. Helistasime

korraldajale ehk siis ühele kirikuisadest.
Läks mõnikümmend minutit mööda ja
kirikuisakihutas autoga kohale
autost välja, käes

–

hopsti

kilega kaetud kandik,

kus peal täidetud pitsid, hapukurk ja
väikesed Eesti lipud. Võtsime seal siis hea
õnne tarbeks
on

ja läksime heliproovi. See

vist üks eredamaid vastuvõtte, mille

kunagi olen saanud…
Kuidas teie

pillid

Kitarri saab vist
ei saa? Trummid
Sandra

torupill

dagi, millega
–

kuidas

see

üldse reisivad?

salongi võtta? Või
on

alati

näeb

kohapeal?

välja nagu

mi-

võib lennukeid alla lasta

sinna kohale

jõuab, kus

te

parasjagu esinete?
SANDRA: Minu

torupill ja muud pillid
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Kolm päeva

Colorado

mägedes

Miks inimesed ei sõida puhkusele
Coloradosse? Nii mõtles Sandra

Jõgeva, kui ilmnes ootamatu

va-

jadus lennata koos produtsendi ja
kaameramehega selle

USA osariigi

väikelinna nimega Estes Park. Miks?

Intervjueerima sinna elama asunud
endist Ameerika luurajat, mereväe-

last, diplomaati ja praegust loengu-

pidajat Richard „Dick“ Life’i, kelle
värvikast elust saate lugeda juba

järgmisest GO Reisiajakirjast.
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TEKST: Sandra

FOTOD: AIVO

Jõgeva

RANNIK

COLORADO

Vaade USA kõige kõrgemal asuvalt

aastast 1851. Aastatel 1863–1865 toimus

asfaltkattega maanteelt Colorado

Kitsed, põdrad ja hirved

Colorado sõda Ameerika Ühendriikide rel-

mägedes.

vajõudude ning pärismaalaste hõimudest

1917. aastal asutatud väikelinn Estes Park

Kaljumäestiku rahvuspargi kõrval

moodustunud alliansi vahel.

oma

umbes 6000 elanikuga tundub koosnevat
Siin on kaevandatud

kuldaja sütt, aga

madalatest majadest, milles paljudes

on

umbes aastast 1860 hakati Coloradot

suveniiripoed, kust saab indiaani ehteid,

nimetama maailma

suveniire, matkavarustust ja palju muud.

Ameerikas

epideemiliseks muutunud

tuberkuloosi all
muud

sanatooriumiks, kuna

kannatajatega ei

peale hakata, kui

saata nad

mille kuiv mäestikuõhk oli ainus
seda

osatud

kopsuhaigust tollal

aastat tagasi oli tervelt

osariiki,

asi,

mis

ravida võis. 120

igal kolmandal

Colorado elanikul tuberkuloos.

puhkekohana, kuhu tullakse hingama
ronima

ja matkama. Sellesse nimekirja oleks loo-

giline

lisada suusatamine, aga

on

põhjus,

miks suusakuurordid asuvad peamiselt
liivakivist ja graniidist koosneva mäeaheliku ehk

jääb

Kaljumäestiku

teisel poolel. Seal

nimelt lumi püsivalt maha, mitte ei

kao tihti isegi mõne tunniga, nagu siinpool
Estes Parki elanikud

mägesid.

on

väga

õnnelikud selle üle, et nende linnakeses
kestab

turismihooaeg

tõttu vaid

pool

aastat

täielikus rahus ning inimesi absoluutselt
kartmata siin ringijalutavad. „Need
üks kitseperekond,

ma annan

on

neile käest

süüa,“ teatab Silver Mooni hotelli töötaja,

halva suusailma

ning talvel on

sammul jalutanud loomi vaatama jääme.

„Jah, ma tean,

Estes Parki praegune staatus

puhast mäestikuõhku, mägedes

vad olema aga metskitsed ja hirved, kes

nähes, kuidas parkimisplatsile mõõdukal

Sanatooriumist ei ole olemuslikult nii

kaugel

Täieõiguslikud ühiskonnaliikmed tundu-

siin

et neid ei tohiks

Ma annan neile

müslit,

nagu ka

maapähklid.“

lähedal

asuvas

see

toita, aga...

meeldib neile,

teada,

Saame

rahvuspargis

on

et

kitsede,

hirvede ja põtrade rohkuse tõttu mõeldud
avada iga aasta kuuajane jahihooaeg, ehkki
seni pole seda siiski veel tehtud. (Põdralihast burgerit pakub siiski pea iga endast

lugupidav Estes Parki söögikoht.) Kuuleme

hotelli töötajalt ka seda, et linnas võib

kohata mustkarusid, aga et need
suuremat sorti

on nagu

pesukarud ning neid ei

tasu karta. Saame soovituse karu kohates

valjema häälega rääkida,

sest siis loom

põgenevat. Ja ei tohi unustada, et karud

täielik rahu.

Hõre ja hapnikuvaene õhk kannab

iroo-

nilisel kombel endas üht terviseriski, eriti
kui 2300 meetri kõrgusele merepinnast

Metsloomade kohalolust
Silt Estes Parki

on

tehtud

äri.

südamest.

tulla ilma vahepeatusi tegemata. Nimelt
kannatab märkimisväärne

osa

inimestest

Meie suhteliselt viimasel hetkel ostetud

selles kõrguses kerge mäestikuhaiguse all,

lennupiletid läksid

kogedes peavalusid, kiirenenud pulssi ja

eurot näo

peale,

maksma umbes 350

marsruudiks

Stock-

väsimust.

holm–Reykjavik–Denver, Colorado, mis
on

ühtlasi üks otsemaid teid sinnakanti.

Kokku üle kaheteist tunni lennukis,
on

USA

piiri

samas

ületamine Denveris märksa

päevaga

Õnneks

ega ole

möödub seisund mõne

üldjuhul ohtlik, peamise

abinõuna soovitatakse

vajaduse
vastaseid

korral võtta

juuapalju vett ning

valu- jakülmetuse-

käsimüügiravimeid.

kiirem kui näiteks New Yorgis.

(Raskemate probleemidega on aga silmitsi
Juba

lennujaamas

oli

selge,

et oleme

osa

maandunud üsna erilisse kohta. Meid
võtsid Denveri

lennujaama pikkades tüh-

jades koridorides vastu indiaani hõimude
esindajate

fotod ja nende laulud.

Esimene eurooplaste

asundus, hispaanlaste küla San Luis

ei

piisa tavapärasest vähema hap-

nikusisaldusega mäestikuõhust ning
on

tavaliselt

oma

neil

seitsmekümnendates

eluaastates valida, kas kolida Coloradost

Inimasustuse ajalugu ulatub Colorados
14 000 aasta taha.

siinse kandi eakatest, kellele äkki

enam

ära

kuhugi

madalamale või siis käia

ringi

hapnikuballooniga. Üllatavalt paljud
vanainimesed valivad viimase võimaluse.)

on
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Estes Parki „südalinn“.

on

päris pikalt

soovitata aga

talveunes. Karude

mägedes,

tel inimestel panna üles lindude

ju. Samuti

mitte

pärast ei

eraldatumalt elava-

söögima-

jätta autodesse midagi

söödavat. See, et autos olevat

pähklikotti,

ohtlik.

Ärge

kartke!“ Mainitud restoran

sealsamas, politseiauto

selle tuledes võime imetleda
täiesti rahulikku laiade
kes tundub

oma

šokolaaditahvlit või isegi lastetoolidesse

sügavat.

jäänud toidupuru jahtiv karu purustab

vihust

akna

korraks meie

on

ning rebib

lõhki

kogu auto sisustuse,

probleem, millega puutuvad üsna

tihti

kokku kõik Colorado kindlustusseltsid.

Silte, mis keelavad metsloomi ja -linde
toita, võib näha aga igal pool, nii looduses

pead

pimedas öös

ning

sarvedega põtra,

vastu raagus

puud

valgus-

üldse häiritud, vaatab

poole ning jätkab

siis

liiga

et kuu aega

rapull

tagasi oli

juhtum,

siin

päevale järgnenud ööl

on

järgmine vahejuhtum: läheme
pool

kaks linna

absoluutne

meil aga

öösel kell

peale jalutama. Valitseb

räägib,
kus

põd-

sarvedega ning lisaks

jalgadega peal. Lasknud

inimtühjus, pimedust

tavad suletud

valgus-

punarohelised jõulukaunistused (on novembri keskning

paik).

Mööda sõidab

juhilt

otsustan

et kõik

on

kinni

ning

et

siin

mille

midagi

lahti

ei ole

REISIAJAKIRI 6/2019

kuritegevust pole.

ees on suur

hoiatada,

midagi. Praegu

GO

politseiauto,

küsida, ega

„Restorani Claire’s

20

üksikud

kuritegevust pole? Kuuleme,

Mõtlesin teid

raginat

edasi. Ei jõua ära kahetseda, et ei võtnud
öisele

millega

jalutuskäigule

kaasa

põdrapull.

et te ei ehmuks või

jooksuaeg, ta pole

kaugeltki

midagi,

saaks pilte teha…

jalutuskäigul tühjas

koolimajas
1886

nii

ja et

linnas

mär-

pronkstahvleid vanadel

ehitistel. Nii võib

lugeda,

alustati

et kohalikus

õppetööga juba aastal

seal leidsid endale katusealuse

koloniaalkauplus kui

on

ajalugu majade näol

üldse

on.

Kohalikud soovitavad linnakese söögikoh-

tüüpi kohta nimega Claire’s. Võiks öelda,
selle asukoht

on

et

lausa linnasüdames, kuna

kogu linn umbes ühest

suuremast tänavast

(ja neljast valgusfoorist) koosnebki. Kogu
päeva

on

rikkalikus valikus saada hom-

mikusööke, burgereid, salateid,

suppe,

võileibu, mis samuti meenutavad pigem
hamburgereid ning mida serveeritakse
samamoodi koos hunniku friikartulitega...
Moodsaid aegu märgib fakt, et burgeri-

Burgerid igale maitsele

kame väikseid

muinsuskaitsega

ranged kui Euroopas, mis

omajagu üllatav, arvestades, kui vähe neil

menüü

Samal

nii

sajandi lõpu

olda

meil

poekeste ja söögikohtade

helendavad sildid

ei ole. Ja ega

seiauto minema. Pimedas kostab

oma

fotoga: Ameerikas ei

ei

mõnda aega põtra imetleda, sõidab politSamale

mälestustahvlil oleva 19.

tadest muuhulgas klassikalise USA diner’i

lähedale minna ning

ründas naist

seks tundmatuseni muutunud võrreldes

oma

tegevust. Oksad ragisevad. Politseinik
soovita

on

hiigelsuurt

Põder ei ole meist ega ka

trampis tal

kui ka äärelinnas.

jääb seisma

ka

jumalateenistused.Maja

pühapäevased

on

aga

praegu-

lõpus on üks, milles lihast kotlet

asendatud selle veganivariandiga, nimeks

Impossible Burger.
Eksootikast

Marysid,

on

esindatud valik

mis siin

midagi muud,

Bloody

kujutavad endast hoopis

kui seni

harjunud. Nimelt

ohtra jää ja hapukurgivedelikuga
mahla
visin

ning kange

tomatiProo-

alkoholi kokteile.

mädarõikaga versiooni ning

siis

seda,

COLORADO

kus viin oli asendatud kohaliku viskiga.

Luksuslik hotell oli omal ajal siin metsikus

Linn ja kinokunst

Estes Parkis on muide oma viskipruulimis-

pany, millel omakorda

piirkonnas tõeline tsivilisatsiooni verstaHuvitaval kombel

töökoda, nimeks Elkins Distilling Com-

on

väike Estes Park
post

peatänaval pood.

seotud tihedalt kinoajalooga. Nimelt asub
selle linna piiril USA ajalooliste paika-

Veel

on

väga mitu poodi,

maiustusi

rast venivat iirisetaolist

neb

kus müüakse

de nimekirjas olev Stanley hotell, mis

nimega salt water taffy, omapäkommi,

mis

koos-

peamiselt maisisiirupist ja suhkrust

värvitoonides ja maitsenüanssides, ingverilimonaa-

ning

dist

mida

kõikvõimalikes

lagritsani. Taffypoed paistavad silma

sellega,
did,

on

et nende akendel

ilutsevad

mis seda venivat massi

aparaa-

ringi ajavad.

Nagu varsti ühelt kohalikult kuuleme,
soolvee lisamine iirisesse

nüanss,

moodi 1930. aastatel idarannikul

kusjuures ookeanivett!) ning
kootud kombel
selle

ja nimega tõi

on

mis läks

(kasutati

mille

kodu-

siia esimene

maiustusepoe asutaja. Taffy’st on aga

on

asutatud aastal 1909. Nimelt peatus

siin kuulus kirjanik Stephen King, kelle

lugematute raamatute põhjal

on valminud

tuntud ja edukad filmid ning kes sai siin

elektrivalguse ja vannitubadega

hotelliteenistu-

jatega. Muide, Stanley hotelli asutajagi
saabus Coloradosse viimases staadiumis

tuberkuloosihaigena, kellele arstid

ennus-

tasid kõige rohkem pooleteise aasta jagu

elupäevi. Ta elas mäestikuõhu toel veel

pea

nelikümmend aastat...

inspiratsiooni romaaniks „Hiilgus“ (1977),
millestvalmis režissöör Stanley Kubricku
film aastal 1980. Lugu pärapõrgus
kummitavas hotellis

oma

asuvas

perekonnaga

viibivast loomingulist kriisi läbielavast ja

Estes Parkis asub ka Ühendriikide vanim
siiani
avas

on

tegutsev kino.

uksed

Historic Park Theatre

juba aastal

seal kaks seanssi

1909

päevas.

ning

keskmiselt

Kummalise

kok-

hulluvast kirjanikust, keda filmis kehastas

kusattumisena oli üks kahest filmist, mida

Jack Nicholson, toob Stanley hotelli

kinos näidati, meie

suure

hulga turiste. Stanley hotelli mõju Stephen

külaskäigu ajal „Doktor

Uni“, „Hiilguse“ äsja linastunud järg.

Kingile ei piirdunud „Hiilguse“ jaoks ainese
andmisega

–

siit

on

pärit ka

tema romaani

möödunud üheksakümne aastaga saanud

„Lemmikloomasurnuaed“idee.

kohalik

läheduses

spetsialiteet.

oma

ning pidulikus mundris

on

asuv

Ka hotelli

Intervjuu ja ümbruskonna
vaatamisväärsused

lemmikloomade surnuaed

saanud turismiatraktsiooniks.

Teisel päeval tuleb endine luuraja,

mere-

väelane, allveelaevnik ja Moskvas asunud

Koos operaator Aivo Rannikuga kuulsa Stanley hotelli

ees.

Estes Parkis asub Ameerika vanim siiani tegutsev kino.
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vaade.

Bear Lake’i

USA saatkonna töötaja aastatel

1974–1976

Richard „Dick“ Life meile hotelli vastu ja
viib meid
asuvasse

oma

mäekaldal männimetsas

majakesse, kus intervjueerime

põhjalikult

nii teda kui ka temaga Moskvas

Meie
sel

komandeeringu kolmandal ja viima-

päeval

õnnestub tutvuda ümbruskonna

vaatamisväärsustega,
seerib meile
ra,

organisõb-

kuna Dick

giidiks ja autojuhiks oma

pensionil lennundustöötaja Bobi.

suurtest akendest avanevad

ohtliku moega, kohati sõna otseses mõttes

mä-

kuristiku kaldal olevaid

mägiteid.

de intervjueerijad terve päeva, täienevad

kõrgemal asuva asfaltkattega sõiduteeni.

märkimeile oma Mosk-

sekka orud

Mäed, mäed, mäed,

misväärselt. Dick räägib

Huvitava nüansi lisab

va

mitteametlikest kunstnikest

Nõukogude Liidu
diplomaadi pilgu
jälgimise all
ka

olmest ameeriklasest
läbi

juttu tehes

teadlikud, aga
kuna huvi
oli niivõrd

ning

olemisest.

seda, kuidas kogus

tänaval

KGB

infot nii

avab ta

inimestega

(need

olid KGB ohust

lõid sellele

üldjuhul käega,

päris

ja mets.

suurejoonelistele

etvalgusjapäikesepaiste

osaliselt sulanud

lumega maastikul

ühele nagu Eestis märtsikuus.

ajamasinaga pool

peidetud

Nagu

oleks

suuruses

mägijärved,

puumajad.

et temasuguseid

mägedes

juba üheksakümnendates

eluaastates. Inimesele, kes mäestikuõhku

talub, pikendavat siinne keskkond sõna

mille ümber

on

mugavad matkarajad ja -teed.
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pisikese

linna kohta nagu Estes Park

seal äärmiselt

palju avalikke

on

teenuseid:

kust,

on

hea keskkool, lasteaed, raama-

tukogu, pankade filiaalid, spordikeskus,
ratsabaas.
vähemalt

Põhjus

on

üllatav: siin elab

osaajaliselt palju väga rikkaid

inimesi.

Bob viib meid veel imelise vaatega ning

järve kaldal

asuvasse

restorani nimega

ehitatud

Teeme

ringi

ja Lilly

üles ei õnnestu sõita

–

Lake’i. Päris

teed suletakse

Võin

julgelt öelda, et

selles eestlase

soovitan

puhkust

jaoks ootamatus

Ameerika

põliselanike nähtamatu

ajalugu,

tormi.

kohalolu, Ühendriikide Šveitsi
vad ülimaalilised

Päris kõrgel inimasustus puudub, kuna
tavainimese jaoks oleks sealne elu liigses
isolatsioonis. Küll olevat mägedes üksikuid erakuid ning ellujäämisentusiaste,

kohas

kindlasti. Siin kohtuvad Metsiku Lääne

sügisel tavaliselt pärast esimest hilissügise

kes eraldatuses nende arvates peatselt

GO

või olemasolustki teada saaks.

minipuhkus Colorados läbi.

otseses mõttes elu.
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taha

Maalili-

linna liikudes.

erusõjaväelasi elavat Colorado

lisab, ei

Waterfront ning varsti ongi meie töö ja
Pruunid eri
sed

ka kolme

keegi

nende asukohast

on üks

aastat edasi liikunud!

ümber Bear Lake’i

räägib Dick,

osa

vaadetele see,

kõige

elus ameeriklase vastu

suur…) kui

päris palju,

pideva

Muuhulgas

spioonikaameraga mööda
Muuseas

sõpradest,

Nagu

praegu ehitatakse uut suurt esmaabikes-

välja kogu

meie teadmised spiooninippidest

inimesed,

et

Jõuame

gedele. Olnud abielupaari külalised ja nen-

Ameerika Ühendriikide

need

kokkuvarisemi-

Bob

Kuuleme ka, et Ameerika mõistes niivõrd

sõidutab meid punase sportautoga mööda

vaated lähemal ja kaugemal asuvatele

seks valmistuvad.

Bob

kaasas olnud abikaasat Sandra Life’i. Maja

hingematvad

saabuvaks tsivilisatsiooni

meenuta-

mäestikuvaated, puhas

puutumatu loodus ning väikese, „maailma
lõpus“ asuva
palju
kult

on

eraldatud kohakese võlu. Kui

üldse

kohti, kus

võib näha

peatänaval jalutavat põtra –

varahommikul

ja hilisõhtul?

•

rahuli-

vähemalt

Rända sinna, kus ehe

ja äge!

Suusareis Gruusias

Rattareis Jordaanias

Ski

Surnumerest Punase mereni läbi rikka

Touring

Gruusia äärealal

Svaneetias.

looduse

ja ajaloo.

Aeg:

15. - 23. veebruar 2020

Aeg:

17.

Hind:

1190 €

Hind:

1390 €

Matkareis Birmas
Matk ajas

(Myanmar)

25. aprill 2020

-

Matkareis Boliivias

tagasi.

Inkade rada mööda Amazonase

džunglist

Altiplano mägismaale.

-

29. veebruar 2020

Aeg:

21.

Hind:

2290 €

Aeg:

1. -9.

Hind:

1690 €

mai 2020

Rattareis Indias Sikkimis

Matkareis Usbekistanis

Ratastel maailma katusel

Matk rohke idamaise

vihmametsade

-

mägede ja

21. märts 2020

Aeg:

12.

Hind:

1590 €

vürtsiga.

rüpes.
Aeg:

8. - 17. mai

Hind:

1590 €

2020

Rattareis Argentiinas

Via Dinarica rattareis, I

Teekond mööda veinimõisasid ja

Albaania

koloniaallinnu.

nurgake.

Aeg:

17. - 25. aprill

Hind:

2390 €

2020

Krossireis Marokos
Mootorrattaga

- Euroopa viimane

-

Aeg:

9.

Hind:

1150 €

17. mai 2020

Rattamatk

liivadüünides.

Türgis, Kappadookias

Rännak mööda hämmastavaid ulmelist

maastikku

Aeg:

17.

Hind:

2490 €

-

25.

aprill

2020

+372 58 690 000 I
Reiside hinnas sisaldub

tagasi,

Aeg:

13.

Hind:

1390 €

-

20. juuni 2019

info@andmoments.com I www.andmoments.com

kohapealse programmi hind,

kui ei ole

märgitud

osa

avastamata

teisiti. Kiiretele

hinnas ei sisaldu

broneerijatele

lennupiletid

sihtkohta

suured soodustused!

ja
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TEKST JA FOTOD: Erki Fels

Makishi

–

esivanemate

vaimude tantsud
Sambias
Läheneval jõuluajal

sobiv aeg kirjutada sellest,

on

kuidas tähistatakse jõule mujal maailmas. Erki Fels

kirjutab pühadeajast Sambias.

Lähenes

jõuluaeg.

Eestis ootame

valgeid

Mulle sai ülesandeks

õpetada inglise keelt

jõule, Sambia maapiirkondades oodati

ja matemaatikat.

vihma

ühiskonnaõpetusega enam-vähem

taja,

ja pori.

seisis

Härra Golden, minu võõrus-

sageli vaikides kapsapõllu ääres.

Noil hetkedel muutus muidu rõõmus
vaikseks. Lähenev

lelgi meeles,

jõuluaeg ei

küll aga

olnud kel-

räägiti palju

ennus-

tustest. „Mida sinu telefon näitab?“
Golden. Pilt oli kehv

–

seitse

mees

päris

päeva pilvi ja

äikest, aga mitte vihma. Pilved olid mõnus
vaheldus kõrvetavale
toitnud taimi.

päikesele, kuid

Tallinna 21. Koolis

saan

hak-

kama, Makumba koolis olin halb õpetaja.

Kujutlesin, kuidas

ilmun klassi

reerin noori sütitavate
on teie

te suudate kõike!“

jalge ees,

õpilaste
jaoks

ja inspi-

kõnedega: „Maailm

inglise keel oli

Aga

seesuguste kõnede

veel kesine. Alustasime häbelikku-

sest võitu

saamisega.

ei

Esimesel tunnil selgus, et

Päikesepaneel Goldeni maja

katusel lakkas töötamast, meie raadio

mu

käekiri ei

ole tahvlilt loetav. Aga kopeerimine ja

ettelugemine

–

reprodutseeriv töö

–

oli

vaikis.

peamine õppemeetod. Taas arvasin,

et

kasutan radikaalselt teistsuguseid meeto-

Kriit ja tahvel Makumba

deid… kuid ei, õppisin hoopis ise ilusates

põhikoolis

trükitähtedes kirjutama. Tallinna 21.

Õpilaste tagasihoidlikud,

ent

gud jälgisid iga mu liigutust.

puurivad pil-

Seisin klassi

ees, kuni direktor Blessing Himwiita
les. Ta rääkis vaheldumisi tonga

kõne-

ja inglise

keeles. Direktor oli lühikest kasvu kiilakas
mees.

Tema kabineti

seinal, president

Edgar Lungu pildi kõrval,
litud värviline

aga ära iial

oli käsitsi

maa-

Koolis ei kasuta

ma

tahvlit mitte kunagi.

Makumbas köhisin õhtuti valget kriiti.
Mis lastele

kõige

enam

meeldis,

oli Lõvi

Larry lugude ühislugemine. Lugesin
ja

siis kõik kooris:

strong.“ „Kas te
„Ei!“ hüüti

„Larry

olete

kooris.

ette

the Lion is very

kunagi

lõvi näinud?“

„Aga elevanti?“ „Ei!“

plakat „Andestavaenlasele,

unusta tema nime“.

6/2019
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Õppealajuhataja

Klassiruum viimasel koolipäeval.

hr Douglas

kaunis mantlis.

Korrake minu järel:

Ühel hommikul rivistati lapsed kooli

„Raha pärast!“

Õppealajuhataja

ette.

oli endast väljas. Mõni

„Miks oleme siin!“ „Raha pärast!“ hõikas

lapsevanem oli jätnud õppemaksu tasumaTunnid

algasid,

Õpilased

olid

kui

õpetajad

ilmusid.
ta. Makumba on

varajased saabujad, pühkisid

hommikuti kooliesist ja seadsid laudu-toole. Kooli tuldi ikka hea

meelega,

ei

saa

kogukonnakool. Õpetajad

riigilt palka, neid rahastab kogukond

sümboolse õppemaksu kaudu (see tasu

järel: „Miks oleme siin?“ Lapsed kordasid:

on

õppealajuhataja. „Raha pärast!“ hüüdsid
lapsed. Seejärel astusid need, kes raha ei
toonud, üksteise järel
se

ette ja said

peenike-

puukepiga sääre pihta paar hoopi. Laia

sest mida

muud ikka teha. Kool oli koht, kus lapsed
said kokku ja kus oli põnev. Minu õpila-

tõesti sümboolne ka külarahva vaatevink-

naeratusega joosti klassi. Aafrika naeratu-

list). „Ja ikka te ei

se

too raha!“

pahandas

taha mahub terve salajane maailm.

õppealajuhataja laste peale. Korrake minu

sed olid häbelikud, ent see-eest tohutult
uudishimulikud.

Ühel päeval ei olnud koolis ühtegi

õpe-

tajat. „Kus kõik on?“ pärisin direktorilt.
„James…

on

matustel. Lusakas. Ta ei tule

niipea. Ja Brenda,“ direktor mõtles pisut…
uut WCWC-ehitusse kaasati ka õpilasi, projekt
kestis kolm päeva. Aeg-ajalt tulid külame-

„müüb maisi. Ja Douglas ehitab
d.“

hed kooli, rääkisid tonga keeles jaupitasid

maisjahukoti õlgadele. „Kas pole
koolilõunaks?“ täheldasin.
tas

see

jahu

„On-on,“ vas-

direktor, „aga lapsevanemad keeldusid

lõunapausil kooli tulema ja putru keetma,
nii et

õpilased söövad kodus.

ja ostame
sed

selle eest

Müüme

jahu

hoopis kriiti.“ Fiktiiv-

pudrusööjad märgiti siiski piinliku

täpsusega üles,

et riik

katkestaks. See oli

jahu saatmist

õpetaja

peavalu. „Arvud ei klapi,“

Brenda

ei

suur

ohkas ta alatasa.
Direktor
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Ärge tapke

kitse

Chikunza ja trummarid.

–

ei tule koju!

me

Lähenevad jõulud tähendasid Mukanda

laagri süütamist. Mukanda
laager, mis

on

on metsa-

rangelt isoleeritud. Sinna

lähevad meherolli õppima ümberlõikamise läbi teinud noored poisid. Mukanda

laagrist naasevad nad juba meestena.
Olgu või seitsmeaastane, aga kui ümber
lõigatud, siis
Makishid

–

Laagrit valvavad

mees.

esivanemate hinged javägevad

salapärased vaimud. Päeval, kui härra
Goldeniga Livingstone’i jõudsime, polnud
mul aimugi, et erakordne tseremoonia

on

haardeulatuses.

alkoholi, kartuli-

Tulime

linna, et

krõpse,

vahukomme. Olin hommikul

soetada

ostnud Makumbast kitse
korraldada Goldeni

ja plaanisin

juures lõkkepeo.

veniirilettidest möödudes
tore

arvasin,

Su-

et oleks

sõpradele Eestisse postkaart saata.

Müüjad piirasid igast küljest. „Mul ei
olen Aafrikas

raha,

vähest huvi.

kest,

Keegi pakkus

millel oli

aitäh.

Aga kes

on?“

veidrat

kuju-

müts peas.

pikk sirge
see

ole

kaua,“ vabandasin

„Ei,

„Chikunza.“ „Kus

oleks võimalik kohata Chikunzat?“ küsisin
muuseas, et

jutt kauplemiselt mujale

viia. Meie silmad kohtusid esimest korda:

„Täna,“ vastas Lackson, suveniirimüüja ja
ootamatult ilmunud

laager põletatakse

uus

öösel

teejuht.

ja

Mukanda

meheks saanud

naasevad hommikul. Makishid tantsivad

Huilged. Algas katkematu trummipõrin.
Esimene Makishi ilmus ootamatult rahva

sekka, kõndis ringi, trampis jalgadegaja
vehkis vitstega. Ta oli üleni kaetud villase
triibulise

riidega.

Eriline

oli temas. Makishi ei

täna nende auks.

sinust möödub, oled
Testisime Lacksoni teadmisi

juuksuri peal.

õigel ajal õigesse kohta.

Vajame vaid autot ja juhti, et sõita pisut
eemale. Lackson soostus olema

teejuht ja

kõneisik. „Helistan ja ütlen, et nad kitse
ei

tapaks, sest me

arvas

räägi sõnagi,
paigale

ei tule õhtuks

koju,“

Golden ja teatas pärast lühikest kõne

on see

on

maski

pigem

napilt

oluline. Maski ei kanna igaüks. Maskitegemine
vest

on

elukutse, mida pärandatakse põl-

põlve. Angolast leiti hiljuti

inimest, ta ei ole

enam ta

vaatas mulle otsa
kahe

näoga

olnud, fotograafe ei
kishid tantsima

olnud.

pidid,

Koht, kus

Ma-

oli linnast eraldatud

künkapealne. Liikus ämbritega kohalikku
õlut, aga

ka tavalist

pudeliõlut.

teise

9.

sajandist

oli

kangas keha

varjamas. Ehkki Lackson nimetas neid, ei
suutnud

ma

keerukaid nimesid ega nende

tähendust salvestada. Trummide ja vilede
taustal oli Lackson

vaevu

kuuldav. Ühe

Makishi tundsin siiski ära ilma

teejuhi

abita: postkaardilt nähtud Chikunza. Teda
lihtne eristada tänu

koonusekujulisele
see

ees

see

ise. Tema kaudu

üleloomulikud jõud. Keegi publikust ei

kahelnud, et meie

näoga –

Makishi.

Tähistama ilmusid teisedki Makishid.

on

Valgeid ei

muidugi maski

pöördus ta ümber ja

oma

hakkavad rääkima vaimud, tumedad ja
Mitusada inimest ootas ärevalt.

VitVaata-

mu ees.

minust mööda.

Erinevad maskid. Erinev

valgi. Maski asetamine näole muudab

tantsud

pikk ja suur kuju

mask ülimalt

Sambias-Kongos-Angolas veel tänapäe-

Esivanemate vaimude

Järsku seisis
sad vihisesid

tõttu ei näinud. Siis
on

pärit mask, mille sarnaseid meisterdatakse

pettunult: „Kits on juba tapetud.“

–

naine

sin Makishile silma. Silmi

seotud meelelahutuse või laste ajaviitega.
Aafrika traditsioonides

–

naelutatud.

Mõtleme harva, mis tähendus
kandmisel. Tänapäeval

viljakuse
sümbol, Pwevo
igavene

kui ta

bussijuhi ja

Vedamine oli uskumatu:

olime sattunud

energia ja suurus

Chikunza

maski

tantsivad (ja meid

hirmutavad) mitte maski peitunud akrobaadid, vaid ebainimlikud tegelased.

viljakust.
Lackson

osa.

tikksirgele pikale

mütsile. Õigemini

on

„Chikunza sümboliseerib

Ilmselt mõistad, miks,“ ütles

ja muigas. „Näe,

igavene naine,“ osutas

seal

on

ta eemal

6/2019
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Kahe näoga Makishi.

lõbutseva Makishi

suunas.

tantsida. Chikunza

„Temaga võime

tihnikud, pakkudes privaat-

semat olemist…

agressiivne, aga

on

ümbritsesid

paljudele. See

Pwevo tahab inimestega suhelda. Lähme

võimaluste öö. Trummid ei vaikinud.
Kuna

õnne.“ Pwevo võttiski meid hästi vastu.

mine

sa

tantsid Makishi ees, oled

puuduta-

nud Aafrika südant.

jalgevahel hoitava
on

intensiivne

kombeks, tantsisid
likkuse

ringja

Mukanda laager põleb

trummi

koormus,

trummarid sageli.

higised

ees

mängi-

vahetusid

Nagu Aafrikale
ja mehed ava-

eraldi. Nii moodustati meeste

naiste

liikuma

naised

Kohalik maisiõlu. Maitseb nagu džinn.

oli tõesti

tantsime. See toob meile terveks aastaks

Kui

Chisaluke, kõige sotsiaalsem Makishi.

ring. Puusad, peamiseltpidid

puusad.

Makishid lõpetasid nii, et üks väga sõbralik

ja populaarne Makishi
tõsteti rahva õlule
pea kohal

–

Chisaluke

ja ta vehkis

Südaööl

kesi. Suitsulõhn
inimeste

vitstega. Seejärel haihtusid nad

kõik. „Makishid

on

kadunud!“ hüüti.

Algas

„Me, I want beer,“ teatas

laps selja
nud,“

taha

ajal

seotud,

osutasin.

noor

neiu

öösel.

„Aga sul

väike

kes

möllust

väsi-

on

„Mzungu, täna

võimaluste öö!“ hüüdis

keegi ja kummar-

„Võib-olla tahad

sa

on

midagi

suitsetada?“

Lackson

käed õhku. „Poisid

saanud meesteks!“

et selle

vähesegi kohal

Peopaigas

ei olnud toole

ega varikatuseid. Istuti maapinnal ja tähis-
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lõpetanud ega

immit-

naase.

saabumise

Arvasin, et

ära,

teeme sääred. Olin lihtsameelne

mul

sin, et

on

vaatame

õnnitleme neid

võimalik tähtsaid

õnnitleda, neid kõnetada, kätt

ja

– kujutle-

kangelasi

suruda.

ennast

soojenda-

Ilmusid

piitsamehed ja hakkasid platsi

da. Enne päikesetõusu oli jahe. Otsisin

ette valmistama.

tihnikus privaatsemat kohta WC tarbeks

külgedele nagu jalgpalli vaatama.

sest olin unustanud

tualettpa-

(õblukesed savannitaimede

ole eriliseks

28

ja tõstis

sesid haledat suitsuja inimesed kükitasid,

ja kirusin,

Peopaik

on

Hommik. Öösel lõõmanud lõkked

beri

taeva all.

tungis ninna. „Mukanda

laager põleb!“ hüüdis

Poisid naasevad meestena

„No-no, me, I want beer,“ jäi

Süüdati lõkked.

kumamas tulu-

poiste

ava-

tüdruk endale kindlaks.

dus lähemale:

orus

Rahvas hõiskas kooris.

ülemeelik Aafrika pidu.

meelselt kella ühe

nägime all

–

abiks).

päevast midagi.

lehed ei

Ma ei oodanud alanud

Makishid olid tantsu

Pealtvaatajad suunati

astus üle nähtamatu keelatud
butati

vitstega või

Hiljem,
keegi

rahva

Kui

keegi

joone, vii-

löödi ähvardavalt maha.

tunglemise ajal,

meist armideta.

ei

pääsenud

HÕIMULUGU

Enne tantsu

pritsitakse poistele

vett

peale.

6/2019
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Noormehed valvavad piitsadega

korda.

aja,

mulle nahaalselt kükitamiskoha esireas.

sid piitsameeste eest. Naerdi, kui valusalt

kirjas tahvlile ja ootasin, kuni need ko-

Poiste

pihta saadi. Nooremad ronisid puude

peeritakse. Seejärel kirjutasin järgmise

armee

saabus aga ootamatult ja ajas

pealtvaatajad pöördesse. Tunglemine. Mul
vajus

suu

lahti, kui mind vägisi rahvasum-

tiriti. Ma ei oodanud nii muljetaval-

ma

et leida parem

vaatepunkt. Ja kalpsa-

Lackson võttis samuti piitsa ja võitles

otsa.

metsast

osa.

rivi

südamega. Iga-aastane asi

ja eemaldusid. „Nad põletavad nüüd

kiivrid,“ selgitas Lackson.

nad õpitud liigutusi. Puusade liikumisel oli

Lõpupidu Makumba koolis
Õpilased kirjutasid enne jõuluvaheaega

käes pikad odad. Paljad ülakehad

läigatati vett,
ette

lasti,

pritsis

enne

kui

nii et kui nad

uus

puusi õõtsutasid,

vett pealtvaatajatele näkku. Tolm

tõusis nende jalge alt. Emad nutsid, kui

laagrist vabanenud poisid lõpuks taas
avalikkuse ette ilmusid.
Ehkki mitmel korral tärkas
lemine

jooneja

sain

hoidsid

keealussärgipaksult valge

piitsamehed hästi korda.
latud

jõhker tung-

ja rahvas muljus üksteist,

Astusin üle

ga mehelt kolm piitsahoopi vastu jalgu.
Tantsud kordusid,

tantsijad vahetusid sal-

kade kaupa. Poisid, pilk naelutatult enda
ees,

tantsisid tõsiselt ja keskendunult.

Jõulukuu päike kõrvetas meid halastamatult. Keegi ei rääkinud, ei peetud kõnesid.
Ainult tants. Inimesed
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trügisid kogu

selle

Tüdrukud saabuvad
klassiõhtule, kingitus
näpus.

jõule.

lõppemist

õppeaasta edukat

ja jõule. Direktor

ris kõlarid tantsuvõistluse

jäi toit.

varumine

võõba-

viirg poisse

igavad ja tüütud

enne

Enne lahkumist otsustasin korraldada

hooleks
eksamitöid. Need olid

eriline roll. Peas uhked värvilised kiivrid,

tud triibuliseks. Õlgedest seeliku peale

võtsid eksameid rahuliku

koolis peo, et tähistada

välja. Trummid, tamburiinid ja

viled tegid neile rütmi, mille saatel esitasid

Õpilased

Pärastlõunal moodustasid sõdalased ühtse

davat armeed. Sajad väikesed poisid ja

pisut vanemad noormehed marssisid rivis

päevad. Maalisin ülesanded pisikeses

pani

organisee-

jaoks.

Minu

200 inimesele toidu

mind

pisut

muretsema.
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Eriti kui Golden ja tema naine Mweene
asusid ette lugema, mida oleks sünnis

pakkuda: „2 kitse,

15 kilo

riisi, maisijahu,

toiduõli, tomateid-sibulaid, soolt-pipart,
30 liitrit siirupit,

õpetajatele kohalikku

alkoholi. Igaks juhuks paar kana, neile,
kes kitseliha ei söö. See teeb kokku…
1500 kwacha’t.“ „Kas tõesti?“ imestasin.

Summa, millest Golden rääkis, jäi alla
sajaeuro.

Õpilased aitasid

mind kitse

12–14-aastasedpoisid

tapmisel.

olid kõik

kitsetapus osalenud. Kellega
genud Lõvi Larry seiklusi,
selle

üle,

kui kohmakalt

panustasid
mad

juba

olime

lu-

naersid nüüd

nülgisin. Kõik

peo õnnestumisse:

väikese-

lapsed tantsisid ringis ja hoidsid

tuju üleval, poisid hüppasid liivakuhjalt
saltosid, tüdrukud askeldasid väliköögis.
Kui kõik olid söönud

algas

ja morssi joonud,

võidutantsimine.

„Me teeme

umbes samasuguse peo

kirikut,“
de

ajal

jõuludel pärast

ütles direktor Himwiita.

toimub

Chingande –

Aga tantsime siis ringis,
nagu täna.“ „Kas

sa

„Jõulu-

suur tants.

mitte

tead, kes

läbisegi

on

jõuluva-

Tapsin tol klassiõhtul esimest
korda

kitse ja õppisin nülgima.

na?“ küsisin direktorilt. Ta ei teadnud.

„Selgitasin, et jõuluvana on jõulude suur
kangelane. „Mina mõtlesin,

et Jeesus

jõulude kangelane,“ muigas

direktor.

on

Häid jõule, Joshua, Revy, Chileleko, Markson, Bryson, Gorden, Vincent, Axel jt!

Tagasiteel
Kõndisin härra Goldeni kodu poole.

Õpilased, kellega teed jagasin, saatsid
mind. Pärast päikeseloojangut pimeneb
Sambia kiiresti. Sammusime hämaruses

ja kuulasime mobiilist „Pistoda laulu“.
See ei tekitanud kaasaümisemist. Vahetasin lugu: Mercy Chinwo „Excess Love“.
Kuulsin seda esimest korda Ugandas,
Aafrika rännaku alguses. Ja seejärel igas

järgmises riigis. See

on

siiani hitt igal

pool Aafrikas. Sambia ja Makumba küla
ei olnud erand. Laulu sõnum
Jeesus,

sa

on

lihtne:

armastad meid liiga palju.

Korraga pani keegi
satasime. Suunasin

vingerdas pisike,

mulle käe ette.

pealambi

tõesti

Sei-

maha. Seal

imepisike kobra.

Kummardusin lähemalt uudistama

lapsed puhkesid

ja

naerma. •
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ITAALIA
Diana Amos kirjeldab kolme Liguuria põnevat

paika, mis paiknevad
ning kus

on

GO
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turistilõksudest eemal

läbi põimunud ajalugu ja tänapäev.

TEKST JA FOTOD: Diana Amos
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Minu iga-aastased Itaalia seiklused leiavad tavaliselt aset

Liguurias, Riviera dei Fiori nimelisel lillerannikul. Siin

on

glamuurne Sanremo, armas Diano Marina, uhke Impeeria, tagasihoidlik, kuid suurepärase liivarannaga Arma di Taggia ning
alati elav Prantsusmaa naaber Ventimiglia. Oma püüdlustes
vältida turistilõkse ja avastada midagi erakordset, komistasin
peaaegu

kogemata kolme Liguuria pärli

otsa.

Bussana Vecchia
Esimene

peatus

on

kunstnike

Bussana’) mägikülas,

juures, Bussana Vecchia (’Vana

vaid 10 kilomeetrit kuulsast Sanremost.

Teekonda tasub alustada Uues Bussanas
Bussana Nuova või lihtsalt
rahuliku

õhkkonnaga ning,

ebaproportsionaalselt

Bussana).

linna väikest

suure

(kohaliku nimega

See linnake

majesteetliku katedraaliga.

ja Vana

Bussana vahelist teelõiku saab läbida nii

ka

Viimane

jala.

vaated

on

on

paelub

oma

pindala arvestades,
Uue

autogakui

eriti soovitatav, kuna rannikule avanevad

uskumatult ilusad, seega

mägisel

teel tehtud pingu-

tused tasuvad ennast kindlasti ära. Nii, märkamatult, mööda
looduskaunist teed, jõuamegi kohale.
Rahvusvahelise kunstnike külana tuntud Bussana Vecchia
arvukate töökodade ja ateljeedega

on

oma

juba iseenesest kunsti-

teos. Küla koosneb rohelusse uppuvatest kitsastest

munakivi-

tänavatest, kus põimub omavahel keskaegne ja boheemlik,
iidne ja nüüdisaegne, kus

on

stiilsed kunstigaleriid ja õdusad

6/2019
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kohvikud.

Soojadel suveõhtutel

kunstnike

paradiisis aeg-ajalt

saab selles

nautida

teatrietendusi, kontserte ja kunstinäitusi,

pole

tänaseni lahendatud

ähvardab siiamaani
üks asi kindel

ning

elanikke

väljatõstmise oht,

– Bussana Vecchia

Triora

on

Nüüd
on

le.
kuid

see

ei ole alati nii olnud.

vaidlusi

ja võitlusi

on

kõiki

väärt. Nii nagu ikka,

aga aeg suunduda külla

Trioria nõidade küla
itaallastele omasel kaootilisel
1887. aastal raputas

Liguuria

rannikut Ge-

välja

tohutu

värin, hävitades asulaid ja nõudes

2000

just Bussana Vecchia, kus 20-sekundiline
võimas maavärin hävitas pea kogu linna.
Enamik ohvreid olid parasjagu külakirikus

missal, kui selle katus ühe hetkega kokku
varises. Pärast sellist tragöödiat muutus
linn elamiskõlbmatuks ning 1894. aastaks

hülgasid elanikud selle täielikult, et kolida
madalama ja turvalisema asukohaga uude
Bussanasse. Vana Bussanat tabas kurb

kummituslinna saatus. Alles 1960ndatel
hakkas elu siin uuesti tärkama, kui mässumeelsete kunstnike kogukond vaatamata
asus.

Inspiree-

rituna Bussana Vecchia ja ümbritseva piirkonna ilust, ehitasid nad poollagunenud
hooned ümber galeriideks, stuudioteks ja
kodudeks. Algusaastatel sai ilma elektri ja
voolava veeta Bussana Vecchia teisitimõt-

lejate pelgupaigaks, kes unistasid lihtsast
kommuunielust j a kunstivabadusest.

Kuigi
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kõige

seaduslikumal kombel, sai

maa-

inimelu. Kõige rohkem sai kannatada

valitsuse keelule siia elama

ja mitte
bussisõidu

alati
novast Prantsusmaani

omavalitsusega

Veel üks

parandamatutest varemetest järjekordne
šedööver.

nõidade-

Maagiliste mägede taga peidus, paikneb
pooleteisetunnise

kaugusel Liguuria

rannikust.

traagilise ajalooga koht,

mis

ohvrite mälestamise kaudu üritab

oma

ITAALIA

karmat kuidagigi lunastada. Hiliskeskaja

müüakse nõiaretsepti järgi tehtud moose,

ja valgustusajastu ülemineku ajal mõisteti

küpsetisi ja muud

siin piirkonnas

iga purgi ja pakendi külge

suurim

osa

surma

üle 60 000 inimese,

nendest naised, süüdistuseks

on

kinnitatud

nõia isiklik visiitkaart. Suveniiripoe nõia

saladus-

nõidus ja saatana sektidesse kuulumine.

välimusega müüja vaatab mind

Triora peamiseks vaatamisväärsuseks

liku pilguga ja vist ei pea seletama, mis

on

nõiduse j a nõiaj ahi muuseum, mis

on

temaatikaga suveniire

saab. Hubasel vanalinnaväljakul asuvas

Euroopa esimese holokausti kuritegusid.

nõiakübarate ja luudadega kaunistatud

Pühendatuna nõiajahi süütutele ohvritele,

kohvikus saab maitsta nõiakohvi, mis ei

juhivad muuseumi kolm eksponaate täis

ole tegelikult jook, vaid hoopis magustoit.

klien-

korrust tähelepanu religioosse fanatismi

Kõige tagumises

kohutavatele tagajärgedele, lootuses, et

tidele kinni, selle taga teeb lõunauinakut

enam

kunagi

ei kordu.

must nõiakass. Selline on

Triora
ne.

Praeguseks tundub

Triora

oma

kurvast
see

minevikust üle saanud olevat. Nõidade

hinged on

arvatavasti

lõpuks rahu leidnud,

kuid nad ei ole kuskile kadunud. Nõidade
kohalolekut

on

siin tunda

igas väikeses

– linnas valitsevas vaikuses, vanalinna kitsaste hämarate käikude labürindetailis

–

Kahju,

et seekord ei

muinasjutuli-

näe, kuidas ärkab

unine linnake ellu eriürituste ajal

kaugusel, Li-

guuria Alpide jalamil asuv Torri Superiore

resideeruvad siin maailmaparandajad, kes
on valinud

jätkusuutliku loodussõbrali-

ku eluviisi, püüdes igal võimalikul viisil
vähendada

mõju keskkonnale ning

oma

edendada kogukonna ühtsust, sotsiaalset

õiglust, säästvat arengut, eetilisi valikuid,
keskkonnaharidust ja kohalikku kultuuri.

argipäevane

tasane, pooluinuv,

on Prantsusmaa

mõne kilomeetri

ökokülade võrgustikku. Aastast 1989

tema käest osta

nurgas olev laud on

Viimaseks sihtkohaks

piirilt vaid

ökoküla, mis kuulub tuntud globaalsesse

võtnud eesmärgiks mingilgi moel heastada

taoline julmus ja sallimatus

Torri

head-paremat ning

–

13.

sajandist pärit

põhimõtteliselt
stiilis

hoone,

Torri

Superiore

milles

on

üle 160 ruumi

traditsioonilisel nõidade ööl augustikuus,

mitme sisehoovi

rahvalaatade ja loomulikult halloween’i

omavahel keerukas sisemiste

ajal.

Ehk

järgmine kord.

jaterrassiga,

päeva jooksul ei

vahepeal mahajäetud ja kummi-

tuskülaks muutunud
tundnud ega

mida seob

ja välimiste

treppide, käikude ja koridoride võrgustik.
Samuti

Lahkudes mõtlen, et terve

on

üks ülisuur kindluse

kogenudki ma

nõidade külas

keskaegne

külake

sai 2016. aastaks keskkonnasäästlikkuse

dis,

vanalinna ääres

kohtumispaiga

asuvas

iidse nõidade

varemete keskel

ja

sealt

midagi
Lausa

hirmuäratavat ega

vastupidi,

pahatahtlikku.

selle koha atmosfääris

põhimõtteid järgides täielikult
on

restauree-

ritud ökoturismi oaasiks.

algaval kunagisel nõidade
sajanditevanuse sumeda
maagia ja

müsteeriumi

Linnatänavad

on

teekonnal läbi

metsa.

on

hõngu.

täis nõidade

kujusid, kujukesi,

Õhus

ja võlurite

maale ja igasuguseid

nõiaatribuute. Kohalikus gurmeepoes

midagi

lummavat ja luulelist. Ju siis

pidid

kõik need nõiamoorid head olema. Ja kas

Torri

halvad nõiad

siinsamas

on

üldse olemas? Või

peegel-

davad nad lihtsalt meie enda hirme, valu

ja kurbust,

mida

me

ei oska

võtta ja seetõttu teiste

kuidagi

omaks

peale projitseerime?

tilise

Superiore
oru

suurem

vend Torri asub

madalamas osas,

paariminu-

jalutuskäigu kaugusel. Aeg

Torri linnakeses

poodi,

paigal.

Siin

seisab

pole ühtegi

restorani ega muud üldsusele

6/2019
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Ümberringi on vaid vanaaegsed

tud kohta.

Nende kätes

ei ole nutitelefone ega arvuteid

elavnevad vaid kord

ei tunne huvi ülemistel korrustel

bussi saabumise
vad
vaid

iga kahe tunni

ajaks.

Muul

paarile

wifi-ühenduse vastu.

tervenisti

üksikule turistile, kes linna

uudistavad. Kui Torri tutvumis-

ring tehtud, tasub

ette võtta romantiline

loodusmatk Bévéra jõe äärde, mis
mäe otsas

tagant,

ajal kuulu-

tühjad keskaegsed tänavad

parasjagu

algab

ja laskub astmeliselt madalama-

le ja madalamale, kuni

jõuab

ujumiskohani kaljude

vahel.

otse maalilise

Torri Superiore on koht, kus aeglase elu
unistus

on

teoks saanud. Muide, just

itaallased kinkisid maailmale aeglase elu

filosoofia, millest on tänapäevaks arenenud mitmed globaalsed

slow-liikumised

aeglasest toidust aeglase moeni. Torri Superiores osatakse elada siin ja praegu,

nau-

tides ja olles tänulikud iga hetke eest. Siin
roheliste mägede vahel ei ole
tavat lärmi ega kiirustamist.
on

stressiteki-

Ümberringi

rahustav vaikus, vaid kuskilt kaugelt

kostavad vanaaegse itaalia muusika helid,
mis toovad südamesse nostalgiatunnet.
Külalised

ja kohalikud

istuvad tundide viisi

terrassil, lugedes raamatuid, vaadeldes
loodust, vesteldes, nautides ülimaitsvat

kirpas-

taimetoitu, midagi omaette õppides ja

jutades.

36

takaga, päris pabervihikusse.

majad, villad, aiad ja sillad. Linnatänavad
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kirjutades, päris

laarsust

on

kogunud

Palju

keegi

pakutava

suuremat popu-

imekauni mäevaatega

meditatsiooni-ja joogasaal
raamatukoguruum.

ja

pea

Kellel

ning hubane

on

aga eriliselt

Torri Superiore on ülimalt rahvusvaheline.

Alaliselt elavad siin itaallased ja sakslased,
kuid

külastajaid

Isegi Eesti

on

igast maailmanurgast.

ei ole siin vähetuntud sõna kau-

gest põhjast. Kohalikud elanikud tunnevad
nii Lilleorgu Aruvalla külas kui ka Väikese

Jalajälje ökokogukonda Mõisamaal. Paljud

loominguline tuju, saavad proovida oma

maailma ökokülad

kunstnikukätt alumisel korrusel

tehes tihedat koostööd planeedi parema ja

asuvas

keraamikastuudios, ühendades ökoreisi

loomingulise turismiga.

on

omavahel seotud,

rohelisema tuleviku loomisel.
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900 luumenit ainult 100 g juures.
Laetava akuga pealamp, millel

on

"Reactive lighting" tehnoloogia.
REACTIVE LIGHTING tehnoloogia

on

ideaalne kiire

liikumisega tegevusteks. Lambis olev andur mõõdab
pidevalt
vastavalt

S
•
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ümbruse

valgustatust ja

et

kohandub

optimeeritud,
tagada valitud valgusrežiimi soovitud kestvus. Selline

automaatne

on

valgustugevuse reguleerimine hoiab käed nii

mäT^SPOrt
.

♦*

Saadaval MATKaSPORT

valgustugevust

valgustugevus hetkega. Valgustugevus

palju vabana kui võimalik

www.matkasport.ee

seab

vajadusele.Tänu valgussensorile

kauplustes ja e-poes

MATKALUGU

Keset ookeani
lambaid
loendamas
TEKST: Kariina Tšursin-Sootla

FOTOD: MARGUS SOOTLA
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Múlafossuri kosk põrutab 30-meetriselt astangult otse ookeanilainetesse

ning

on

teenitult Fääri saarte üks „kohustuslikke“ vaatamisväärsusi.
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Fääridel

silm lausa puhkab

Kui mõni

kalakasvandus ja

tööstus- ja ärimaastike nägemisest.
-tööstus siin-seal välja arvata, on

väljaspool asulaid inimtegevuse jälgi vähe.

Nädalane automatk Fääri saartel

tõestas, et nendel keset Atlandi
ookeani asuvatel saartel

on

külalis-

tele palju põnevat pakkuda.

Fääri saared

kele,

kelle

on

avastamist väärt reisisihtkoht
Eesti suved

jaoks

vel keskmiselt 13
kraadi vähem

on

soojakraadi,

muutlik,

on

sugugi

Mõni ime

siis,

et

arv on

tegemist ei

ole

seda

saarte ilm

öelda,

et ühte

on

päeva

saarenam-vähem kogu aeg.
Fääri

massturismimagnetiga,

kindlal tõusuteel.

GO REISIAJAKIRI 6/2019

vale

Üldistades võib aga väita, et

jahe, pilves ja tuuline, ning

turistide

40

vetevälja asuvate

et kohati ei ole

mahub neli aastaaega.
tel

talvel keskmiselt kümmekond

– palav just ei hakka, ülemäära külm samuti

mitte. Keset Atlandi ookeani
nõnda

kliimapõgeniSu-

muutunud liialt lämbeks.

ehkki

MATKALUGU

Enamik teid

on

Fääridel asfalteeritud

ja laitmatus seisukorras, mis võimaldab
ringisõitmisest puhast rõõmu tunda.

Fääri saared kuuluvad autonoomsena
Taani
oma

Kuningriigi

koosseisu. Neil

parlament, valitsus ja lipp.

Vahepeatusest sai sihtkoht

veidi vaheldust saada.

on

18 saart

Kuigi
saab

asuvad Islandi, Shetlandi saarte

ja Norra

Fääri saarte

huvilisi

didena.

Ühelt

suvisel

nende tekkeloost
valmis saanud,

– kui jumal oli

puhastas ta

oma

küüne-

ajal

peatuse

ning

ning

Hirtshalsist

sellest mustusest tekkisidki

Fääri saared.

Küllap

paistavadki väikese

need

kõrgelt

vaadates

sodina keset Atlandit,

jaoks kuuluvad

mis kurseerib

suunas

Fäärid vaielda-

(Taani) Sey∂isfjör∂uri (Island)
kui otsustate

ligimeelitamiseks.

jäävad, siis miks mitte seal ka veidi

ringi

vaadata, eks? Seda enam, et Fäärid

kaugusel,

mistõttu võib

isegi teede kaarti) ning kolmest päevast sihitust ringiuhamisest mootorratastel läbi
et täitsa

piisas. Ometigi

jäid need meid kummitama. Eriti

see

kõle

udu, läbi mille võis aimata majesteetlike
fjordide siluette. Tuli tagasi minna.

on

Taanist tervelt kolmekümne kuue tunnise
laevasõidu

Fääri saari

meie sihtkohaks, siis saabusime sinna ilma

saju ja udu tundus,

Kui nad niikuinii

teele

tagasi väisasimegi

igasuguse ettevalmistuseta (meil polnud

Muide, laevapilet

soodsam,

Mõni aasta

teel Islandile ning veetsime seal napid
kolm päeva. Kuna Fäärid polnud toona

ja

kolme- või seitsmepäevase peatumisega Fääridel – kaval nipp saartele tu-

matult seni nähtud võimsaimate maastike
esikümnesse.

hulk

reisida

ristide
kuid meie

suur

teeb kummaski

ka Fääridel.

tuleb mõnevõrra
alused

saabub

kaks korda nädalas Taani

legendi

maailma

Tórshavnisse

parvlaev Norrönaga,

Islandi vahel
taanlaselt kuulsime

pealinna

hõlpsalt lennukiga,

vahel, tõustes ookeanilainetest ulmeliste

järsunõlvaliste, smaragdroheliste püramii-

olla tekkinud tahtmine laeva loksumisest

Sel korral võtsimegi sihiks ainult Fääri
saared

ning aega

nende avastamiseks terve

juba

6/2019
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Matkama

minnes tasub riietuda

mitmekihiliselt ning

kõikvõimalikule pinnasele sobivad jalanõud,

sest

nii

ilm, nii võib ka rada muutuda rohusest mudase ja

vahe-

nädala. Kuna reisiseltskonda oli

panna

jalga

muutub

nagu

kiviklibuseni.

Jäta vaid jalajäljed, vii kaasa
vaid mälestused?

peal lisandunud üks allameetrimees, siis

Fääri saarte peamiseks ekspordiartikliks

paigaldatud lavats võimaldas sealsamas

on

kindlasti mugavam variant. Veidi

kala ja kalatooted, mis moodustavad

on see

94%

pettu-

ekspordimahust. Geograafiat arvesse

võttes ei ole selles
must valmistas kohale

jõudes tekkinud

teadmine, et väljaspool telkimisalasid on
Fääri saartel ööbimine

rangelt keelatud,

järsule kasvule veel

selt reageerida jõudnudja nii

adekvaat-

on

–

külje kõrval reas,

leiab kuivatatud turska, muud midagi. Asi

pidavat nimelt olema selles,
käib kas ise kalal või

hea, kui ukse mahub

võib tihtipeale ööbida jalgpallistaadioni
oma

kohalviibimisest

teatamiseks kuhugi helistada ning järgida

toodang), vaid

osa

enamasti Taanist või Islandilt.

Sestap

teisekordsed, väljas

söömine samuti mitte

kõige odavam lõbu. Üllatas see,
köögiviljal pole kaupluses
vaid tükihind.

Niipalju kui

me

puu- ja
kilo-,

et

mitte

kohalike

vähesel määral

tal mõni tuttav

on soov Fääri

huumusekiht

saar-

soosi

on

lihtsalt nii

–

õhuke, et

kuidagi millegi kasvatamist. Suvenii-

riks võiks endale

külastades ka kohalikku kala mekkida,
tuleb väisata mõnd restorani, lasta mõnel
kohalikul end õhtusöögile kutsuda või olla

õigel ajal õiges kohas ehk kord nädalas

hoopiski

lambavillased

sokid osta, sest lambaid näib Fääridel
uitavat rohkem kui inimesi.

Muide,

nimi tähendab lambasaari. Lammas
Fääri saarte sümbol

maksta

– suuresti seisab asi aususe

Ilmselt saarementaliteet.
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ka Fääri saarte

eest tuleb

peal.

Minu
na

jaoks, kes

koju

viia

ma

armastan

ei

saari

ja seda

on

suveniiride-

eelkõige söödavat, valmistasid

vapil.

ringi

saarte

on

kujutatud

toimuval Tórshavni kalaturul.

juhiseid, kui palju jakuhu selle

–

on

poehinnad Eesti omadega umbes poole-

aialapikesi nägime, siis

kalasaagist aga veetakse

telt välja. Seega, kui

pea

tarbitav toidukraam tuuakse sisse

kasvatatakse kartulit või rabarberit

autod sedavõrd külg
et

on

toodetagi (kui välja arvata

kahe väikeõlletehase

kogu

sööda-

kala seal muud

et fäärlane

kalur, kes teda värske saagiga varustab.
Valdav

lahti teha. Vähem populaarsetes paikades

ääres, kus tuleb

otsida kui tikutulega. Hea õnne korral

küllaltki

vähesed kämpingud kohati viimse piirini
üle rahvastatud

kulmu paneb siiski kergitama see, et kauplustest tuleb sedasama kala ja kalatooteid

Kahjuks ei ole kohalikud kogukonnad tuarvu

midagi üllatavat, kuid

st

ei mingit parklas või tee ääres magamist.

ristide

peale sellesama
vat suurt ei

tsiklite asemel läksime autoga, millesse

ööbida. Ilmastikuolusid arvestades

Fääri saared selles mõttes pettumuse, et

Seda arvestades

tek-

kis mul laeva poes kohalike rõivabrändide

toodangut uurides küsimus,

miks

on

villas-

MATKALUGU

–

Parim ilm Fääridel ei ole mitte selge, vaid pilvine
vähemalt fotograafi jaoks,
efektse maastiku veelgi

te labakute sees silt

„Made in Lithuania“?

juhtuda, et viletsa ilma tõttu tühistatakse

Sellist „suveniiri“ väga ei tahaks.
Selles mõttes klapib hästi

vastutustund-

loosung – jäta vaid jalajäljed,

liku turismi

vii kaasa ainult mälestused… kuid

valitsevate ilmastikuoludega. Võib vabalt

jalajäl-

mitme päeva jagu reise

– asjaolu, millega

tasub arvestada, et ei juhtuks nii, et oled
ärasõidu päeval mõnel saarel „lukus“.
Meie võtsime Fääridel olles ette ühe

gedega on

Fääridel

oma teema.

Nimelt ei
ma

tohi saartel

muru

peal

sest taimkate

ongi

kõrgune ning

muru

käia. Arusaadav,

Fääridel suuresti

muru

käsitletakse ressursina

– mida

muud need arvukad lambad muidu

sööks?

tasub looduses matkata vaid

Sestap

tähistatud radu

pidi

ning vältida taimedel

tallamist.

ja ühe pikema laevareisi.

napilt kahe

sõit üle selle väina elamus omaette

lainetel kui

jääb

on

–

isegi

ilmaga õõtsus laev

pähklikooreke,

mis hoovuste

tekitatud veekeeriste vahel endale teed

Avastusretk mereteid ja
tunneleid pidi

Õõtsumise amplituud oli

meelde tuli aeg, mil
eriti

suur

all olevat

Osa Fääri saartest ühendab omavahel sild
või veealune tunnel, kuid osani jõudmiseks
tuleb sõita kohaliku parvlaevaga.
on üsna

kilomeetri laiune väin,

võrdlemisi tuulevaikse

Graafi-

tihedad, kuid sõidukipileteid

ette ei müüda

(peale saab elava järjekorra

alusel) ning väljumised

on

tihedalt seotud

hoog

lapsena

maapinda,

siis

nii suur, et

sai kiikudes

sisse, nii et kord

olevat taevast. Laev

nägid kiige

jälle pea kohal

puugiti

enne

väljumist

autosid nii täis, et autode ette ja taha

jäi

ilma liialdamata vaid mõni sentimeeter
ruumi. Ka
dus

külgsuunas

oli

dramaatilisemaks.

kohalikud tulid

pakkimistihe-

muljetavaldav – asjaga kursis

enne

peale autojuhtide

võimalik

pardale minekut kõik

sõidukitest

jubapargitud autost

välja,

ei ole laeval

Teistmoodi elamuse
saartest kõige

kuidagi

pakkus

sõit Fääri

lõunapoolsemale ja ühtlasi
asuvale

kaugemal

Su∂uroy

saarele. Kuna meid oli õnnistatud

ilmaga,

sest

väljuda.

teistest kõige

saarte vahele

Kuigi Kalsoy ja Bor∂oy

otsib.

kud

lühe-

pilved muudavad niigi

sest

siis

nägi

laevatekilt tervet

selge
saares-

tikku. Mõnest saarest möödusime nii lähe-

dalt, et läbi binoklisilma võis lausa lambaid
loendada. Muide, kaheksateistkümnest
saarest vaid üks
asustuseta

se), ent

– Litla Dímun –

(kuuludes siiski

on

seda kasutatakse lammaste

tamiseks.

Igal sügisel

näksiv umbes

kari kokku,

lastakse köite abil

jalust,

järskudestkaljuseintest
paatidega Su∂uroy

karja-

aetakse seal rohtu

kahesajapealine

loomad seotakse

inim-

eraomandus-

alla

ning

viiakse

saarele talvituma.

Ka liiklemine mööda teed

pakub iselaad-

olevad

seid elamusi. Näiteks sõit läbi veealuste
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Väikelapsega reisides tuleb olla üksjagu
ettevaatlik kõiksugu järsakutega.

ka täiskasvanul, kuna „üle parda“ lennates on

tunnelite, mida praegu
(alustatud on veel
tunnel

teine

saart. Neist esimese

teine

valgustamata tunnel

on

Eysturoy ja Bor∂oy
pikkus

4940

meet-

ja su

päris sügavale,
kaldenurk, nii

vaid, et

sina sõidad

Seda,

et tunnelid laskuvad

reedab tunnelite korralik

et vaatamata

sellele,

et need

ei ole ühest otsast teise võimalik

näha.

Unustamatud
läbi

on

mägede.

tunnelid

on

on

ka maismaatunnelid

Väiksema

tahutud

spetsiaalsed

juures puudub

(vastu-

on

neisse

„taskud“) ning seal-

mitmes ka

valgustus, nii

saarel

ja

dust. Isegi mitteklaustrofoobsel inimesel
tekib neis sõites paiguti tunne,

justkui

minema

uduloori

paksu

võimalus imetleda

Seljakotid selga!

jalga jala

ning

on

saarte

teedevõrgustik

ainult umbes 600 kilomeetrit pikk (ja

korralikult asfalteeritud), siis nädala sisustamiseks

on

ette võtta mõni

Kuigi neid

mõnesaja meetri

on

tulnud, all

paljudest matkaradadest.

eri raskusastmega, annavad

sellest, kuivõrd

mälupilti
kui

pilve

viirastus, mille

enam

sees

salvestunud

miski.

kõr-

me

märatsemas

landi ookean. Seda küll ainult

juba olime taas

mõistlik ja väga soovitatav

pea kõik väga hästi aimu

kohale olime

pühkis

avanes

gust kaljuseina, mille selga mööda

ning

kaljusein

tundus

olemasolule ei viidanud

Tagasiteel muutus udu

järk-

järgult hõredamaks,
laotus laiali ookeani

suunas

fia

maastik.

algab küllaltki järsu tõusu-

enamus

ees

Planeerisime

joonistub

välja grandioosne maastik. Kui ilm lubab
ja suund õige, võib korraga näha

pea tervet

oma

reisikavasse kolm

mõnekilomeetrist matkarada ehk võtsime
matka plaani üle päeva. Väikese
tundus

saarestikku.

see

põhjatipus Kalluri majaka juurde

viiv rada. Meie väisasime seda uduse

läbiks kitsast käiku, mis kohe-kohe sinu

tervenisti

läbisime selle ühes

udus, nii

juhul kümme

juurde

on

igal päeval,

palju ning saarestik on

sest

niivõrd

kompaktne ja lihtsasti navigeeritav, et väga
lihtsasti jõuab igale poole. Lõpuks ongi

suunas

pea

et nähtavus oli heal

meetrit. Majaka

näha

lapsega

täiesti paras. Soovi korral võib

neid kavasse võtta kas või

Üks populaarsemaid matkaradu on Kalsoy

ümber kokku tõmbub. Pikim üherealine

ees

kreenis olev

edasi, seda avaramaks

muutub vaade ning sinu

saare

sest

ikka veel

vertikaalse olemusega on saarte topograa–

just

At-

hetkeks,

kuni meie silme

ilmaga ning

REISIAJAKIRI 6/2019

des oli tuul nii tugev, et raske oli

ette panna, kuid lühikeseks viivuks

et

nende läbimine võib tekitada suisa kõhe-

GO

Kunoy

see

ga. Mida samm

liiklustihedusega

ehitatud üherealisena

tuleva sõiduki möödalaskmiseks
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asub

3031 meetrit pikk.

Arvestades, et Fääri

pea kohal loksuvad Atlandi

ookeani lained!

sirged,

on

aga muljetavaldavad 6300

meetrit pikk. Mõelda
tunnelis

on

Fääridel kaks

ehitamist) – üks ühendab Streymoy

ja Vágari saart,

rit,

on

vähemalt kahe veealuse

Õigupo lesetitasu päris kaljuservalkõlkuda

pääsemisvõimalusnapp.

jõu-

küsimus ainult selles, kui
suudab

korraga

palju

vastu võtta. •

ilu keegi

MATKALUGU

Suðuroy läänerannik

on

iseäranis järsk

ning sealsed kaljuseinad pesitsuspaigaks
paljudele lindudele.
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KOSOVO

Newborni

monument Priština kesklinnas

on

Kosovo iseseisvuse ja nooruslikkuse sümbol.

Euroopa

TEKST: Minna Kilumets

FOTOD: SHUTTERSTOCK,

noorimas

MINNA KILUMETS

riigis

eelarvamusi
kummutamas

Kosovo
Pindala:

10 887 km2

Rahvaarv: 1 809 280

Pealinn:

Prishtinë (Priština)

Naabrid: Serbia, Põhja-Make-

doonia, Albaania, Montenegro
Rahaühik:

euro

Riigikeeled: albaania, serbia
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KOSOVO

On veider mõelda, et Euroopas

on

riik, kus verine kodusõda möllas veel
90ndate viimastel aastatel ja mis

on

iseseisvust 1 saanud nautida kõigest
napi kümnendi. Võiks arvata, et sellisest paigast leiab eest sõjast räsitud

linnad, vaesuse, vähese turismi ja
ebakindlast välispoliitilisest olukorrast

põhjustatud rusuvad meeleolud. Kas
see

kõik Kosovos nii ka tegelikult on,

käis uurimas Minna Kilumets.

Ületame Kosovo piiri, kui väljas
pime. Meie päev

algas

on

juba

Niši linnas Serbia

lõunaosas, kuid bussiühenduste leidmine
osutus

keerulisemaks, kui olime arvanud.

Piiriületus suunal Serbia–Kosovo

ma ei saa
on

tegelikult

välja teadmist, et Kosovo

et selliseid

ühe

ja need ressursid,

paleesid ehitada?

kohalikuga

lihtne ja kulgeb ilma igasuguste viivitus-

et need

nud välisinvestorite abiga

tahavad reisida Kosovost Serbiasse, kuid
on

Kosovosse sisenenud mõnest teisest

naaberriigist.

Asi

on

nimelt selles, et Ser-

et

selgub,

on

kerki-

provintsiks.

de riiki

sisenenud

Sellist enesetõestamise

vajadust märkame

jooksul palju.

See

noor

riik

tahab meeleheitlikult muule maailmale

näidata,

et saab

unistatud kaua.

illegaalselt, ning

mille

käigus

sid NATO

Prištisilma üks kummaline näh-

Teel piiripunktist Kosovo pealinna
hakkab

endaga hakkama,

sest

enne

alt,

Kuigi

Kosovo

kohalikud albaanlased

abiga välja Serbia

murd-

ülemvõimu

1998–1999, õnnestus
siiski välja kaubelda ainult auto-

toimus aastatel

esmalt

Rahvusvaheliselt laialdaselt

noomsus.

luksusli-

tunnustatud suveräänsus saavutati alles

kult ehitud hiigelsuurte aedadega hooned.

üheksa aastat

On restorane ja pulmahalle, butiike ja ka

sovo

kutsu-

tänavatel kuuleb enamasti albaania
mida kohalikud ise kutsuvad

suured kullatud väravad

mille

see

enamasti juba

sära tundub mulle aga

täiesti võlts, justkui oleks need majad

juba

püüdlusena luua
teist

et taastada konflik-

kesklinna arhitektuurinäited nii sotsialistlikust brutalismist kui ka välisinvestorite

poolt spondeeritud ultramodernismist.
on

kummaline linn, kus hubast või

kodust tunnet ei teki meil

lõpuni.

see

ehi-

omapärast kõla

ei ole lähedalt

keelega

keelt,

fakt, et

suguluses ühegi teise

maailmas.

ja

shqip’iks ja

illustreerib

Priština nooruslikust vaimust aimu saamiseks tuleb kindlasti seada sammud avarale
Ema Teresa

kelle järgi

alleele. Muide, kuulus nunn,

on see

populaarne jalakäijate

saanud, sündis küll Skopjes,

kuid oli rahvuselt Kosovo albaanlane.

näha massides noorukeid peaaegu

igal ajal,

kuid asjad võtavad pöörased mõõtmed
de ja laupäeva õhtuti. Et sellest

osa

seamegi end reede õhtul sisse ühes

ree-

saada,
tänava

mitmest populaarsest välibaarist. Tuleb

välja, et kohalikel

on

selle jaoks, mis siis

juhtumahakkab, isegi eraldi

tatud papist ja siis kuldseks võõbatud, sest

Ema

Teresa alleel võib sihitult ringi lonkimas

hiljem. Tänapäeval on Ko-

elanikest umbes 90% albaanlased

vad helendavad neoonsildid, kuid nende

kinni. Kõik

maailmasõda

Jugoslaavias ning

pärast kodusõda,

tänav nime

ja kümned

on

pärast teist

kodusõda,

suursugused, üleni valgustatud,

vastu

on

modernne keskus

See

2008. aastat

tus: tee ääres laiutavad kümned

elumaju. Igaühelt säravad

ise

nen-

teid sealsamas ümber pöörata.

nasse

on

alla 24 aasta vanad

tis hävinu. Niisiis ilmestavadki Priština

iseseisvusest oldi seal

varem

ja linn

korda

avaldada.

Niisiis võivad ametnikud teile

Kosovo–Serbia piiril teatada, et olete

42%

energiaga pealinn.

mest korda sotsialistliku

j a justnimelt

piirilt tulnud turistidele muljet

Kosovo reisi

peab seda endiselt lihtsalt üheks Serbia

on noore

kaks korda täielikult ümber ehitatud. Esi-

bia ei ole siiani tunnustanud Kosovo 2008.
aastal väljakuulutatud iseseisvust ning

Priština

Paar päeva

pilkupüüdvad hooned

selleks,

Prištinas

sealsetest elanikest

vesteldes

teta. Probleeme võib aga tekkida

neil, kes

Edasi-tagasi

Euroopa üks vaesemaid riike.

Kust siis kõik see raha

hiljem

on

peast

sõna

– korza.

Korza tähendab Priština noorukite jaoks
lihtsalt öeldes õhtust kulgemist. Lüüakse
end üles, võetakse sõbrad kampa ja

1

min-

Kosovo iseseisvust tunnustab ametlikult 99 ÜRO liikmesriiki 193-st, sh Eesti.

Mittetunnustajate

hulka kuuluvad näiteks Serbia, Venemaa

ja

Hiina.
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Kosovo veidra arhitektuuriga rahvusraamatukogu tekitab
vastakaid tundeid

nakse puupüsti täis tänavatele lihtsalt

näiteks viiendal

edasi-tagasi

Kosovo iseseisvust tunnustanud riikide

kõndima. Kuna noorte

kaeti

lippudega. Meie

luksust baaridesse ja klubidesse sisse

hetkel oli

astuda paljud endale lubada ei

nii et sõna keskele moodustus number

saa.

vat, et näha

Selle

täna-

ja olla nähtav. Trehvatakse

vanade tuttavatega ja leitakse uusi

sõpru. Teatud tüüpe nägime enda

eest

Prištinas viibimise

b-täht asendatud

10, märkimaks kümmet
dust. Linnas
ka huvitav
aasta

ringi

kohalikud Kosovo

ametlikku

kümme korda (pidasime arvet!) ja seda

võtnud. Uue sinikollase

kummalist rituaali jälgides mõtlesin, et

versiooni asemel

see

sobiks hästi üheks

antropoloogili-

lippu veel lõpuni

Priština kuulsaimast

mälestusmärgist

eurotähtedega

tihemini tänavatel lehvimas

punasel

omaks

nägime tunduvalt

sat Albaania musta

Nooruslikku uhkusetunnet õhkub ka

vaba-

jäi silma

et nende kümne

tõsiasi,

jooksul pole

numbriga 1,

aastat

liikudes

mööda kõndimas kindlasti rohkem kui

seks projektiks.

kurikuul-

kahepealist kotkast

taustal.

Linnast parema

ettekujutuse

saamiseks

Newborn (’vastsündinud’), mis avati

ronisime Püha Ema Teresa katedraa-

Kosovo iseseisvuse

väljakuulutamise

li kellatorni, kus

päeval ja millest

omamoodi saanud

ekskursioonil ka

noore

riigi

on

suveräänsuse sümbol. Tähed

NEWBORN seisavad

ajaloolise

spordikeskuse ees ja nende
muudetakse
erkkollane

GO

igal aastal.

oma

noorte

disaini

Nii oli

see

esimesel aastal, kuid
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meiega koos
kamp

Välismaised sõdurid

nähtus, sest NATO

gavad nad
alates.

ka turistides.

see

töötuse määr on Kosovos pea 50%, siis

asemel kulgetakse tunde mööda

48

sünnipäeval

nii kohalikes kui

Kosovol

ja president, peab

pole Prištinas

missioonidega

seal korda

Kuigi

viibis

USA sõdureid.

juba 1999.
on oma

riik praegu

harv

ta-

aastast

parlament
leppima

Ema Teresa kuju

samanimelisel al eel Prištinas.

KOSOVO

sellega,

et julgeolek, õigusemõistmine

välisasjad

on

ja

endiselt ÜRO kontrolli all.

Ema Teresa allee

on

Priština kuulsaim

tänav ja oluline ajaveetmispaik kohalike
noorte jaoks.

Sõdurid sõduriteks, aga vaade kellatornist
oli muljetavaldav ning kurioossed

on

mui-

de ka selle katedraali vitraažaknad.

Kindlasti ei
sused ainult
Teresa
võib

piirdu

vaatamisväär-

Priština

korza,

Newborni

katedraaliga.

ja Püha

Kui aega üle

Ema

jääb,

pead vangutada rahvusraamatukogu

ees, mis

oma

brutaalsusega peaks paljude

arvates kandideerima maailma koledaima

hoone tiitlile. Või siis
Clintoni nimelist
kuulsale
poes

jalutada mööda

nimega Hillary.

kus meid tuli

Vihmase ilma korral

rahvusmuuseumis,

juba väravale

muuseumigiid.

latuseks

tervitama

Meile

endalegi ül-

järgnes tervitusele ilma küsimata

privaatne
mi,

lehvitada tema

bulvarit,

kujule ja proovida pükskostüüme

võib tiiru teha Kosovo

kohalik

Bill

ekskursioon läbi

millest

taganeda oli

kogu

ühel hetkel

juba

võimatu. Tuur oli äärmiselt

tempokas ja

korruste vahel

esitati meile

vaevu

galopeerides

arusaadavas

fakte Kosovo

ajalootundi

inglise

ajaloo kohta.

ei tasu aga

tagasi

järjest

Ootamatut

pidada ennastsal-

gavaks külalislahkuseks,
teid väravani

keeles

Püha Ema Teresa katedraal Prištinas.

muuseu-

sest tuuri

saates ootab

lõpus

giid

teilt

jootraha.

Karud ja kloostrid
Tore päevase ekskursiooni idee on külasta-

da Priština lähedal asuvat karude varju-

paika ja Gračanica (Graçanicë) linnakest.
Mõlemad paiknevad samal trajektooril

pealinnast idas. Kohale saab vabalt bussiPresident Bill Clintoni

ga, kuid enne tuleb teha veidi
et osata

kodutööd,

juhilt õiges kohas peatust küsida,

kuju samanimelisel
bulvaril Prištinas.

ning arvestama peab, et bussilt karudeni
jääb veel paarikilomeetrine jalutuskäik.
Nagu Balkani maades ikka, liitusid ka

see-

kord meie jalgsimatkagakaks imearmsat
tänavakoera. Rõõmsad, lojaalsed ja tihti
väga hästi hoitud kodutud koerad tagasid

olukorra, kus meie mitmekuise rännaku
jooksul ei muutunud

mu

koeraigatsus

kordagi väljakannatamatuks,

sest varem

või hiljem pakkus mõni tänavakarvik end
alati sügamiseks välja.
Priština karude

varjupaik teeb väga

tänu-

väärset tööd. Kuni aastani 2010 ei olnud
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KOSOVO

UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Serbia

Üks 19-st päästetud mõmmikust Priština karude varjupaigas.

õigeusu klooster

Kosovos

ühtegi seadust, mis reguleerinuks

karude pidamist

oma

lõbuks ja nii lõpeta-

serblased, kes kodusõja käigus või pärast

karest versusCluj ja Timișoara). Prizren

seda olid sunnitud pealinnast põgene-

on

sidki paljud metsikud pruunkarud õelate

ma.

inimeste ehitatud väikestes puurides.

sajandil ehitatud Serbia õigeusu klooster,

Enamasti kasutati neid kundede meeli-

mis kuulub ka UNESCO maailmapärandi

tamiseks restoranides atraktsioonidena.
Hullematel juhtudel köeti ka karupuuri

põrand tulikuumaks,

et mõmmikud „tant-

Gračanica keskuseks

on

imeilus 14.

nimistusse. Tagasiteel karude varjupaigast

kiigata ning hiljem kloostriaias istuda,

õhtupäikest nautida ja nunnade igapäevatoimetusi jälgida.

paigas

uut elu on

praegu Priština

Prizreni kohal

sest sealt avaneb

Sulni atmosfääriga Prizren

sildadele

ja kaunile

seas, kelle
nane

Enne

tiike, korrapäraseid toidukordi ning mis

põikasime

kõige tähtsam, üksteise seltskonda. Külas-

sovo

tajad saavad karupargis ringi jalutadaja

meie

tutvuda nii iga looma kurva minevikuloo

Kosovo

piiriületust Põhja-Makedooniasse

ajaviide

läbi veel ka Prizreni linnast Ko-

1615. aastal ehitatud

on see

mõnus

on

j a uudishimulikud, niisiis

tuli meil teel varemeteni mitu korda

lemmikpaik kogu riigis.

Prizren

ajalooline ja kultuuriline

peatuda, et

keskus

jagada muljeid Kosovost,
hea

ning

vastata nende küsimustele

pealinn kipub

duvalt meeldivama üllatuse
on

ja

on

erineb Prištinast üsna märkimisväär-

mõni väiksem linn,

kaugusel

pärastlõu-

pere seltsis. Kohalikud

mida loomulikult

meelega ka tegime.

Siiski tundsid nad rohkem huvi minu reisi-

kuid tun-

pakub hoopis

kaaslase
sest

Ray vastu,

just seal

on

kes

Kosovo ümbruses

on

pärit Šveitsist,

üks Kosovo

tutvust teha Gračanica. Selle Prištinast

vaid kümne kilomeetri

on

lõunaosas, millest sai vaieldamatult

jääma kõledaks ja anonüümseks,
sellega

jõele, selle

turistide kui ka kohalike

jaoks

imesõbralikud

selt. Selliseid riike, mille

head võimalust

ronida,

Ottomani-aegsetele

huvitab vähemuste eluolu

Kosovos, pakub

kindluse

linna läbivale Bistrica

populaarne nii

naudivad mõmmikud hiigelsuuri aedikuid,

Neile, keda

vana

suurepärane vaade kogu

kaldaid ühendavatele

restoraniomanike käest päästetud. Nüüd

kui ka õnneliku hetkeolukorraga.

kõrguvad

varemed, kuhu tasub kindlasti

Sinan Pasha mošeele. Matk varemeteni

varju-

alustanud, ongi julmade

ajaloolist silmailu.

linnale,
se

dusega alles üheksa aastat tagasi ning kõik
pruunkaru, kes

kompaktne ja hubane ning pakub palju

Prištinasse tasub kloostrisse kindlasti sis-

sima“ hakkaksid. See julmus lõpetati sea-

19

Gračanicas.

diasporaa suurimaid

ja Albaania

kogukondi. Üldiselt

asuva

veelgi.

Esimesena meenuvad

Bulgaaria

teadsid kõik inimesed,

kellega

Balkanil

linna elanikest moodustavad enamiku

(Sofia versus Plovdiv) ja Rumeenia (Bu-
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kokku

puutusime, vähemalt

ühte teist rah-

KOSOVO

Imeilus Prizren Kosovo lõunaosas

on

riigi ajalooline ja kultuuriline keskus.

kunagi Šveitsis elanud.

läbielamised

võiduga lotopilet nii

mis minu jaoks tegid sellest äärmiselt hu-

aga silmas sedasama kurioosset välispolii-

mõnelgi korral, kui öömaja otsisime või

vitava reisisihtkoha, kuid riik ise pulbitseb

tilist olukorda ning liikumissuunast tule-

küüti palusime. Teiseks selliseks jäämurd-

nooruslikust energiast ja tema pilk

nevaid võimalikke sekeldusi piiril. Kui te

vuskaaslast, kes

on

See teema oli meile

jaks

osutus

eest!).

jalgpall (jumal tänatud Ray

Kosovos on kahte rahvust ühendav

võlunimi Shaqiri

–

Kosovo albaanlasest

Šveitsi koondise staarjalgpallur.

ühest-kahest

päevast piisab täielikult,

et tutvuda sealse

jõekallastel. Meie

meid hääletades edasi läbi
asuva

on

vo
on

aga

planeerides Balkani

see

pannes

pidage

muud põhjust Kosovo külastamiseks välja

pärast tasub teise Euroopa otsa lennata,

iseküsimus,

Trajektoori paika

ei suuda mõelda, siis minge kas või ainult

selleks,

et eelarvamusi kummutada! •

kindlasti reisikavva

ja

tee viis

Šari mägedes

rahvuspargi Põhja-Makedoonia

pealinna Skopjesse.
ei

arvata.

Prizreni kohal kõrguvad keskaegse kindluse varemed.

näha kõiki vaatamisväärsusi

nautida melu

küll just need aspektid,

suunatud tulevikku. Kas just ainult Koso-

ringreisi, tasuks

Prizren ei ole suur, nii et

ajalooga,

on

pidanud

kümme

me

Uusi

ootama

minutit,

küüdipakkujaid

kordagi kauem

mis annab taas

tust Kosovo elanike

lahkusest

kui

tunnis-

ja avatud

meelest.

Kosovo karmi lähiminevikku ei tasu

peljata.
paik,

See ei ole kindlasti mõni hirmus

kus 90ndate

sõjakoledused ikka

veel tänavanurkadel kummitavad. Selle
väikese Balkani

riigi ajalugu ja hiljutised
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SELJAKOTIREIS

Hindu kükis veedetud
Vaade Annapurna

puhkuseminutid.

III-le.

SELJAKOTIREIS

Seljakotiränduri
kogemustepagas
Seljakotireis viib

äärmusest äärmusesse, kohati ei tea,

kas nutta või naerda, erinevate kogemuste pillerkaart

TEKST JA FOTOD:

kirjeldab tabavalt kogenud rändur Artur Laur.

Tilk, tilk,

tilk. Silmad

päikesest

või tugevast

sioonist, mis
nõrgub?

mu

Astun

mida nad

punased. On

soolakontsentrat-

otsaesiselt silmadesse

läbimärjana j ääkambrisse,

tagasi

sedagi.

õhuniiskuse

Juba

pudel.

rongi ja hakkad
Seekord mitte

ja

ropendada, aga

selle asemel

tänan fänne. Buss tõmbab

mupahvaka saatel

suvalisele

Mister (ehk

astub ühtlasi nii bussist

mina)

kui ka lavalt maha.
mõnusalt

j ahutav.

jääauku hüpanud.

Mmm,

32

platsile.

Hello

kraadi, nii

Nagu oleks saunast

Kuumus, kõhuvalu ja rentsel

tol„Mari, oled siin jah?“ Enne kui vastuse
saan, olen mustade botaste välkudes

kadunud. Tõmban vetsuukse jõuliselt lahti

ja vastu vaatab üks märg

avaus

põrandas.

Vähemasti ei lähe hindu kükis veedetud

nii sina

Näed lähenevat

metroo-

vaikselt käterätti otsima.

higi pühkimiseks, vaid

sallina kasutamiseks. Taaskord

kuigi väljas

naeratan

ja kõrbetuule

paradiisis, kus higistad

kui ka sinu

tavaline

omakor-

jäisest külmikust.

Jäätis? Hea küll, võtame

täiuslikus

et siis

poeks kutsuvad,

da võtta jääkülma vett

oledki

vist. Tahaks

see

Artur Laur

Eesti rahvuslik

argipäev –

uhkus, siin

See oli

saun.

jääkülm,
aga

Malaisia,

järgmiseks Indoneesia.
Näed bussi lähenemas. Otsid taas käte-

rätti, nüüd aga higi pühkimiseks või

aeg-ajalt oma silmade

katmiseks. Tilk,

suits, tilk. Higi ja kellegi suitsupahvakad

jõuavad silma.

Bussisõit alla ühe euro,

kogemus miinuspoolel,
ne

käteräti omami-

– hindamatu. Kõik pakuvad suitsu, aga

tahaks ainult värsket õhku. Oleme ainsad
välismaalased bussis, kus

valge

olemine

tähendab rokkstaari staatust. Näod
meie
vad

poole pööratud.

on

Kohalikud tõmba-

mäeharjale jõudes kopsud suitsu täis,

et siis

järgmisest august

liselt meile näkku

läbi sõites

puhuda.

see

Kontsert

jõu-

algab

Üleujutused Phetchaburis, prussakavaatlus.
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SELJAKOTIREIS

Rööprähklus Sumatra moodi
kartulikoorimise

–

Karge õhk ka hommikusöögilauas.

tööpink.

hommikusöögid raisku. Jalutame linna ja

imelik vesi pritsib meie peale. Kell

Mari astub äärekivilt alla otse süsimus-

ja turgu hakatakse sulgema. Kõik uhutakse

ta rentslisse. Hea, et

voolikutest paiskuva veega rentslisse. Just,

seljakott seljas oli,

on

muidu oleks vesi äragi kandnud. Nüüd aga

sinna samasse, kus Mari käis. Nüüd

siputab Mari jalgu, seljakoti najal kiikudes

aga meie

palju

haisupritsmed endale. Oleme

Möö-

südamest naerda, aga inglased

da ujuvad prussakad, kõhud ülespoole.

„Kas kõik

on

korras?“ küsin mureliku näo-

ga, endal kõhulihased allasurutud naerust

pingul. Kõik

on

okei ja naerukajakad

saa-

juba jalgupidi vees.

Eks üleujutusel peab ka kasutegur olema.

põrandal. Nägin unes õunu ja linnatänavatel sõitvaid paate. Mari

le, nüüd

miimika

aga kardan baktereid. Kõik oota-

me, kunas takso haisema

hakkab, paraku

jääb kalahais seekord kerkimata. Kõik
meenus

40-kraadises palavikuuimas.

ei mõista, kuidas

ma

poole.

magab veel,

järgijookseb temagi unes

Vist need samosad.

mahtus!“ Varsti selgub, et pool kraamist
eelmise hosteli nööril kuivamas. Siis

on

sus-

kab ta käed kotti ning välja tõmmates

on

sinine värv võimust võtnud. Mhm, ja nüüd
hakkab veel põsk sügelema. Sõjamaalin-

Ärkan mullitava kõhuga lennujaama

buvad. Taksos asetaks ehk käe Mari põlve-

saa

aru, kuidas sel korral kõik nii hästi ära

nagu filter. Ja siis

meiega.

Mari otsib kotist hambaharja. „Ei

saame

ja paaniliselt jalgealust otsides. Tahaks
on

Seljakoti sisu üllatab alati

kuid

vetsu

gud

on

jõudnud näole. „Pastakas! Maju

teadsin, et

see

nii läheb,“ kostab vaikselt

torisedes. Tahaks taas naerda, aga tean, et
endal

on

dušigeel laiali valgunud. Lisaks

see

Mari

toidumürgitusele

vaatamata nii lõbus saan olla. Võtan ühe
ampsu

apelsini ja järgmine klipp

on taas

parima sõbra seltsis. Vetsupott tunneb
mind kõikidest teistest külalistest kõige

paremini. Oleme koos läbi käinud põrgust.
Kaks päeva erapeldikus
linnulennul ja nüüd

on

on aeg

möödunud
teele asuda.

Tänan

kõiki külalislahkuse eest.

Kurat,

ma vihkan

õunu

samosasid. Gaasid
hävitab
mu

mu

on

ja

talumatud.

pasta

Jääjook

seedimise. Purukohv täidab

hambavahed. Riis, riis

teile

neid vürtsikaid

ei

meeldigi?

just kiirnuudleid.

ja riis

Õigus,

– kas

tellisime

Loodetavasti ei

panda

seekord tervet pakki maitseaineid.

Mingi
Pannkoogihommik Malaisia džunglis.
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Jääkambrist vihma kätte

istun

oma

kotil, kuigi olin sinna hunniku

–

Mt.Santubongi vallutamine.

aga tänu sellele kõndisime

naerab paremini.

Jumalate koduõuel. Malaisia jääkambrid

kirjeldamas

kolme tärni hotellituba

ja ookeaniäärsetesse paradiisidesse. Ja
pesu,

muidugi Sipisopiso kose maagiline ilu, mis

šam-

tegi Marist rentslimiljonäri. Ühe jalaga

Sa kuuled aga inimesi

reovees

eraldi matkana vetsu

kust südaöösel

poole suundutakse,

et siis tähistaeva lummuses vets üleüldse

unustada. Sa ei kuule inimesi
mas

basseinivee

kirjelda-

kui ka äärmuslikku positiivsust. Naerdes

kõige

taevaliku

haaval

kirjeldamas

ja

nuttes rõõmust

Täpp prilliklaasil

–

aklimatiseerumismatk
Tilicho järve äärde.

parajat temperatuuri ja

kuuled aga inimesi

j a teisega taevast langeva veemassi

all. Kogedes nii äärmuslikku negatiivsust

ennast läbi rentslist

lamamistooli täiuslikku kaldenurka. Sa

voodimadratsit,

Diengi platool

transportisid meid iidsetesse koobastesse

puhta valge

kirjeldamas jääkülma tuba,

Hilli tippu.

oma

puhaste valgete käterättide ja mini
poonipudelitega.

matk Poon

Indoneesia suitsubussid tõid pisara silma,

banaane toppinud. Kes viimasena naerab,

Sa ei kuule inimesi

Varahommikune

oma

ees.

isikliku

Kogemus kogemuse
miljoni poole.

•

kohutavat

millelt öötundidel

üles-

tõusmine omaette katsumuseks osutub.
Seda mitte kallale
ikka

kippuva

une, vaid eks

liigpehme madratsi tõttu. Kindla

gealuse poole

jal-

liikumine võib olla niivõrd

raskendatud, et päikesetõus jääb üldse
nägemata. Sa

ei kuule inimesi

kõigi mugavustegabussireisi,
tuule eest uuele

Okei,

kirjeldamas
kuhu lõikava

kakaoringile peitutakse.

võib-olla kuuled ka. Mugavus bussis

võib olla iseenesestmõistetav

kogedes
selleni

kõike muud kui

tagasijõudmine panna

piisavast jalaruumist,

ja seega

mugavust, võib
su

rääkima

tasuta snäkkidest

ja

isegi mõnusast uinakust.
Kogemus

on

polaarne ja on

sinu ülesanne

näha nii ühes kui ka teises äärmuses ilu.
Akha küla taevalik ilu.
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ALPINISM

Kazbeki platool.

Kazbek
miks otse

minna, kui
ringi saab
TEKST: Kalle Kiiranen

FOTOD: KALLE KIIRANEN, ANDRES ROOTALU
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ALPINISM

Kazbekist

GO Reisiajakirjas

on

kirjutatud mitmel korral, sest selle
mäetipu võtmine kuulub iga

en-

dast lugupidava alpinisti plaanidesse. Kalle Kiiranenil sai sel aastal
esimesest mäelkäigust 40 aastat

ja ta otsustas auväärset tähtpäeva
tähistada esimest korda Kazbekile
tõustes.

Kõrgmäed kipuvad jääma eri riikide ja

Mthianethi administratiivsesse

rahvaste piirialadele, mistõttu paljudel

(georgia keeles:

tippudel

on

mitu nime.

ühe tuntuma viietuhandelisega on nii

georglastele on

see

tuntakse seda Dušethi

Kaukasuse

Ka

–

all. Thbilisist

mägi Mqinvarçveri,

Kazbegi)

osseetidele Sæna, tšetšeenidele Bashlam,
venelastele Kazbek. Tõsiuskliku

matkajana ei tahtud

ma

Gergeti–meteojaam),

mägi-

minna mööda

sest see olnuks

lihtne lahendus. Soov oli teha

enne

kuru

on

ja

matk

ajalooliselt
nimede

on

Georgia sõjateed üle

Jvari

maad umbes 150 kilomeetrit.

algab

varem, Kobi küla

juurest

riigipii-

nii Vene Föderatsiooni kui ka

2008. aastal eraldunud

Lõuna-Osseetia

omaga. Lisaks võib internetist

lugeda nii

Truso ja Suatisi orgudes ning ligineda

Lõuna-Osseetia pretentsioonidest Truso

Kazbekile hoopis piki Hohi ahelikku

oru

lääne poolt

–

seal jääb teele teisigi ilusaid

Džimarai-hoh, Maili-hoh jt (hoh

tippe:

alguse

mille veed koos

Tereki

paljude

jõuavad lõpuks Kaspia

merre.

„Kohalikud kotkad, kes

ise

ongi

olevat

vulkaaniline tegevus

kustunud

pursanud

mitte ainus

palju

–

vulkaan,

750 aastat

tõusjad põikavad
lele, kuid

e.m.a.

kui

jäävad kasutamata,

Georgias tegevust

leiab! Jutuks oli

nii matkamine Juta (Djuta)

orus

kui ka

raftingtee peale jäävatel jõgedel.
Juuni

tid

alguses ostsime ära lennukipile-

jälle osutus kõige

–

mugavamaks

soodsamaks ja

Turkish Airlinesi pakkumine

Tallinn–lstanbul–Thbilisi.

Seljakotiga

Türgi lennufirma plussiks ka

matkajale

on

asjaolu,

pagasi kaal võib olla kuni

et

toiduained

8

30

kg

kg.

Seetõttu ostsime kõik

juba Eestis

ära, kohapeal

gaasiballoonid.

jäid

Thbilisis ja

kõik korraks Vene poo-

mujal Georgias öömaja ja transpordi pärast

keegi

seda loomulikult seal kõr-

üldjuhul

muret tundma ei pea

–

pak-

kujaid

palju.

on

Kuid kuna Olavil ja Helil

kontrolli. Meie aga

olid head

kogemused

platool

liikuda

pikalt Georgia–Vene

kirjutasin

eelmisest aastast,

varakult Levani Mesarkishvili-

on

piiril ja seetõttutuleb

taotleda

aegsasti

le, kelle kodumajutus nimega Mountain

vulkaanikoonuseid
on

sealkan-

piirivalvest piiriload.

infot sain Caucasus

Head

Trekkingu kodulehelt

Scream
nas

pakub rändajale Thbilisi vanalin-

mõnusat ja soodsat

öömaja. Lisaks on

mineraalveeallikaid. Nende

ja vahetult
moodustunud

–

mõttes väga huvitav

selle

eestvedaja Jozef Antalaga

Nii et

geoloogilises

Matkagrupi, kuus inimest, saime lõplikult
kokku mai lõpupäevadel: Kalle Kiiranen,
Tannar Esna, Raul

Lepasild, Andres Roo-

talu, Olavi Vaino ja Heli Jarovikov. Olavi ja
huvipakkuv

jutuvestja ning kohaliku ajaloo

ja kultuuri tundja.

suheldes.

piirkond.

ala

Levani hea

heledavärvilised

mida kasutatakse laias maailmas

ehitusmaterjalina.

Meile

varupäeva –

Kuid

lubajasetetest on kohati

ka

küll

Kazbek

hiiglaslikud travertiinid
kivimid,

piirivalvega

Kazbekile mööda klassikalist marsruuti

kohalikust

palju

plaanid

selle

plaanisime

vanu

kolm

hankida vaid

getel lumeväljadel ei

lähedalasuval Keli

madalaid

halb ilm võib ka siin kõik head

mägi, kuid

mis viimati

ja ilusaid mägijärvi. Seetõttu
dis ka

–

sealse

peitust mängivad.“

piirkonnapinnavorme on kujundanud
kunagine

piir-

lihtne

nurjata. Seepärast jätsime ajagraafikusse

pluss käsipagas

omadega
Kogu

piirialal, Keli platoo

suvel,

kogenud mägironijale

kohalikke olusid hästi tundev Vahur Lokk:

(Tergi) jõgi,

teiste

kinnivõtmistest

matkajate

tagasi. Kaz-

mööda klassikalist marsruuti

konnas. Viimaste intsidentide kohta ütles

tähendab osseedi keeles mäge). Truso
orust aga saab

suhtes kui ka kohalike

Andres üritas seda neli aastat
bek

seal matkates tuleb arvestada

ridega –

liiga

ja Hevi

piirkonda

Stephantsmindasse (varem

mööda

Truso org

(Stepantsminda–

klassikalist marsruuti

mkhare), kuid

jääb Mtshetha-

18. juuli
Nii

me

nast

–

väljasõit

siis lendame 18. juuli õhtul

Tallin-

väljaja 19. juuli öösel kell 3 kohaliku

Heli olid Kazbekil alles aasta tagasi käinud,
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–

Travertiinid

lubjasetetest moodustunud kivim.

aja järgi oleme juba Thbilisi lennujaamas.
Levani

on

meil mikrobussiga vastas

–

umbes 20 kilomeetrit ehk pool tundi

Hommikul läheb lahti sõit mägede poole,

meiega kaasa, rooli hoiab üks tema sõber.

veehoidla juures teeme mitu peatust

paremkaldal vanas linnajaos. Sinna üles

siis aga Ananuri kindluse ja kiriku juures.

tänavad, kus paljud majad karjuvad rekorralik,

Panen kirikus

põlema paar küünalt ja mõt-

len juurde oma head soovid. Siinne kirik

ümbritsetud kõrge müüriga, mille taga
õdus siseõu ja kaminaga varjualune.

Väga korralikud olmeruumid, kööginurk,
Truso

duširuumid. Hommikusöögi ajal Tifilisi

elabki vabakutselise tõlkijana juba mitu

beki alt

Äsja just

– paraku oli

ilm

oli ta tulnud

halb,

õnnestunud tõusta. Käime

valvekeskuses, kus

saame

nii et

ära ka

on

Kaz-

tippu ei

piiri-

kätte piiriload.

Tõuseme ka Mtatsminda mäele

kus

– sinna,

teletorn ja vaateratas. Pooled meist

lähevad sinna tõstukiga, pooled jalgsi. Pole

vahet, üles jõuame
ajal. Õhtul

enam-vähem samal

jalutame vanalinnas, kus

on

palju kohvikuid-restorane ning tänaval

on

aga

spetsiaalsed „kliendipüüdjad“. Eks meiegi
lasime ühel ennast püüda.
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org.

Mineraalvesi

on

roostepunaseks värvinud.

restoranis kohtume ka Vahur Lokiga, kes

aastat Thbilisis.

on väga

vana

– Levani rõhutab,

et

Georgia

maapinna

vastu võeti. Ronime ka kindluses natuke

ringi

– kitsad

ja järsud trepid viivad üles.

Tuntud suusakuurordis Gudauris

me

peatu, kuid

meet-

enne

Jvari kuru (2395

ei

–

esmalt tammi peal, kus teeme ühispildi,

viivad jõe äärest kitsad ja käänulised

on

mägedesse

Umbes 70 kilomeetri kaugusel Zhinvali

jõgi. Levani kodumajutus asub kõrgel

on aga

start

mööda Georgia sõjateed. Levani sõidab

sõitu. Linna jagab kaheks Mtkvari (Kura)

mondi järele. Levani maja

–

oli kolmas maa, kus ristiusk 4. sajandil

marjoba! Lennujaamast Thbilisi kesklinna
on

20. juuli

ga-

rit),

suure

Rahvaste Sõpruse monumendi

jalamil teeme peatuse. Rahvast

on

siin

palju, kõrvaloleva künka pealt võtavad
hoogu tiibvarjurid.

aga

ALPINISM

Tegelikult ongi just siin Kaukasuse
peaahelik, mille idapoolne

ääres

hauguvad koerad. Siinpoolsel

kaldal

osa on ma-

on

varing

alla

jõe-

taevas
juuli
ilm sajune

23.

tulnud, kuid meid

see

dalam kui näiteks põhjapoolne Hohi

ei takista. Laagrisse jääme ilusal rohelisel

külgahelik, kuhu meie suundume matka-

aasal, kus voolab pealtnähapuhta

–

Otsustame siiski liikuda

Järgmine peatus

allpool, Jvari mi-

on

neraalveeallikate juures, kus lubjasetetest
on

mäeküljele moodustunud hiiglaslikud

oja. Siiski ainult pealtnäha, sest avastame,
et lehmad ära reostanud selle

koha, kus

oja kivide alt välja voolab. Sama oja voolab

kaljumassiivi jalamile, mis

kannab nime Ulhandzarau-hoh. Kirjelduse järgi on liustikule lihtsam tõusta
selle vasakservas. Siin

travertiinid. Viimaste peal niriseb vesi ja

selgub, et seal polegi libe

inimesed roni-

–

vad nendel helekollastel-beežidel kividel.
Mineraalvett saab võtta aga teisel pool
maanteed torust. Varsti

on

kõrgel mäenõlval, kuid sinna

umbes sada meetrit tõusu. Jõevesi
sogane.

umbes kilomeetri jagu teisele poole, Truso
orgu. Kuna ilm on ilus

ja päike veel kõrgel,

hakkame astuma mööda tugevat autoteed

ülespoole.

Kassara

kanjonis tuleb

palju seljakotita matkajaid

–

vastu

paistab olevat

käidav org. Oma esimese laagrikoha leiame

kanjonist ülalpool avaral rohelisel aasal,
samas

allpool

vaeva

22.

juuli

päevaplaanis

–

külgahelikule,

kaudu saaks Mna orgu.

Laagrikohast

kenasti näha ka Suatisi

oru

Peidame

ning

kus

olema ka lihtne Iristoni kuru, mille

keskel asub

samas

on

ülaosa, mille

omapärane must kaljumassiiv.

seljakotid

hakkame

ühte kivisesse

ojasängi

kerge varustusega tõusma

ojasängis ülespoole, sinna,
on

–

selgub,

et

ülalpool

on

jõe

peal tugev lumesild, mille kaudu saamegi

Matkame Džekerakhi

peab

must

lumekeel

Ülevalpool see

ja langeb

kus kalalla väike

kitsas org laieneb

ja

mäeharjale. Kuru-

teisele poole. Samas, ega sealgi ohutu ole
–

liigume püstloodis kaljuseina all, mis

nagu

oreliviledega kaetud. Eks

see

on

rusugi

siin all ole moodustunud ülevalt langenud kividest! Kiivrid

on peas,

kuid ega

need palju ei aitaks, seepärast hoidume

kaljueendite varju ja püüame ohtliku lõigu
kiiresti läbida. Varsti olemegi sunnitud
minema üle järgmise lumesilla jälle jõe

vasakkaldale, kuna samal pool

on otse ees

võimas kosk. Veidi ronimist ja leiame väga

–

Truso orgu kuni

Liigume piki
ja sealt

kohti võib ka siin olla, kuid
et Iristoni kuru

Zakagorini

Suatisi orgu, kokku tuleb 16 kilo-

meetrit. Truso
sid

väga

Peame sinna saama. Käime

Rauliga luurel

radiaalmatk

avaneb vaade rususele

esimene pikem
juuli
matkapäev

on

nägema.

kaljumassiiv.

kosk.

21.

kanjonisse, kus paremat kätt

jõge aga rusunõlv ja sellest kõrgemal

jude vahel

travertiinid.

on Truso

lõpeb,

surutud kitsasse

järsud silekaljud, vasakut kätt, teisel pool

muide samuti vulkaanilise päritoluga

on

mägi, Kabarjina. Meid aga sõidutatakse

on

väga

Puhtajoogivee saamiseks peame

sel õhtul päris palju

ongi meie matka alguspunkt. Siin lähedal

on

tormiline mägijõgi
on

avar org

on

allpool laias

näha Kobi küla (1970 meetrit), mis

orus

ka üleval

ja suundume

veega
suure musta

ma.

pilves ja

on

orus on

siin veel

vanu

küla-

(Ketrisi, Abano), kuid paljud kivimajad

on

näha inimesi. Kohati

jõeäärne ala roostepunane

on

kogu

ilmselt mine-

–

on

siiski veel veidi üleval.

jõuame kõrgusele

3450 meetrit,

puhkame veidi ja hakkame
da laia

Ühes kirjelduses

mainiti karusid

mõmmikud

on

–

kõik

puutumatult

veel tugevamalt sadama ning seepärast

jääme siia lausa keskpäeval laagrisse.

24.

juuli

on

matkajate

kandami kallal maiustamas käinud. Meil
on

head laagrikohad. Ilm ei parane, hakkab

laskuma möö-

mäeharja alla, seljakottide juurde.

juhtumeid, kus

poollagunenud ja mahajäetud, vaid

mõnes

Meie

pärast selgub,

Ilm

on

saja.

endiselt

pilves, kuid

Passime siiski kuni

vähemalt ei

keskpäevani,

siis

hakkame tõusma Ida-Suatisi liustikule.

alles.

raalveest, mida siin voolab lausa pahinal
suurest torust. Abanos
klooster

ning

teeäärses

käsitööesemed.

varjualuses

Zakagoris

piirivalvepunkt,

Mäe

teest eemal
on

Ulhandzarau kaljumassiivi

jalamil.

munkade-nunnade valmistatud

müügis

kohe

on

on

aga Georgia

kus küsitakse meie käest

piiriluba ja passe.
peal

on

iidse kindluse varemed

–

jätame kotid alla ja käime paika vaatamas.
Kindlusemüüridelt avaneb hea vaade igasse

ilmakaarde. Meie liigume siit paremale

Suatisi orgu

–

vine, ülalpool

esmalt
on aga

on see

lammiorg ki-

rohused jakohati

ve-

sised alad, kus karjatatakse lehmi. Suatisi
küla
seal

on
on

teisel pool, jõe paremkaldal.

Ka

poollagunenud kivimajad ja sõja-

torn, inimesi ei paista, kuid kusagil nad on,
kuna nööri peal kuivavad riided ja all jõe
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male, lootuses saada Maili tipu taga veidi
tuulevarju. Ühe silmaga piilume paremale
ehk nõlvale, kus võib tulla alla kive ja

laviine, teise silmaga vasakule, kus kusagil
„valges pimeduses“ on Maili jäämurd oma
lõhedega. Õnneks leiame suht lauge lumevälja, kuhu kaevame telgiasemed. Kõrgust
on

siin juba 4100 meetrit.

paraneb ja

saame

Õhtupoole

ilm

ümbrust vaadelda. All-

pool avaneb uhke vaade Põhja-Osseetiale,
mis hetkel küll kaetud tiheda pilvemassiga.
Ida pool

tippu

on

näha aga juba Kazbeki platood,

ennast veel mitte.

Kazbeki tipud
juuli
paistavad

26.

Oleme jõudnud

Ida-Suatisi

–

Öösel

oli kuulda

valt

õnneks olid meie

kivivaringuid Maili

nõl-

liustiku keele alla.
–

telgikohad valitud

nende varasematest veeremisteedest
eemale.
Liustikukeel

kaldega j a
Üleval
nii

on

saame

on

umbes 20–25-kraadise

siin on

vaj a kassid

aga liustik

alla

panna.

lauge ja lõhedeta,

tükk maad mõnusalt astuda.

Edasi läheb

jälle järsemaks ja ilmuvad

ka

SSSR“

oodates

alt peame veel täna läbi minema.

Tuul aga muudkui

eessammuja.

mass

vähemalt
veidi

Sedagi

kõrgusel jää ja lume piirile laagrisse. Siit

jälle

Maili-Suatisi kuru sadulat. Avastame

üllatusega,

et siin

ja nii räägivad

on

osa

ka mobiiliside olemas

–

ajab „Abalakovi äratus-

kell“ mind kella

nelja ajal telgist välja.

on

selge, tähed

hajub ja näeme kurusadulat.

mälu järgi. Tuul muutub

seks, et aeg-ajalt lükkab

kargem

soe

tunni

pilves
lõuna

poolt üle aheliku,
enam

on

tuul

pärast on

ja vähe

kuru

suuremagi

mehe ümber. Seetõttu kurusadulal

isegi ei peatu, seal

on

me

nagu tuuletunnel,

laugel

lumenõlval

pare-

on

kahekordne

Jõuame laviiniohtlikust kohast
vaateväli laieneb,
lemat

tippu.

Tuul

on

tugevneb jälle ja mäed

varjuvad pilvedesse.
ka Maili

harja.

tippu

Pärast

seljakotid

läbija

näha ka Kazbeki mõ-

Meil oli

mööda lihtsat

plaan

idapoolset

lõunapeatust jätame

maha

tõusta

suured

ning liigume kerges

varustuses mööda lumist

harja tipu poole.

– mägedes

ilm alati parem. Paraku nii

ongi – paari

varsti

juba selli-

mõne

Trumbiks

astumine, siis ei vaju sügavale lumme.

säravad. Veidi

ettevaatlikuks teeb aga
on

on

tuul tugevneb

Varahommikul

Taevas

õnneks

ainult korraks, edasi tuleb minna

Traverseerime

25. juuli

tugevneb,

tagantpoolt. Korraks pilve-

nähtavust aga vaid paarkümmend meetrit.

meist kodustega.

Liigume-

gi seongutes sinnapoole, aeg-ajalt vahetub

siiski ei ületa, jääme kusagil 3670 meetri

aheliku madalaimat kohta,

tundi, et alla variseda. Nende

oma

poole, laveerides kohati ka pragude vahel.

kahte seongusse. Sel

juba näha

lume-ja jäänõlvu

sinna-

tipu

sama

liikudes mööda

see

on

Eespool ripuvad aga

põhjanõlval hiiglaslikud j äälahmakad,

Kazbeki tipu poole. Tõusemegi seongutes

esimesed lõhed. Paneme end köite abil

päeval me ahelikku

ja jääb enam meie põhieesmärgi,

sellest,

näha

siitpoolt
ka

hall

taevas

udu

sees

ühe

järsu kaljuribi.

üles, peaks

voolab

nii et kurukohta

pole. Kuigi
lihtne

jälle

pilvemass

ja

teisel

Sellise

Maili-Suatisi

leiaksime selle

pool

ületama

nähtavusega…

ohtlik.

Ahelikul

on

ka teisi läbipääsukohti. Ot-

sustame liikuda üle 4240 meetri kõrguse

kuru, mis kannab omapärast

nime „50 let
Maili platool.
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Laager Kazbeki jalamil.

kella kaheksa ajal Raul, mina viis minutit

hiljem. Üleval puhub külm ja tugev tuul,
kaua seal olla ei taha. Teeme koos sini-

mustvalge lipuga pildid ära ja hakkame
laskuma. Tippu jõuavad ka Tannar ja Andres. Tannar

oli näinud, kuidas üks seong

jäänõlvalväikese sõidu sai

–

üks pääses

lahti ja tõmbas ka teised kaasa. Õnneks
suurt pahandust sellest ei tulnud. Kui
pu

tip-

jõudsime umbes pooleteise tunniga, siis

alla telkide juurde jõudmiseks kulub veidi
alla tunni. Ilm püsib täna päikesepaisteli-

laagri kokku ja liigume stan-

sena. Paneme

dardmarsruuti pidi alla meteojaama, kus
teeme

lõunapeatuse. Õhtuks

3000 meetri

kus

on

palju teisigi telkijaid.

juuli

28.

Hommik

Eeldame, et mingil hetkel ilm ehk ikka

paraneb, nagu
Esialgu ei ole

eile

ees, siis

Andres. On lihtne ja hästi kandev lume-

just juhtus.

seongus

ja see

on

viga

nõlv,

lumest läbi, all haigutab mustav sügavik.

halvim sündimata. Nüüd paneme

liiguvad.

pöördub rada

kaarega paremale ja

küll kohe seongutesse ja liigume ikka
on

ehk maksimaalselt 50

meetrit. Kõrgusel 4500 meetrit

sadul, kus jääme ootama. Maili
aga 4600. Ilm ei

on

väike

tipp

järsem astang. Sadul

Võtame

seljakotid

selga ja tõuseme udu sees Kazbeki alla
4400 meetri

on

lai,

siin saaks

näha, kuid kõik ründavad ikka

meeleolu.

pilvede

Ongi ju pühapäev!

avaneb klassikaline

vaade Kazbekile, kus näha

on vaid

läänetipp. Pärast hommikusööki
laskuma

Stepantsminda poole.

kurult hakkab seda
on

näha

selle

Gergeti

kõrgemal

juba nägema,

matk

kut seda vaatamas, alla

Ühed laskuvad seal lausa mööda tugiköit.

sõidame aga

Ja üllatus-üllatus

ühes

koos meiega

liigub

tipu

poole ka üks pruuni karva koer!
Kazbeki idatippu jõuab meist esimesena

lõpebki kiriku juures, käime

asuv

kodumajutuses.
on

loomuli-

Stepantsmindasse

juba autoga.

keskväljaku

kellel

samuti

Püha Kolmainsuse kirik. Meie

idatippu. Sinna viib küllalt järsk ja jäine

–

hakkame

Sabertse

rohelisel mäenukil

nõlv, kus kindlasti peavad olema all kassid.

on

paraneja nii pöördume

jälgi mööda tagasi alla.

suure

Enne sadulat

vabalt telkida. Kazbeki mõlemad tipud on
siit hästi

edasi. Nähtavust

paljudest gruppi-

matk saabki läbi

vaikne, veidi vines, luues

pühapäevase

Läbi hõredate

dest, kes seongutes

on

Raul saab mul tagant kapuutsist kinni ja

jääb

mistõttu möödume

on

–

–

liigun ees ja ühe koha peal vajun jalgupidi

nii

Kalle ja Tannar, lõpus rahulikult

aga laskume

kõrgusele rohelisele aasale,

lähedal

Öömaja saame
asuvas

mõnusas

Kohtame ka teisi eestlasi,

Kazbekile tõus veel

ees.

•

kõrgusele lumeplatoole, kus

jääme tugeva sissetallatud raja lähedale
laagrisse.

juuli

27.

Ärkan kella
vaatan
üles!

Raul Kazbeki idatipus.

–

tipuvõtmine

viie

ajal käekella

telgist välja

–

taevas

tirina peale

on

ja

selge. Kõik

Selgub, et tippupürgijaid on

neli:

Raul, Tannar, Andres ja Kalle. Olavi ja Heli

jäävad laagrit valvama.

Mõned

grupid juba

liiguvad pealampide valgel ülespoole. Sööme

kerge hommikusöögi ja stardime kella

poole
algu

seitsme

ajal. Seongusse ei

vaid kassid alla, vööd

peale ja üks köis

kaasa. Riidesse paneme seekord
–

kätte

pane, esi-

soojemalt

paksemad kindad ja jalga soojemad

sokid. Raul

on

tugeva spordimehena kõige
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Tee viis Hiinasse
TEKST: Elina Naan
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FOTOD: JAANUS LEPLAAN,

GLOBAL TEA HUT

EKSPEDITSIOON

Huzhou orgaanilises teeistanduses
teelehti noppimas.

Elina Naan kirjeldab hiljutist reisi Hiinasse, mis

tema

on

jaoks kõige vastuolulisem riik, kuhu reisitee seni viinud.
Rahvusvaheline teekogukond õpib sel reisil koos iidset
teekultuuri riigis, kus tee

on

alguse saanud.

Olen kaua oodanud sisetundelt seda suurt

Oma

jah-sõna, mis

paksud kardinad

lennutaks

Hiinasse

mu

riiki, kus tee (Camellia eri vormid)
saanud

oma

alguse.

läbi imbunud, et

isegi kõike

Riiki, mis

kohapeal

on

–

Meie akna ette

on

teest nii

on see

tahvel

–

tulnud

pigem

muud kui tseremoonia... aga kui

hästi otsida

tuppa jõudes tõmbame naeratades

ning juhatust usaldada, siis ka

vaade

ja siuhhhhh!

paigaldatud reklaami-

missugune.

ikkagi teereisile,

Kuna olime

siis leidsime toa-

et selle reisi esimene õhtu

naabriga,
saama

eest ära

on

põhjapanevalt

peab

teega ristitud.

tseremoonia.

Kruvisime krediitkaartide abil aknaketid
Luban ennast reisile pea
võõra

neljakümne

inimesega, keda kõiki

on

eest

kokku

ning ronisime mööda reklaamitahvli

karkassi, kuum veekeedukann

toonud Global Tea Hut ehk ülemaailmne

vett

täis,

katusele. Laotasime voodikatte maha,

teekogukond, kus õpitakse teekultuuri

istusime ja hõrgud teelehed langesid

ja -meisterlikkust ühe imelise Taiwani

kaasavõetud teekannu. Paari hetke pärast

teekooli ridades. Seega nii väga võõrad

polegi,

täitusid meie teekausid ühe erilise ja vana

me

meid kõiki ühendab tee.

oolongiga ning pärast esimest lonksu, hingetõmmet ja vaadet tuledesäras Shanghaile saime naeratades väita: reis

Shanghai
Reisil

on

veel kolm eestlast,

Nagu väljateenitud kingituseks

ühega neist

ööbime koos kaheses toas. Hotell sai

kogu

vali-

hommikul

järgi,

et oleks lihtne

kohtumispaika jõuda.

järgmisel
Ei

avamata)

Olime tunde ühise
võtnud

natuke kõhe.

sest sealt

igal pool

vedeleb

sellepärast,

prügi j a haiseb, vaid

salt, kuidagi nukker

on see stseen

et

on

liht-

üleni.

jõudmisest,

see

meie ühine rännak

– jälgi-

retkega teepühak Lu Yu 1 radu,

soojalt ja südamlikult.

getõmbepausi saadeti

võtab nii

tod,

et rahvas

meie

Pärast hin-

juurde golfiau-

privaatvilladesse sõidutada.

Sinkavonka üles mäkke veeredes

iga külje pealt üles ja peame muuhulgas

sisse

sõrmejäljed.

Ei

teagi, kas tunda

end ekstra turvatult või olla skeptiline.

1

Lu Yu

– teepühak,

kes

radadel ning lõi uusi,

on

omal

ajal kirjutanud

et

Jõudsime kohale pimeduse hakul, meid

tohutult aega, sest meid kõiki pildistatakse

andma ka

ja

poole,

Shanghaist

algas

sõitnud

Huzhou

kunagi hargnenud hakanud.

tervitati

et saaks vähemalt

nautida vaadet linnale, aga

reisibussiga

paremini mõista, kuidas tee ja tema lood

Unistan check-in’i tehes kaheksandale

korrusele

suuna

sime oma

et retseptsioon ei paista

suitsuvine seest välja, või

(toona veel

saa

variandi, aga kohapeale jõudes hakkas

sellepärast,

järg-

kuurordis.

öelda, et valisime just kõige odavama

Mitte

avanes

meie rühmal võimalus veeta

mised kolm ööd luksuslikus
tud asukoha

alanud!

on

jahedat,

niisket õhku

flooras ja faunas
seletamatut

on

on nii

–

hingasin

midagi

siinses

teistsugune, midagi

selles.

ühe olulisima teeteose „Tea Sutra“. Ta rändas Hiina

jagas infot tee valmistamise, omaduste ja detailide

tee-

kohta ning õpetas teevaimu

olulisust, teed kui terviklikku eluviisi.
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Lu Yu

kuju temanimelises

Auto peatus

–

Uhiuus, kahekordne,
riga

luksuslik

meie maja!
moodsa

arhitektuu-

japrivaatne maja.

Meil

vileeg,

suunduda, kuna algab esimene

ametlik

kogu rühmaga.

õpetaja Wu

De ootab meid

õpetajaMaster Tsai’ga,

kelle

suure

Retreatsi nimelist kohta
samuti

teeõpilased.

vaikuses

õpilastele

(loe:

läheb

ja ilus. Bambuspuude all

ehitatud

teemajas.

Kell

on

palju.

nüüd,

see

imeline

paik,

kuhu

Kõik

on

paikneb

näeme seda alles

jalamil,

sest saabudes valdas

pilkane pime-

varem

kui

teised,

aga mitte kõige varem, sest kuskilt kostab

flöödimäng. Avan rõduukse j a astun välj a.
mäetippude

väsinud.

orgu. Orust

on

nõlvad

vajuvad alla

kosta natuke

jutustamist,

– kohalikud korjavad juba
värskeid teelehti. Tõepoolest, keegi mängib flööti – naeratan, sest tean, kes
natuke

Austust avaldamas Shou Sheni templis.

Meie villa

dus. Ärkan vara, ärkan

Uduste
omakorda kuulubki

lahti!).

peavad ja loovad,

Teetseremoonia

spetsiaalselt tseremooniate ja õpitubade
jaoks

ja hing jääb kinni

hulga inimesi, aga
teeistanduste

kulgeb
oma

Uus hommik

enne

Tõmban kardinad eest
avamist vastu nii

on

Meie

et nad võtsid veel paar nädalat

meid ühendab tee. Ja paar, kes seda Huixin

ja tagasi

teetseremoonia

Õigemini on see suur pri-

sattunud oleme.

on

et riided vahetada

aega pool tundi,
alla

Hommikune meditatsioon Huixin Retreatsi mägivillas.

muuseumis.

naeru

see on.

See

on

üks teine Eesti

tüdruk, kes

teepõõsaste vahele sättinud

ning

on

end

lihtsalt

lubab helidel kanduda üle istanduste.

Paari

päeva jooksul avaneb

sealsamas

paikneva

orus

ruumides ise

korjamine

teefarmi töö-

kogu protsessi

loomulikult teed

ning

meil võimalus

võib

lähedalt näha

korjata.

esmapilgul

Teelehtede

tunduda üsna

lihtne töö, aga omal käel seda

järele proo-

vides

see

kult

taipad,

on.

kui töömahukas

Mitte kõik lehed

tegeli-

pole korjamiseks

sobivad, siin farmis valmistatakse orgaanilist rohelist teed, mil nimeks Bamboo
Shoot. Põõsastelt
ehk kaks lehte

64

GO

REISIAJAKIRI 6/2019

nopitakse tipmised

ja pung.

osad

EKSPEDITSIOON

Vaade Huixin Retreatsi villast hommikusele teeistandusele.

On harukordne näha

(ja kui

erinevad!)

selt kasvatatud

pinnas

oma

näevad

välja orgaanili-

on

putukate

ja servad, ei mingit

kaubanduslikku korrektsust

putukad ja loomad
mitmekesisuse,

loovad

mis lubab

–

järgi saab

kutsutakse vanadeks
vanus

siinsed

taimed

on

alles

noorukesed,

teepõõsastel

vatest teeistandustest

hinnata teetaime vanust.

Orgaanilises teeistanduses lisavad putukad ja

Siinsed

aga neil

(ja mujal maailmas)

veab,

kasva-

pole orgaanilised,

pestitsiidide ja kasvu

substantsidega üle

mille

hiina keeles

väljendit gushu.

enamik Hiinas

vaid

on

puudeks taimi,

bioloogilise

ja

põõsad

Teemaailmas

algab 600 eluaastast,

kasutatakse siis

veatut

kasvada loomulikus keskkonnas. Okste
tüvede

Master Tsai arvas, et siinsed

ca2s–3o aasta vanused.

teepõõsaste lehed, oksad,

nende all. Lehtedel

söödud auke

silmaga, millised

millise

mürgikokteili

sa

endale

kui kallad sellisele teele kuuma

ja jood selle ära? Tee

on

teha

saad,

on

vee

peale

maailma üks enim

pritsitud taimi, seega vähim,
jaoks

valmistad,

valida

mis enda

orgaaniline

tee.

Pärast tunnikest lehtede noppimist

olime suutnud korvi
sümboolse

koguse.

põhja

tekitada üsna

Kohalikud naised, kes

kiirendavate

töödeldud.

usinalt

oma

tööd

tegid,

naersid sõbralikult

Kujuta ette,

Äsja korjatud

värsked teelehed.

ümbritsev elusloodus väärtust kasvavale teele.
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meie üle ja uhkustasid

saagiga, mis nad

sama

–

õigustatult!

–

ajajooksul noppida

jõudsid.

ris elas ainult üks munk. Kloostri kõrval

väga erinevat Hiinat,

bambusmetsas asetses Lu Yu allikas, mida

hästi

külastasime.

listesse

Kohapeale jõudnud, selgus, et
koos

naisterahvas) kogu

Kui muidu olin tee valmistamise

lugenud, videoid

slaide näinud, siis
aina

praktika, ruumi
kätega

eri

ja

kohapeal sai iga etapp
lisandus

täitsid aroomid

etappe

etappi-

vaadanud

loogilisemaks. Teooriale

kokaga (kohalik

ning

liku

vanaema

mitmekäigulise

Toidupalvet pidades

oli õhus tunda õrna

sõnulseletamatult maitsev. Mõmisesime ja nautiheldimust.

Iga amps

oli lihtsalt

sime. Bambusvõrsed, seened,

juurviljad

rikkalikes kastmetes, riis, mis

puupliidil

oma

läbi tehes kasvas austus

valmistamisest tol hetkel

kogu protsessi vastu veelgi.

maad meenutas

Oli imeline jälgida, kuidas kohalikud

mägede

kauget

– kõige

ja tee

roheline tee, mis

meistrid justkui tantsisid teed tehes. Nende

rikka-

lõuna valmistanud.

kodu-

lust väärt. Kuidas kogu

see

protsess, kõik

need etapid olid neil kehamälus, kuidas iga

liigutus oli täis austust, vilumust ja meisterlikkust, millest on vormunud argipäev.
Ja need lõhnad
tult meeldivat
tundnud.

– midagi nii kirjeldama-

polnud

ma

kunagi

varem

Magus, elus, roheline, küps ja

tark. Kuidas saab üks lõhn tark olla?
see

lõhn

kõige

muu

hulgas

oli

Lõputu

austuse lõhn looduse

hooliva

ja hoidva koostöö vastu

kehamällu

Aga

just tark.
ning

inimese

jääb

teepuudelt käsitsi.

siis,

kui

Viimasest sain

palju polegi.

oma

reisi

Wuyi rahvuspark
alguses plaan pärast Glo-

rahvusparki

–

paika, kus

suur proovi-

kivi lubada endal lõdvestuda n-ö kooliekskursiooni formaati, kus

sa ei saa

igal

loodukaunisse kohta, poodi, restorani, mis
huvi pakub. Teisalt oli selles mingi maagia,
sest kõik oli ära korraldatud. Kodus on

tohutult kohustusi, aga seal, kui suutsid
end õpilase rolli lülitada, oli ainukeseks

Meie

ja usaldada.

ööbimispaigad kogu

Kogu reisi vältel külastasime lugematul

ses

hulgal kloostreid ja istandusi, ent soovin

hotelliks

jagada hetki ühes imepisikeses kloostris

ke turiste täis

zen-kloostris, mis
ehitatud,

kõiendi-

praeguseks viie

teinekord

Wuyi rahvuspark

ja

Wuyi oolongit ehk

UNESCO kaitse all.

on

vad

erilisust igal sammul. Kohalike

oma

abiga registreerisime end pargi jõematkale, kus mitukümmend hiina turistidega
bambusparve korraga jõele lastakse. On
keeruline jääda märkamatuks, hele ja
blondide juustega põhjamaine välimus

mõjub siin liiga eksootiliselt. Olen sunnitud ütlema jah mitmekümnele soovijale

reisi vältel

– kord ööbisime

ja kus

Sealsed seinana kerkivad kaljud kinnita-

hetkel, mil isu, sisse põigata tänavatele,

kohustuseks nõustuda…

Wuyi

kasvab

valmistatakse maailma ühte kallimatest

kaljuteed.

inimenejaharj unud
päris

tuli

aru

omapäi jätkasin.

Kui oled täiskasvanud

kusid seinast seina

käigust.

välja,

nii

erilisematest teedest,

on

toidukorrad

taimetoidurestoranides, mida Hiinas,

bal Tea Hut’i reisi külastada ka

mulle

igaveseks.

kohtusime, ning rikkalikud

Neid reise selles ühes reisis oli nii tohutult.

omapäi reisima, siis

kingi-

mägedes, tohutult

ja muu näol kohalikelt, kellega

Mul oli kohe

keha nõtkus teed rullides, käte punktuaalne
täpsus ja tundlikkus lehti röstides oli imet-

tusi teede

lihtsam

korjatud ümberkaudsete

metsikutelt

eri-

õhtusöögid ja meditatsioonid munkadega,

meenutav

meie rühmale

väga

Ligipääs

orgaanilistesse teeistandustesse,

teetseremooniad

4 kg teed = ca 20 kg
värskeid teelehti

dest ainult

munk oli

juhitud ja me

oli meie reis

ise hoitud.

tärni

jälle kohalik-

pilvelõhkujas. Kuigi nägime

Selles väikeses kollases kloost-

minuga koos pilti teha. Kõigil

on

telefonid,

mis tõlgivad mulle reaalajas valjuhäälselt
hiina keelt: „You are beautiful!“ Vastan:

„Xièxiè!“ ehk aitäh

hiina keeles. Kui rõhk

valesti panna, siis kõlab

nende jaoks

see

„kõhulahtisus“. Mul pole aimugi, kas
rõhk

on

Meie

teeõpetaja Wu

Kogu rühmaga tuhandeaastase teepõõsa juures teed joomas.
nu

–

õige,

aga

ma

De soovitas

pöörata kaljudesse raiutud

need

on

ühed esimesed

gised poeedid kraapisid
kivisse

ja tuhandeid

seda ikka veel

park

on

tähelepa-

sõnumitele

grafitid! Kuna-

lüürilisi mõtteid

aastaid

hiljem

saame

silmaga tunnistada.

See

Hiina mõttes pisike, aga pisikese

eestlase
on

oma

mu

olen tänulik, ausõna.

palju.

jaoks üüratu. Radu,

mida valida,

Otsustame matkata Da

Hong

Pao2 emapuude juurde, kust kivioolongite
jaoks

2

Da

kõik

Hong

alguse

sai.

Pao ehk Võimas Punane Rüü

on

Hiina

üks kuulsamaid teesid, teda kutsutakse ka teede

kuningaks. Selle oolongi valmistamine
keerukas

protsess ning vajab

on

eriliselt

vilunud meistrite

täpsust, pühendumist ja väärikat toorainet ehk
just Wuyi rahvuspargist korjatud teepuude
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Mägitee Wuyi rahvuspargis.

Omapäi Hiinat avastamas

ta vastas, et võtad

selle, mis meeldib.

Tema

päris Hiina nimi oli minu jaoks hääldaReisi viimasel kolmandikul tulid Hiina

erinevad maailmad eriliselt esile. Minu
reis

polnud

otseselt

enam

mu

kureeritud, vaid sõltus

enda valikutest, taibukusest ja

otsustest. Kuna olin unustanud alla laadi-

da

Google’i

ilma netiühenduseta tõlkever-

siooni, siis üksi

jäädes

oli kommunikat-

matu... Kõige muu

noored hiinlased

hulgas saime teada, et

on üsna

õnnetud,

et neil

sellele reisile kokku sattusid, ja kõikvõimas

loodus, mida

õnnestus

kogeda

–

nii

tohutult seotud oleme. Kuidas meie lood
on

nii unikaalsed, ent nii universaalsed

pole ligipääsu Instagrami ja Facebooki.

korraga. Mida teekunsti õppides being in

Kui uurisime, millega nad vabal ajal tege-

Service tegelikult ja sügavamalt tähendab.

levad, siis oli vastuseks: „We do boring old

Millise

people stuff.“ (’tegeleme igavate vanaini-

jõudes tänu meie teeõpetajate kontaktide-

meseasjadega’)

le ja sidemetele nii erilistesse paikadesse.

au

osaliseks meil õnnestus saada,

sioon pea võimatu. Mitte keegi ei rääkinud

inglise keelt,

aga kõik naeratasid.

Ühel hetkel leidsime Wuyishani linnakese
imelisest
Hiina

restoran-hotellist 18-aastase

tüdruku, kes rääkis

soravat

inglise

keelt. Temast sai meie tõlk, abiline ja

pi-

sike peegel päris Hiinasse. Veetsime koos

pikki jalutuskäike ja jõime teed, arutasime
maailma

asju ning tajusin, kuidas meie

maailmad

teada,

on

Siiski tuli

välja,

sõbranna

Pepper armastavad fotograafiat,

looduses

et nii

Jaquelin kui

matkamist, teejoomist.

kalligraafiakursustel ning õpivad
graafilist disaini,

ise samal

töötades. Imetlesin neid

südamest,

ajal

tema

saan

duse,

millise tüve

neti teel

kameelia

hotellis

neid

Eesti-

javõõrustada,

olemise oskasid nad

see

rännak mulle

pinnases,

milliste

aim-

juurtega,

ja milliste lehtedegataim

tegelikult

on, sest tema

see

hinge ja

hõngu on ju tunda üle kogu planeedi.
Nii et lause, mida
on

maal tervitada

millises

Käivad

ja soovin kogu

et ühel hetkel

Teeõpilasena andis

mu

teeõpetaja

aastaid

jaganud, tundub praegu veel tõesem:

meie sealse

„Love is changing the world bowl by bowl!“

väga õdusaks

muuta.

tõesti üsna erinevad. Sain

et enamikul hiinlastel on

nn

inglise

Mul

on

keeruline

välja tuua ühte

nimed. Meie giidi esimene nimi oli Peggy

hetke

ja teine Carol ning nüüd oli ta valinud

rohkem kui lihtsalt

endale ise nime, milleks on Jaquelin. Kui

essents

küsisin, kuidas need nimed valitakse, siis

Selles, kuidas

kogu

reisist. Kuna tee

jook,

on

lemmik-

minu

jaoks

peitus sügavamates taipamistes.
me

kõik

–

Vaata lisaks:

siis selle reisi

inimesed, kes

www.globalteahut.org

gofundme.com/globalteahut
www.kuuruum.com
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Berliin, Potsdami plats, 1900. Foto: Shutterstock

Leopold

von

Pezoldi

nõuandeid
reisimiseks
TÕLKINUD JA EESSÕNA KIRJUTANUD Juhan Kreem

Hiljutisel huvireisil Saksamaale lõbustas ajaloolane
Juhan Kreem reisikaaslasi katkenditega Leopold
von

Pezoldi mälestusteraamatust „Schattenrisse

aus

Revals Vergangenheit“ (Tallinn 1901). Need

enam

kui sajanditagused nõuanded reisimiseks

tunduvad ajakohased praegugi.
Leopold

von

Pezold

(1832-1907). Allikas:
_ 12841 F 13713

Eesti Ajaloomuuseum SA, AM
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mida õigupoolest lausa ettekirjutusena

* * *

mõeldakse. Vanad mälestused ärkavad,
Iga reis vajab ettevalmistusi. Varasem

jutustamislust kütab üles. Enesekindlus,

korraldus, kus reisipassi saamiseks pidi
reisihimuline

enne

kolm korda kolmel

nädalal Eestimaa kubermanguvalitsuses

„seisma“,

on

nüüdseks õnneks lühenenud:

hästi allkirjastatud passi võib saada ühekahe päevaga. Vaevalisem

on

reisiplaani

paikapanemine. Mitte kõik ei ole nii õnnelikud,

et neil mõni kindel

et just endal kõik

säetud; üleolek, järeleproovitudtarkusega
teistele teed näidates; nauding, et

on

kindlaks

määratud. Sellistel juhtudel tuleb tegeleda
ainult sõiduplaanide, ümberistumiste,

hotellide, hindade, eriliste soovituskirjade
ja aadressidega.

siapilte luua

on

üldine

haridus,

puhkus või nauding, kui lahkujal seisab
kogu

Tõlkija saatesõna

maailm

ees

lahti,

siis

dugi palju täpsemalt läbi
Literaat

ja maalikunstnik Leopold

Pezold sündis 1832. aastal

von

Viljandis,

käis

koolis Tallinnas, Peterburis ja Bērzaune

poolt nõu

ise

asja.

gümnaasiumis (Võnnu lähedal Lätis),
sest

seejärel õppis
Tartu ülikoolis

ta

(1851–1855)

ning

(1858–1861).
toimetama

maa-

on

aastatel

Tagasi Tallinnas, hakkas

1869–1879 oli

maale reisija

üldjuhul

juba

ise

töö,

proovile.

palju. Igaüks, kes
võtnud, ja iseäranis

ainult ühe sellise

tunnevad end kutsutuna nõu

teinud,
andma,

sõpradele valmistab veel

ta on oma kohvri

„Berliinis,“ ütleb üks, „ärge

pakkinud.

magage maha

paraadi ooperimaja esisel platsil kell 12.“

Sedan-Panoraamis
– seal on hea ja odav,“ soovitab

„Te peate kindlasti
einestama
teine.

„Üürige

elamine Schumanni tänaval

– kuidas ta nimi nüüd

oligi?“ nõustab kolmas. „Ma hoiatan teid
Berliini pakikandjate eest
alustab neljas

oma

– mul juhtus ...“

jutustust. „Ei,“ ütleb

viies, „nüüd sellel aastaajal Berliini! Brr!“
Ja kuues ja seitsmes jakes kõik veel, kes
on

kord võõra nõu toel nädalakese või

kaks Berliinis

veetnud, niisiis

vad seal täielikult

ning

võivad nõuda

järgimist, kõik

orienteeru-

ja võivad kaasa rääkida
oma tarkuste

kuulekat

need head sõbrad lähtuvad

veendumusest,

et ükski inimene ei oska nii

reisida nagu nemad ise.

Rigasche

ringkon-

dade survel oli ta sunnitud Riias

peatoimetaja kohalt tagasi

töötades

on

kannatuse raskelt
üsna

ja igalt

rõõmud, mida välis-

kubermangu-

des valitsenud konservatiivsete

Ülejäänud

ta

on

oma

seda, kui

on

ajalehte,

ta aga

Zeitungi toimetaja. Balti

paneb

kes

kaaluma

mui-

jajärgimine on kaks

Nõu kuulamine

välismaareisi ette

need,

ja Karlsruhe kunstikoolis

kohalikku saksa

kuulamine

Nõuandjaid on

limist Düsseldorfi kunstiakadeemias

(1857–1858)

see

teoloogiat ja ajalugu

peab

kõike

kuulama. Viimast tuleb

teha, kuigi

– need

lesknaise juures

Kui aga reisi eesmärk

tah-

ohjeldamatult ise fantaseerida ja fantaa-

enne

täiesti vältimatu külaskäik

oma

tega teist juhtida ja seejuures teise kulul

sihtpunkt, näi-

teks üks ülikool või sanatoorium või mõni

kõige paremini sisse sai

ajalehe

astuma.

elu veetis Pezold Karlsruhes,

kunstiõpetaja ja ajakirjanikuna.

1907. aastal Karlsruhes surnud Lepold
von

Pezold pole kodumaal

tusse

päris

unus-

vajunud. Ajaloomuuseumi seinal

Suurgildi hoones ripub

tema lünetimaal

„Maikrahvi sissesõit Tallinna“ (1869).
Pezoldi

pikem kirjutis

oma

isa ja tema

noorpõlvesõprade seiklustest

on

ilmu-

nud eesti keeles Anne Lõugase tõlkes
eraldi raamatuna „Kolme Eestimaa
kunstniku rännuaastad“ (1994). Leopold
von

Pezoldi enda mälestusteraamat

„Varjupildid Tallinna minevikust“ sisaldab südamlikke lugusid lapsepõlvest,
noorusaastatest

ja 19. sajandi Tallinna

vaimuelust. Siin tõlgitud katkendid

juhatavad meid kaugesse ja võõrasse
maailma, millesse süvenedes paistab
vastu aga

üllatavalt palju tuttavat.

Berliin, Ooperiplats, 1900. Foto: Shutterstock

6/2019

GO REISIAJAKIRI

69

REISIAJALUGU

Pariisi panoraam,

Teiste eriala
neid

on

teistest

1900. Illustratsioon: Shutterstock

kuurorditutvused. Kui

on

tabanud

kujutlus,

peenemad olla,

lugusid,

siis naudivad nad

kuidas nad Emsis või

Badenis või

Spas

suursuguste või

Baden-

väga kuulsatega

tihedalt

õigupoolest

nõuandjad, vaid julgustajad, elavad
reisimise õnnest
nõuanded

teatud määral

on

gamõttest: „Sul,
nii hästi

seda

nagu mina.

mees

vaene

näited

nende

mees, ei

saa

küllap
või

väljapeetust“ või „Sina pole
Aga

sa

kuuled sel

päev;

München:

sisusResidentztheater, Stranbergi järv, Walhalla – pardon,
Regensburgis – niisiis München:

Pinakoteek,

Glüptoteek, täiesti

puhul,

mis

mina olen.“

Café

Luitpold,

Ariadne,

kolm

Goethe

päeva; siis

maja,

seda vahele

õhtuti

kohe kaardi

Reini-sõit:

Köln

paljude

toomiga, Gürzenichi
nime

veinikõrts,

Ma oletan, et te soovite

ajaga palju

palju

on

ettekandjad –

sad

café

see

kõik

näha.

parem

sõitke siit Dresdeni kaudu

galerii,

Grünes

chantant’id
on

näha. Siis
–

te ju

Gewölbe, Brühli

palju

neli kuni viis
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päeva;

palju

kogu ülejäänud elu

jutustadaja tulevaste-

le reisihimulistele noortele seda teekonda

tungivalt soovitada.

–

noor

* * *

ja võõrastele kogemustele toetudes ei

palju elu,

Läheb ju igaüks välja

–

toetudes üldistele

teadmistele, mida ta koolist või ülikoolist
on

kaasa saanud, ja toetatuna ühest heast

asjalikust käsiraamatust, ja kandku

ta

edasises elus kodumaal ise omandatud

väga kuul-

mälestuste rõõme kui ka ise põhjustatud

ja pildid, –

ainult et

pettumisi.

ilusam Pariisis

– jah, Pa-

see on

neli

suurepärane, –

..“jne, jne.

Küllalt!

–

midagi erilist; Viin: teater, Strauss,

REISIAJAKIRI 6/2019

kuulsat

peate pikemalt peatuma, umbes

nädalat või viis,

Meie
mitte

nii

muuseum,

seal ronite te kohe üles

terrass, niisiis kaks päeva; siis Praha

üks väike

mäleta, aga

välja:

riisis

teate:

kuuga

ole seega üheks noorusaja reisiks vajalik.

ja

ärge unustage, väga

„Ma olen siin välja joonistanud, kuidas
lühikese

kahe

Reisikava koostamine võõra maitse järgi

mälestusmärk,

kirikute

lähedal
ei

ma

Bernkasteleri seal

Manneken, Wiertzi

kõige paremini

välismaa rikkustest

Frankfurt:

jätke, kaks päeva; siis

Wiesbaden: Niederwaldi

kenad

kategooria võtab

kirjutatud ja võib

maailma näha, et võida

Palmiaed,

siis Brüssel: ilusad vaateaknad,
Kolmas

uue

ette

see on

ärge

varjutatud ta-

minna, sul pole ju sidemeid“

„Sul pole
ju

ja särast ning

Saltzburg:

samuti üks

tusega Hofbräuhaus, kuulus

või Oostendes ainult

läbi olevat käinud. Need ei ole

– kaheksa päeva;

Prater, Esterhazy kelder

et nad oskavad

lõbureisija saab ilusa teekonna

Tegeleme edasi
lase

ühe meie

noore

reisiettevalmistustega.

Ja mida siis?

Vähe, vähe, vähe –

kõige hädavajalikum. Pagas
raskendaja,

tihti

põhjus

kaasmaa-

Tuleb

on

pakkida.

ainult

alati reisi

suureks

meele-

REISIAJALUGU

härmiks ja kaotustest kõige raskema,

ajakaotuse tekitaja. Üksiku vajadused

on

erinevad, kuid sisseharjunud vajaduste
piiramine
õigesti

on pea

alati võimalik. Jaotage

oma puhkepäevi ja te saate

vähima koguse pesuga.

läbi

Ärge vedage midagi

tarbetut endaga kaasa, ärge ostke midagi

üleliigset ja teil
ruumi.

alati kohvris piisavalt

on

Ärge lahkuge pagasist ning te

säästate

palju raha ja aega.

või järele saatmine

on

Ette saatmine

halb mõte. Piirake

te säästate end

oma

käsipagasit ning

oma

kaasreisijaid paljust tülist. Vabastage

ja

end jõudumööda asja kui sellise, surnud
varanduse türanniast.

Kummaline

tõdemus,

mida

nud ka vanemad inimesed:
ne

riietub reisil

kinnitaeestimaala-

halvasti, nagu

täisülikonnas ööde

„Mantelsack’i“ või

peaks

ta

Kohvik Luitpold

ühe

kaasa,

kuidas seda vanaisa

pärandvara nimetataksegi, mis

on

reisib, vaid ka õnnelikud, kes just äsja

kõigile

kultuuriajaloolastele huvitav objekt,
väärikas

õnnistus

jootrahajanustele

teenijatele, pidev tüli ja ajakulu
nikule.

Reeglina rebenevad

tema

selle

kõrgeimasse

oma-

Saksamaal

enne

juba

„embarquement’i“; piiri-ja tollijaa-

mades tuleb osta

punutud nööri,

peletis

hotellis mõõdab
kõhkleva

kokku

siduda, igas

kõrge-

naga,

tavaks,

mitte

suure

abielupaarid tavatsevad
puhul rohkem

oma

kojujõudmi-

rõõmu väljendada kui

on nagu

kaasaja hiivab ta vaevaliselt võrku

istmete kohal, sinna

elumees ja pühkis

mahutab talvepa-

litu, ja pea unustatud esemed, vihmavarju,
mõne raamatu

ja muu.

Ka

jalutuskepp

võetakse reisile kaasa, võib-olla ka kübara-

uues

noormees

Eestimaalt. Mida ta

uue pesuga

koju toob,

mil-

lised uued ettekujutused ja kohustused,

ülendatud, kinnitatud, teravdatud uuteks

oma

huuli. Abikaasa aga

sus

Kas

on ka uues

sa

prosaist.“

Ja

ma

tohin nende

gemuste juurde

türanniale, nagu ka enesega rahulolu

ennast oodata

pärisparun

kan-

või ärimees

ja ära

oota ise keda-

Ole korralikult ette valmistatud
rusta ega ohverda

ja sa

ei

kii-

midagi kiirustamisele.

Unusta, mis sind võõrsil sõpradest lahutas,

tähelepanekuteja ko-

ja hoia

kodumaal seda, mis võõrsil

sõpru

võita lasi.

mõned nõuanded lisada?

Mõtle ustavalt kojujäänutele ja heade
Küsimata nõu

pole küll kunagi teretul-

nud, tihti pole aga ka küsitu

kavatsustega nendele, kes sinu tagasipöör-

seetõttu veel

dumist ootavad.

parem.

täies

elurõõmsalt, tule tagasi

jõus.

kohaliku aja järgi.
Too
Rõõmusta

sõpruse üle kaasmaalastega, aga

ära unusta, et sõitsid minema, et võõrast
tundma

tagasi süda,

mis

on

ilusast, mida nautisid,

rikas heast

soe

ja

armastuses

ja

töörõõmus kodumaa heaks.

õppida.
Sursum corda!•

Seltskond
ainult värskelt kaitsnud

ja kõrkuse

perekonnasei-

elu poeesiale õigus antud.

töödeks kodumaa heaks, seda näitab aeg.

didaat või arst,

eelkõige võõra

gi enda kahjuks.

Sinu kell peab õigesti käima, pane ta alati

kohvris

Aga mitte

ja

Sõida minema

kartong.
Nii reisib

nendes sõnades

peavad mahtuma ka

hiiglaslik pleedirull, mis

sulle vabadus, seisa vastu

enda eelarvamuse türanniale

Ära lase

sakuska

lõunasööki,“ ütles üks brutaalne

mossitas: „Häbene ennast,

peesse

olgu

ja väikese türanniale,

viletsusele.

teda rahustab: „Ahaa, venelane!“

kirjeldatud

pagasiga.

ärasõidul. Võõrsil muutus nende kodumaa

enne

„sumadani“ tassib omanik endaga ku-

aga

sellest kõnelemas. Sellised reisihimulised

see

saabuja aktsent

oma

seo

seltskon-

ühegi ringsõidupiletiga, eelkõige

Reisimine

veel armsamaks. „See

Ainult käsipagas! Selle äsja

Hoia isiklikku otsustamisvabadust, ära

nautinud, aga ka väheseid kuulnud

et lame

pilguga: „Millisele korrusele

inimene kuulub?“, kuni

pulmareis saanud

sellise omanikku

portjee

naudi iga õppimist.

Eestimaal veel mitte. Ma ise ei ole seda

se

või kandiline

on

mate ja keskmiste seisuste seas

rõõmu

purunevad haagid,

Õpi igast naudingust,

end ühegi programmiga, ühegi

rihmad,

avanevad lukud

on

seisusesse, abieluseisusesse

astunud.

eksponaat Eestimaa Provintsiaal-

muuseumile,

Münchenis, 1900. Allikas: Zenodot Verlagsgesellschaft mbH

kaupa heinakuhjas

ta võtab ka kohvri

peatuma,

on

on

reisil kalleim siis, kui

heb sulle aega maksma, mida

sa

see

lä-

enda peale

kasulikumalt võiksid kulutada.
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Võib vähimagi

Kuuba ja

kahtluseta öelda, et

paremini kui

rumm

ja usk Jumalasse
ei vaigista inimese

rumm

hinge mitte ükski
asi.“

Rummi mainimine viib mõtted ühelt poolt Kariibi
mere

ja

saarte

Lord Byron (1788–1824),
Briti poeet ja romantik

troopilisele sulnidusele, puhkusele

rannal ja magusatele segujookidele, teisalt aga
meenuvad jutud piraatidest, sõjast, kolonialismist

ja orjakaubandusest. Toomas Tiivel külastas oktoobris Havannas Havanna Clubi rummivabrikut

TEKST JA FOTOD: Toomas Tiivel

ja rummimuuseumi.
Praegu võib maailmas rääkida kindlasti
omamoodi rummibuumist. Turule

on

tulnud elitaarsed ja kõrge kvaliteediga rummid, mida valmistatakse väga

hoolikalt valitud toormaterjalist, täpselt
kontrollitud ja tipptasemel tehnoloogilise

aparatuuriga ning mida lastakse küpseda
kvaliteetsetes tammevaatides keldrimeistrite (maestros roneros) range järelevalve
all. Asjatundjad üle maailma hindavad

ja võrdlevad parimaid rumme valik- ja
aastakäiguviskide ning brändidega, millel
on

sarnaselt rikkalik valik peeneid stiile ja

maitseid. Seda kõike võis näha ja maitsta,
külastades 2019. aasta sügisel Havannas
Havanna Clubi vabrikut

ja erakordselt

huvitavat rummimuuseumi.

Kariibi

pärl, nagu

mere

kauni looduse

ja

hellitavalt kutsutakse, asub 140 kilomeetrit Flo-

pehme sooja kliimaga

ridast lõuna

pool.

sarnane oma

meres

kui ka

edukamaid

on

riike,

Kuuba saatus

on

olnud

naaberriikidega nii Kariibi

Kesk-Ameerikas.

ilmasõja järel

rika

Kuuba saart

Teise

maa-

oli Kuuba vaieldamatult üks

ja õitsvamaid

Ladina-Amee-

kuid siis tuli aasta 1959.

Kuubast rääkides kasutusel

Praegu

väljendid

„prints kerjuseriietes“ või „Hispaania
printsess kommunismipõrgus“.
Muutus riigikord, muutusid

ja sõberriigid,
Rummikeldris valmivate rummide
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juures.

samas

valitsejad

mõnda traditsioo-
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maailmas

pärit Kariibi

ümbrusest ning Demerara jõe äärest

Guyanast Lõuna-Ameerikas. Rummi
toodetakse küll ka mujal, nagu Austraalias,
Fidži saartel, Indias, Ladina-Ameerikas,
Reunioni saarel, Mauritiusel ning teisteski
kohtades.

Rummi

ajaloo

tagasi kuni

võib

10 000

hakati kasvatama

mingis

Kagu-Aasias
suhkruroogu. Kristalli-

seeritud suhkru kohta
aasta

on

andmeid 5000

tagusest Indiast. Suhkrurootaim

(Saccharum), mida
hellitavalt
Plaza Vieja (Vana väljak)

mõttes viia

aastat, kui

kutsutakse vahel

päikesepoisiks, tegi ajaloos

läbi

Havannas

tõelise ümbermaailmareisi. Taimed ees,

koos muusikutega.

nende

järel oskus

toota ühelt

poolt

suhk-

rut, teisalt ka kääritatud jooki, viis magusa
teekond

ni, sealhulgas alkoholikultuuri, polnud

1898. aastal saarel

võimalik nii

vastu sõdivad Ameerika sõdurid.

kergesti

muuta. Kuubast oli

sunnitud lahkuma küll mitu edukat firmat

(Bacardi),
olid,

on

kuid kuulsad Kuuba rummid

ja jäävad.

on

toost

paiknenud hispaanlaste
Praegu

„Cuba Libre“ omandanud

maailmas

hoopis

seda tihti

rummiga

kogu

teise tähenduse. Juuakse

Kagu-Aasiast Ameerikasse.

Väidetavalt toimus esimene rummi destilleerimine 17.
saarte

mis sai kuulsaks

Daiquiriga, kadus Fidel

lekuga üks maailma

oma

Mojito ja

Castro võimuletu-

enimlevinud

enam

aas-

ei toode-

ta, kasutatakse reklaamis Bacardi loosun-

git „Asutatud Santiago de Cubas aastal
1862“. Säilinud

on

ka

Libre“ ehk Bacardi
mille väidetavalt

jook ja

rumm

joogil esiotsa ilmselt orjad,

kel-

kui ka tasuna tehtud töö eest, vabad ja
rumme

Puerto Ricole

tal 1960. Ehkki seda Kuubal

mere

lele seda anti nii meditsiinilisel otstarbel

Rummi ajaloost
Rumm on

Bacardi, kui firma kolis

ühes Kariibi

saart) suhkrurooistanduses. Tarbijateks

Havanna Club.

olid sellel

Kuubalt,

sajandil

(selleks kohaks peetakse Barbadose

toost

„Cuba

kokakoolaga,

segasid esimesena kokku

kange, kuni

96% alkoholi-

sisaldusega destilleeritud jook, mis

jõukamad inimesed jõid endiselt impordion

tud brändit.

valmistatud suhkruroost saadud mahla ja/
või melassi (suhkrutegemise jääkide) fermenteerimisel ja destilleerimisel. Peaaegu

valkjat või

värvusetut destillaati hoitakse

seejärel tammest või

mõnest muust puust

Rumm on üks väheseid alkohoolseid

jooke, mis

arenes

tootmis-

algselt teise

haru, suhkrutootmise kõrvalproduktina.
Tänapäeval on

see

muutunud aga mitmel

saarel peamiseks tuluallikaks.

Rum-

Valmiv suhkruroog.

Käsitöönduslik sigarivalmistamine Vinalesi

piirkonnas. Sigarid ja rummid

on

mõlemad

Kuuba ajaloolised sümbolid.

6/2019

GO REISIAJAKIRI

73

REISIMINE

LÄBI

NAPSIDE

Vanad rummivalmistamise

mi valmistamist suhkruroomelassist
nimetatakse tööstuslikuks menetluseks

(rhum industrielle)

ja rummi valmistamist

suhkruroomahlast

põllumajanduslikuks

meetodiks
teistest

(rhum agricole).

või

ei ole rummi tootmisel kindlaid

Praegu

on

konjak,

kõrvuti nii trendikamad

ja jäiku

ning

mitmekesise
rumme

tootmismeetodeid. Rummi valmistamine

põhineb traditsioonidel ning varieerub

kokteilides,

suur

ja

kiirelt kasvav taim, mis võib kasvada viiekuue meetri

kõrguseks ning

Premium-rumme, mis

Kariibi

omad suhkruroosordid, mis
sealse

pinnase ja kliimaga,

mistõttu saab,

kliimas

pressitakse
roost

on

saagikus. Saagi koristamine
Edasi

suurte valtside abil suhkru-

välja mahl,

mille kuumutamisel

moodustuvast pindmisest kristallilisest
kihist

tehaksegi suhkrut. Ülejäänud must-

jaspruunile massile, mida nimetatakse
melassiks või suhkruroomeeks, lisatakse

segu lahjendamiseks vesi ja seejärel pärm

ning

seda kääritatakse

–

küp-

Rummi

iseloom sõltubki suuresti vaadi omadus-

legendaarne on

see

ka Briti

kuningliku

test ja küpsemisaja kestusest. Kasutusel

ajaloos,

tihedad seosed

ja piraatluse

armee

on

sel

on

joogil

varem

burbooni hoidnud

tammevaadid, kuid tänapäeval käib küp-

orjakaubandusega.
Euroopasse saabus

enamasti

ka

semine ka roostevabast terasest anumates
rumm

koloniaalriikide

maa

üldjuhul veebruarist juunini.

rumm

enamasti tammevaadis aasta kuni

on

on

kohanenud

Antigua kuivas

Pärast destilleerimist peab

kümme, kergemad aasta, tumedamad

j ääkuubikutega.

ehk Suurbritannia, Hispaania, Prantsus-

suurem

asutati nüüdseks kuulus firma Bacardi y

või

magusam suhkruroog, erinevalt näiteks

käib

1862. aastal

kõige väärtuslikumad, juuakse aga puhtalt

Barbadosel või Kuubal kasvavast, kus

jällegi

pehmem ja

ning

ja raskemad üldjuhul neli-viis.

nagu konjaki puhul, rääkida terroir’ist.
Nii kasvab näiteks

on

isegi

eri saartel
on

rumm

Compagnia.

saavutada

mõni sort

mere

Tulemuseks saadi

saadud

küpseta-

sema

rummil oluline roll,

poole aastaga.

misega.

mahedam hele

(golden

Lääne-India saarestiku kultuuris

koristusküpsuse aastaga,

rummi uutes tammevaatides

rums) ja tumedaid (dark rums) kasutatakse

ja vabrikust.

suhkruroog on

pärmitüvede kasvatamise ning

maitsega rummid.

kui kuldseid

eksperimenteerimised destilleeri-

mistehnika, söefiltratsiooni, spetsiifiliste

ker-

( lightrums) tarbitakse

samas

ka kokanduses.
Rummi tooraine

Masso

kui ka tumedamad, aastaid küpseda lastud

Heledaid

sõltuvalt asukohast

aastal saabunud Don Facundo Bacardi

Heledad ja tumedad
rummid

gemad, nooremad ja heledamad rummid

Erinevalt

alkoholidest, nagu viski

pressid ja pajad Havanna rummimuuseumis.

kaudu 18. sajandil, kui džinn oli

oma

ja teistest puiduliikidest tehtud vaatides.
Küpsemisele järgneb kindlate retseptide
järgi segamine, mille tulemusel paraneb

populaarsuse tipus. Brittide keskklass jõi

ja ühtlustub joogi maitse. Suhteliselt vähe

seda tee juurde, intellektuaalid rummi-

on

majades (rum houses) rummipunšina
rumm

rumme, mis

on

segamata

–

näiteks

Trinidadis destilleeritud Iron Jackvõi Ri-

–

segatuna veini, teiste alkohoolsete

jookide ja õllega.

ver

mis

Antoine’i vabrikust Royal
on

Grenadian,

kindlasti omamoodi unustamatud

maitseelamused.
Et laiendada

rummiturgu,

kuulutas

Hispaania kuninglik arengunõukogu välja

Omavahel segatakse nii eri meetodil

konkursi

valmistatud kui ka eriealisi rumme, vanas

ja määras preemiad neile, kes

suudaksid

parandada

rummi kvaliteeti

ja

vaadis küpsenuid

uues

vaadis

laagerdu-

muudetakse
täiustada

tootmisprotsessi.

Ettevõtmisel

nutega ning vahel harva isegi eri saarte

sukroos alkoholiks.
oli hulk tulemusi,
Kuuba saarele
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sealhulgas Hispaaniast

Santiago

de Cubasse 1843.

rumme.

Peenemaid

rumme

segatakse

mitu korda. Esimene kord, kus

sega-

REISIMINE

LÄBI

NAPSIDE

Trinidad, endine suhkrurooistandus.

takse omavahel 24 kuud küpsenud eri

aguardiente’d, annab tulemuseks madre
(ema), mis ongi tulevase rummi
ne

aromaat-

kontsentraat. Järgmisel segamisel

segatakse madre allikavee ja teiste destillaatideganing saadakse ronfresco (värske
rumm). Seejärel küpsevad rummid jälle
uutes

vaatides, et saada tanniine, ning

vanades,
annab

et need saaksid

see

rummile

ja komplekssuse.

oma

Pärast

hingata. Kokku
värvuse, lõhna

küpsemist teeb

rummimeister viimase segu nimetusega

toque ning lühikese laagerdumise järel on
rumm
se

valmis filtreerimiseks japudelites-

villimiseks. Segurummis

15–20 eri rummi.

üle maailma

on

tavaliselt

Rummigurmaanid

on aga

siiani jäänud truuks

ehedatele tumedatele rummidele, mida
toodetakse Barbadosel, Kuubal, Guyanas,

Martinique’il, Guadeloupe’il, Jamaical ja

toodetud rummid. Ka

reguleerivad sealsed

seadused rummitootmistüsna

Trinidadis.

Lisaks

sidele

jäigalt.

Inglise keele mõjualasse jäävad Jamaica,

tootmistehnoloogilistele nüanson pea

taimehübriid

Rummisaarte kolm

Barbados, Demerara piirkond Guyanas,

piirkonda

Belize, Bermuda, kus kasutatakse rohkem

aeglast tööstuslikku meetodit, rummid
Haiti, Guadeloupe, Marie-Galante ja

Martinique,

on

iseloomulik

melassi

mõju

spetsiifiline suhkruroo

oma

ning

unikaalne

on suurem

nii lõhnas kui ka maitses.

just põlluma-

printsiip.

Havana Club
Havana Club ehk El Ron de Cuba on

kontsentraat Kuuba troopilisest kliimast,

janduslik menetlus. Rumme toodetakse

Hispaania keele levitsooni moodustavad

eranditult suhkruroomahlast ehk vesou’st,

Kuuba,

neis

Vabariik, Colombiaja Venezuela, kus

on

ja inimestest, seega oluline

valdav kiire tööstuslik menetlus ning

rum-

rahvuskultuurist.

on

mõjud,
need

tugevamini
on

on

säilinud suhkruroo

peenem lilleline

aroom

ning

üldiselt kallimad kui melassist

mid

on

Puerto

segamis-

on

Prantsuse keele levialas, kuhu kuuluvad

tumedad, täidlasemad ning neis

igal saarel ajajooksul välja

kujunenud ka

Rico, Panama, Dominikaani

geograafiast, ajaloost, elustiilist, muusikast
osa

sealsest

heledad ja enamasti puhta maitsega.

Limusiinist takso ootamas reisijaid.
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ja maestros roneros’te ehk rummimeistrite
ainulaadne oskusteave suhkruroo melassi

töötlemisel, kõrgekvaliteedilisel destilleerimisel ning tammevaatides laagerdumisel teevad ka selle napsi ainulaadseks.
Ron Mulata De Cuba

–

Mulata

on

üks

uuemaid rummibrände Kuuba turul
kuubalased

paljud
üks

Clubil,

on

Mulatal valitsuse

Republica

on

ka Havana

paremaid rumme. Nagu

rantia

ja

et Mulata

ütlevad,

tagatis Ga-

de Cuba for Cuban Rum.

Firma Tecnoazucar tõi Mulata brändi
turule 1993. aastal. Mulatitaril

kogu Kuuba ajaloo
väljapaistev

roll

kujutatud ka
on

ba

saare

lõunaosast

pärit

Kuu-

suhkruroost.

Kolonndestilleerimisel saadud alkohol

sõna klubi, mis kõlab

kui

paljudes

vaatides.

(12–15%).

Inglite osa

on

väga

suur

avas

kaubamärgi südameks.

on

kuni täna-

tast rummi hoitakse eri vaatides nõutava

aja, misjärel

need

segatakse ning rummid

Mulata rummi

peegeldus

etiketil,

Kuuba uhkusest

1935. aastal

põhineb traditsioonilistel
toditel,

on

mis

ja küla-

Havana Club otse Havanna südames

baari Plaza de la Catedralil.

Ajavahemikus

1930–1950oli Havana Clubil

au

pist

valmis-

tada kokteile sellistele kuulsustele nagu

valmistusmeepäranda-

mida rummimeistrid

on

Unikaalne

on

põlvest põlve.

mille
Nii kolme-kui ka seitsmeaas-

ja

kajastatud

on

keeltes

nud

küpseb

ning

neid

lislahkusest. Mulata rummi valmistamine

ühtemoodi. Need kaks sõna
seni

olnud

kui rahvusliku ilu sümbolit. See sümbol

Havanna Clubi rummid.

Havana Clubi rummi toodetakse

on

lõikes kanda oluline

käigus

kvaliteetsest

protsess,

suhkruroosiiru-

valmistatud destillaate

laagerdatakse

180-liitrilistes heledates Ameerika tamme
vaatides. Teiste Kariibi
saarte rummere

läbivad teise

küpsemise.

Havana Clubi

Mary Pickford,

Marlene Dietrich, Jean-

mide seast tõuseb Mulata esile suhteliselt

ajalugu algab
Clubi

aastast 1878, kui Havana

asutaja José Arechabala

rannikul Cardenases esimese
La

Vizcaya,

1959 oli

kuid

viinaköögi

pärast riigipööret

perekond

sunnitud

Hispaaniasse ja sealt

Kuuba

avas

Paul Sartre, Ernest
Cole

Hemingway,

Nat

King
kergema stiili esindajana.

ja Gary Cooper.

Pernod Ricardi Havana Club

on

toodangu-

aastal

mahult suuruselt viies rummibränd

emigreeruma

maailmas. Seda müüakse aastas umbes 120

USA-sse. Tootmine

riigis

aga jätkus,firma natsionaliseeriti, tootmine viidi üle uude vabrikusse, mis

4

miljonit kasti. See

rumm on

Kuuba saarel

on

levinud ka käsitööndusli-

kult valmistatud kohalikud

väga

populaarne Prantsusmaal ja Saksamaal.

mid

aguardiente’d,

nn

kodurum-

millest nii mõnedki

on

väga uhked, komplekssed, omapärased ja
heamaitselised.

•

asus

Aastal 2008 avati Indias, mis

on

maailma

Havanna lähedal Santa Cruz del Nortes.

suuruselt teine rummiturg,
Nimetus Havana Club läheb tagasi 1934.

Clubi pudelitesse villimise tehas. Havana

aastasse. Aastal 1972 müüs Kuuba riik

Clubi rummi kutsutakse ka El Ron de

Havana Clubi rummi

Cuba (’Kuuba rumm’) ning

saart vaid

väljaspool Kuuba

Nõukogude Liidus ja Ida-Euroo-

pas. Aastast 1993 teeb seda

Cuba Ron, mis

on

Corporación

Kuuba riigi ja alkoholi

see on

kind-

lasti üks populaarsemaid suveniire, mida
turistid Kuuba saarel koju kaasa ostavad.
Havana

Clubi pudelisildid

on

kulla ja

globaalse suurfirma Pernod Ricardi ühis-

punast värvi

ettevõte. Samanimelist rummi toodab ka

tuulelipp Havanna kindlusest. Valikus

firma Bacardi, olles saanud loa ja retsepti

Havana

otse Kuubast

Añejo Especial, Añejo 7 Años, Añejo

emigreerunud Arechabala

perekonna liikmetelt, seda

aga Puerto

Ricos Cataños.

seetõttu, et

sümboolselt ühendada kaks maailma:
traditsioonilised Kuuba
matu Havanna.

GO

ning logol on Giradilla

–

vana

on

Club Añejo Blanco, Añejo 3 Años,

Años, Máximo

Extra

15

Añejo, Selección de

Maestros, Unión jt.

Nimetus Havana Club valiti

76
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ka

juuredja kordu-

ööeluga

seonduv

Santiago

de Cuba Ron Carta Blanca

tiago

de Cuba

mida

on

on

– San-

Kuuba kultuuripealinn,

nimetatud ka

haks“. Kvaliteetne

„maitsete

sünniko-

suhkruroog, hea kliima

Guayabita del Pinar

–

kodurumm

piirkonnast Kuubalt, millle

on

Vinalesi

lisatud gujaavimahla.

EESTI RAHVUSATLAS
Ülikooli

rahvusatlas

geograafide

riigi

on

kaasahaaravate

esindusteos.

selgitustega

Eesti rahvusatlas

on

eriline

kõik atlase kaardilood

ja Regio

on

kaardimeistrite

Ligi

500

koostöös

ajaloolist

ja

ilmunud

avja
ä rikaskin väärikas

esitatud ka

kingiidee
lisakja
võimalustvamisek,
iidee

esimene

tänapäevast

tutvustavad meile Eesti loodust, kultuuri,

aEestiset

Tartu

kaarti

ajalugu ja

Eesti

koos

eluolu.

lisaks võimalus Eesti tutvustamiseks, sest

inglise keeles.

NÜÜD
MÜÜGIL

RAHVUSATLAS

ON MÜÜGIL

Regio veebipoes pood.regio.eening Apollo veebipoes apollo.ee.
Alates 19.12.2019 ka

Apollo ja Rahva Raamatukauplustes.
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PORTUGAL, tõusev toidumaa
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TEKST: Maris Pruuli JA

FOTOD:

TIIT
Tiit

Pruuli

MARIS JA TIIT PRUULI, SHUTTERSTOCK

Maris ja Tiit Pruuli avastavad

Portugali

kööki ja kirjeldavad selle ajaloolist tausta,
mis

on

väga kirju ning mõjutatud paljude

maade toidukultuurist. Muuseas

saame

teada, mis roog püsib põlvkondade viisi
kohalikul jõululaual.

Portugal

ei ole füüsilises mõttes

maismaaosa
meetrit

on

ja idast

lõunast

on

riik,

kilo-

portugalipäraseid toite pakutakse äriklassi
reisijatele.

mõttes

tegu suurriigiga.

See

on

aga

on

Portugali
naaber

on

Hispaania ja iseenda koloniaalval-

lutused. Kõnekas
lähem

pealinn

pealinn

on

näiteks fakt, et

Lissabonile

on

kõige

Maroko

Rabat, mis asub Aafrikas.

Portu-

gallased polnud ainult pöörased maadehõivajad,

nad tõid

kõikjalt koju kaasa

uusi toiduvalmistamise viise
nente

ka

jakompo-

– araablastelt pajaroa ja praadimis-

võtted, idamaadest vürtse, Türgist, Indiast

dusse
Eri rahvad suhtuvad söömisse erinevalt.

Kelle jaoks

on

toit kütus, mille abil lihtsalt

keha käigus hoida, kelle jaoks midagi
enamat.

öelnud,

vastu.

pessimistlik

deter-

uskuja ja pärast

optimistlikuks tahtevaba-

uskujaks.

18.–19. sajandi prantsuse

Anthelme Brillat-Savarin

on

Jean

aga öelnud

Ta

arvas

ne

toob inimkonnale

kui

uue

nimelt, et iga uue toidu leiutami-

palju rohkem

õnne

tähe avastamine.

Portugallased

armastavad hästi süüa ja sellest ka palju
rääkida. Mitte keegi, aga eriti mitte ükski

portugallane ei näe

sööki

poliitik jagurmeetoitude asjatundja

et ei maksa

häbeneda armastust ühe elu suurima

naudingute allika

sööki. Aldous

lause, mis vaevalt astronoome rõõmustab.

Portugali diplomaat João Manuel

Hall Themido on

enne

sööki muutuda

jaoks oluline

mõjutanudvallutajad,

ja pärast oivalist

olevat öelnud, et inimene võib

minist ehk ettemääratusse

portugallase

kajastunud ka Portugali kulinaarias.
kööki

enne

vabalt olla

Hea toit

suurus

vides

Huxley

läände 218 kilomeetrit.

Aja-ja kultuuriloolises
kindlasti

põhja

suur

561

maailma samades

Seega laias laastus aitab hästi söömine
luua õnnelikumat vaadet elule.

vär-

ja Põhja-Aafrikast magustoite.

Portugali kirjanik ja suur patrioot
de Almeida

on

väitnud,

kaitstes kaitseme

Fialho

et rahvuskööki

oma territooriumi.

Relvastatud sissetung algavat aga alati

köögist! Saksa ja Prantsuse kööki pidas
ta

kõige ebahuvitavamaks ja pani pahaks,

et

Portugali köök

on

neile

oma

nägu kao-

tamas, ning kutsus 19. sajandi lõpus üles
selle endist uhkust taastama.

Portugalist räägitakse kui

tõusvast

toidumaast,

juba antakse

„fuudidele“,

kes kibelevad

välja reisijuhte
Portugali

oma

elu toiduelamust otsima. Michelini tärne

jagatakse järjest

enamatele

restoranide-

le.

kuvandi kinnistamiseks

„Tärnimaa“

on

rahvuslik lennufirma TAP loonud

programmi „Taste the Stars“,
panustavad

tärnirestoranide

millesse

kokad,

kelle
Rannakarbid restorani

6/2019
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Kalmaarid, krevetid ja kuivatatud
tursa ehk bacalhaukonservid.

Parimad palad ookeanist
Portugalil
naaber

–

on

põlvkondade viisi tähtsal kohal portugal-

liharestoranis lapsed murdusid. Ilma

laste j

igasuguse vanematepoolse surveta, lihtsalt

õulumenüüs!

peale Hispaania veel vaid üks

Atlandi ookean. Seega

loogiline ja üldsegi

mitte

on

üllatav,

köögi parimad palad tulevad

Söömine

päris

et rahvus-

suuresti

just

on

portugallastele sotsiaalne

tegevus. Portugali kivisupi legend käib just
selle kohta. Almeirimi külas olnud kodutu

ookeanist. Kui tellida kehakinnituseks

munk, kel näljaga

värskeid mereande, siis saad

kivi

parima, mis

–

jäänud, kui

keema panna.

möödujad poetasid

ükstei-

on

kummalisel kombel ainus kala, mida

värskelt praktiliselt ei söödagi. Bacalhau’d
ehk kuivatatud ja soolatud turska peetakse
lausa rahvuslikuks kinnismõtteks, mis

se

järel kivi

ja

muud. Viimaks valminud

maitsvat

kõrvale

lihalõike, übe,

suppi. Munk

kutsunud

kogu küla

ühiselt

sööma. Almeirimi külas
väidetavalt

suur

potitäis

võtnud kivi

väljaja

„kivisuppi“

pakutakse

Tumkartul-jahu-

kaste eestlastele,fish and chips inglastele.

Portugali parimat kivisuppi.

Gurmee-elamust just ei paku, aga kõhtu
on

sadu

ja kui esimene mulje jääbki loodetust

taga-

sihoidlikumaks, ei maksa käega lüüa. Pole
võimalik, et üks täiesti ilmetu
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köögi

roog

püsiks

Toidule peab pühenduma

aastate

Portugali

taha, kui

tütardega, kes

oma

sekad lisandid,

2018. aasta

oma

tööd

veganiteks.

nagu

otsustavad

ja nad hakka-

Käisime Faros

valmis

–

avatud

melu, suud vett

selgelt

nautivad

kuninglikult.

kevadel, kui

Hispaanias,

elasime paar kuud

läksime taas Farot avastama.

Toiduelamuse saamiseks

peab toidule

täielikult

mingeid kõrvalisi

segajaid.

ja sealses

pühenduma,

ei

Ses suhtes töötas

meiega

ühel lainel.

me

olmeteh-

Väljasõidupäeva

hommikul ütles esmalt üles Marise arvuti,
Tiidu arvuti

juba oli

katki

ja Eestisse

remonti saadetud. Autosse istudes murdus
Tiidu

–

aeg-ajalt

et liha ei ole eetiline süüa

vad

jääb

toona teismeliste

noored inimesed ikka
–,

toiduelamus

olid otsustanud

see

mõnus kokanduslik

jooksma panevad lõhnad, särin ja mait-

nika

Meie esimene

Liha oli mah-

tänini

kõikjal kalalettidel silma hakkab.

täidab kenasti. Bacalhau retsepte

mängis keskkond, kus

kartulit

„hiidliblikana“

mine lihtne kõhutäide, nagu

me sõime.

lane ja maitsev, aga isegi suuremat rolli

kokad. Liha väärindati

tursk. Portugalis

hallika kõvaks kuivanud

puhtaks pesta ja patta

Kaastundlikud

Portugalil pakkuda.

On üks oluline erand
see

üldjuhul

muud üle ei

vaatasid, kuidas

telefonilaadija ots ja Marise

jooksis

telefon

kokku. Meil oli vaid ruudulisele

paberile kirjutatud ühe

Faro soovitusliku

restorani aadress. Tore! Nii, muust maail-

REISITOIDUD

mast

välja lülitatuna, asusime Hispaania

päikeserannikult teele! Imelised maastikud, dramaatiline Gibraltar, kus brittide
keskpärane köök
mere

on

saanud juurde Vahe-

FOT:SHUERCK

maitsed, hautiste pealinn Cádiz,

miljoni tapase linn Sevilla, oliiviväljade ja
Andaluusia baroki kants Estepa ja teised
väikesed linnakesed kahel pool teed. Lu-

gesime

raamatust kõva häälega

Portugali

toidu kohtaja mängisime kulinaarsetel
teemadel sõnamänge. Eeskujulik ettevalmistus ilusale söömaajale.

Alheira de mirandela– üks
Alheira de mirandela

kohalik gastronoomiaime
Väike vahepeatus
ära alheira de

tikesed, mis
tide

on väikestviisi

Need

Portugali

vors-

küüslaugused, hõrgult

sealihast

vorstirõngaid

ha, teadagi,

ei

ei ole koššer.

hakkasid valmistama

rippunud. Seali-

Nupukad juudid

pealtnäha täpselt

lõhnavad vorstid olevat inkvisitsiooni

samasuguseid vorstikesi, mis

aegadel „leiutanud“ Trás-os-Montesi

põhiliselt linnulihaga (kana, part,

piirkonna juudid.

na,

faasan),

aga ka

Kui Hispaania XV sajandi lõpul juudid

välja kihutas, said kümned tuhanded
neist peavarju Portugalis. Aga rahuaeg oli
üürike. Katoliku kiriku ja Hispaania survel
asusid ka Portugali valitsejad teiseusulisi

juudivorstikesed.

gali.

millega

Vorstid said nii head,

populaarseks üle

Tänapäeval tehakse neid

sealihast

nurmka-

on

Portugalis aga

endiselt

tõsine teema. Chicken and chips
com

patatas)

on

Faros

populaarsuselt täiesti

inglast efish and chips’ iga,

hinnangul veel

võr-

aga meie

tublisti maitsvam.

ajab üks peen

aga kui tahad

väga

(frango

restoran teist taga,

sissejuhatuseks vaid kerget

terve Portu-

valikut kohalikke tapasid, käid jalad rakku

muidugi

ka

ning ajastukohaselt pakutakse ka

ja mitte ei leia. Olime meeleoluka koha
otsimisest juba päris väsinud, kui pildista-

taimetoiduvarianti. 2011. aastal nimetati

sime kena lillepotti
alheira de mirandela

vana

maja seinal ning

üheks seitsmest Poralles siis märkasime, et lillepoti kõrval

välja juurima.

kui nende

et muutusid

või

Kanaliha

reldav

täideti

hirvelihaga

iganes peale sealiha.

Inkvisiitoritel oli

nn

ja eelroaks proovisime

mirandela ehk nn juudivors-

kuningad.

ehk

tugali gastronoomia imest ja nüüd
kerge juute tuvastada,

on

olime

natuke kulunud lauad-toolid ja nende kõr-

ka meie seda imet tunda saanud.

val üks tore mees, kes küsis, kas

vorstipoodides tavapäraseid

me süüa

ei tahaks. Vabandas aga kohe, et ta pakub

tegelikult üksnes valikut tapasid hea veini
kõrvale. Täpselt see, mida otsisime! Ku-

ninglik peatus. Krõbedatele saiaviiludele
oli esmalt kallatud õlist, meest, piprast

ja koriandrist segatud kastet ja edasi
tuli jubapidulik

osa:

iscas ehk praetud

õhukesed maksaviilud, sardiinid, erinevad

kalalõigud ja segud, prisked tomativiilud,
värske rukola.

Peixe-rei,

väiksed kalad,

mida serveeriti koos oliividega.
Me

päevad

Faros olid loetud

ja

soov

oli

kogeda võimalikult erinevaid maitseid.
Sinna taverni läksime siiski veel mitu
korda tagasi. Peremehe muhe huumor oli
kirsiks tordil.

Kohalik saladus
Kohalikud tuttavad, kes kuulsid

me

huvist

traditsioonilise Portugali köögi vastu, olid
Valik tapasid.

meid kutsunud restorani nimega Flor do
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Mereandide ja

köögiviljade
Krevetid.

segu

Arneiro.

Taksojuht uuris

ja väga üllatunult,

miks

suure

me

just

turuletil.

huviga

krevetid süüakse tervelt,

sellesse

terav ots. Need võrduvad samuti

v.a

saba ja pea

Portugali-

ga! Seda loetelu võiks pikalt jätkata.

restorani läheme, ei olevat kohe üldse

Me

pisut üllatunud.

taipakski

toiduteejuht Alex, pooleldi britt,

pooleldi portugallane, ütles,
Portugali kööki ei
Värskus

avanes uus

saa

et

Inglise ja

üldse võrreldagi.

on

märksõnaks. Kui ta

on

maailm

nädalat Inglismaal, siis ta

sisehooviga, maitsekate riiulitega,
joogid ja toorained

vaste carob

sõnast

kharrob,

jaanileivakaun.
Arvatakse,
vide

et sõna

karaat,

mis

on

vääriski-

jakulla mõõtühikuks, tuli just jaani-

kuhu turist ei

välimusega maja,
minna. Sees

alfarroba kui ka ingliskeelne

nimi

Kaunis

kõrvalises kohas ülilihtsa, et mitte öelda
ilmetu

portugalikeelne

Nii

pärinevad araabiakeelsest

turistide koht. Kui taksost maha astusime, olime ka ise

poolsaarele.

ootel. Hubane,

on

nõrk,

kaks

kur-

kaunapuu teaduslikust
siliqua.

Omal

nimest Ceratonia

ajal usuti,

et

jaanikaunaoad

kus

natud ja energia
soe

ja

on

nullis. Kõht

on kinni

olid kõik

samas

ja süda läigib. Portugali köögi orgaaniline

kuldmünt

värskus taastab j õu. Alexi naine

tavalt 24 üba.

kaalus. Nii kaalus Rooma

täpselt

24 karaati ehk siis

väide-

stiilne keskkond.

Meie

uues

lemmikrestoranis sõid ka

on väga

seda uskuja perekondsööb tervislikult

restorani omanikud, siin korraldati

=

kuninglikult

Alexi pere

portugalipäraselt. Nii

=

armas.

ümbruskonna inimestele reedeti nädala

pidulikuks lõpetuseks eriti laia toitude

va-

likuga söömaaegu. Menüüd uurides saime
ühtlasi teada, et kadunud Atlantis asuski

tegelikult

Faro rannikul.

History kanalil

siis nautisime üheskoos parimat, mis

me

Portugalil pakkuda. Järgmine roog oli

cataplano– supilaadne hautis mereandide ja köögiviljadega, tüüpiline maitsev

kujunema kohalik meeleolu.
Sellele aitas kaasa ka lihtne

pakuti jääkapist võetud klaasidest.

mida

Kui

Alfarroba kook

ehk

jaanikaunakook on

kus

pole

kofeiini ega muid

erguteid.

esimest ööd

on

eriline.

naturaalselt magus

kräununud kuskil kass või lõhkenud heli-

šokolaadiks

Merekarbid sidruni,

peterselli ja koriandriga

Viimaks jõime „kuulikindlat“ kohvi, mis
valmistatud kõrgema klassi kohviubadest

ja segatud orgaanilise võiga.

=

=

Por-

küüslaugu, või,

Portugal.

Selle

lõpetuseks riibud saiatükkidega panni

puhtaks ja takkapihta näpud ka. Magusad
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Meenutas

jakivõiga.

ja sellest tehtud

Portvein ehk vinho do Porto

magustoite

„süü-vabaks“ (guilt-free).

me

toidukordi. See

saatis kõiki

viinamarjapiirituse-

ga kangestatud viinamarjavein pärineb
Douro

oru

maalilistelt

väljadelt Portugali

Väidetavalt olid nende tervislike üba-

põhjaprovintsides. Valdavalt
de

maaletoojaks maurid, kes

Väike-Aasiast

on

tegu

tõid need
nase

82

praksatusega j ärj ekordne j aanikaun.

asemel toodi saia

sardiinipasteeti. Sardiinid

kui ta silmatäitki ei

kui ta uinuma hakkas,

ja populaarne.

Seda kutsutakse hellitavalt tervislikuks

roa

Portugalis,

maganud. Iga kord,

iga

abikaasa

pisut Himaalajas maitstud tummist teed
hõrgutis meenutab väga šokolaadikooki,

tugal.

pärit tulevase

tumedatest väikestest übadest tehtud

härmas klaasidesse kallata üsna tavalist

kõrvale

toit iseäranis

See

jooki, on tulemus

Tavapärase ürdivõi

see

rannarahva toit.

šokolaadikoogi portugalipärane erivorm,

majavein,

oli

kord suurlinnast

seva

näidatakse sellest ka veenvat lugu. Hakkas

jaoks

Seda süües meenutatakse

Põhja-Aafrikasse ja Ibeeria

magusa veiniga, mis sobib hästi

pudes-

sertveiniks. Leidub siiskika kuivaja valget

REISITOIDUD

Kaheksajalasalat.

33
Iga

toidu

uue

leiutamine toob
inimkonnale palju
rohkem õnne, kui
uue

tähe avasta-

mine.“

Jean Anthelme Brillat-Savarin

portveini. Kangestatud veine toodetakse
ka

Hispaanias, Kanadas, Lõuna-Aafrikas

ja mujal, kuid
kõrval

on

nagu

vaid üks

paljude „šampanjade“

see

nii

päris õige,

ka teistel portveinitootjatel

õigust

pole

oma

toodangut täieõiguslikuks portveiniks
nimetada.

portveini

tuleks

–

tingimata dekanteerida –,

mida maha panna ei saanud, vaid

pidi kogu

aeg ringi käia laskma. Midagi sellist nagu
Kaukaasia

joogisarv. Isa

mata samal

päeval

ka ära

tavalist veini.

reiro on kuulsaim ja laialt levinud roog

see

on

92 000 km2 (ca 2 Eestit), aga

kaheksajala paradiis. Polvo à

sültjast mereelukast, mida valmis-

eksklusiivselt Portugalile kuuluvate

sellest

merealade piirkond

tamisel ohtras oliiviõlis

on

on

1727 408 km 2! See

„vannitatakse“.

euroliidu suuruselt kolmas ja maailmas

üheteistkümnes taoline ala. Portugali veed

*

* *

koduks sadadele kalasortidele, nagu

tuun, sardiin, mõõkkala, ahven, latikas,

Taas sattusime

Portugali

meritsi, kui

Antarktikasse suunduv ekspeditsioonilaev

lest, isegi hai.

„Admiral Bellingshausen“ tegi
Peale ülituntud kuivatatud tursa ehk

bacalhau ja sardiinide

on

sügisel peatuse Vigo,

Porto

2019. aasta

ja Lissaboni

Portugal tuntud

see

tingi-

juua. Portveini

Grillitud värske

kala.

portveini

võid hoida kauem kui

Aga meie pooldame muidugi

ka seisukohta, et kui
on

tuleb

ütlevad siiski, et hea

poolikut pudelit

tark

pindala

oli öelnud, et kui

portveinipudeli juba avad,

müüjad

ka kui

on

Alexi isal oli olnud selline dekanter

laga-

Portugal maailmas esirinda. Portugali

pudel

on

juba avatud,

tilgatumaks juua.

* * *

Käisime ära ka korralikul kalaturul

Olhãos, kus asub Algarve piirkonna
suurim kalasadam. Turu kõrval tavernis

jõmistasid merelt tulnud parkunud näoga
kalurid, kalalettidel nägime ära

peaaegu

kõik need imelised elukad, keda sõprade
soovitusel maitsnud olime.

Kalandus

on

Portugali juhtiv majandusha-

ru, kala tarbimises inimese kohta kuulub
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sadamates. Laevakokk Wend sai pisut

puhkust,

sest täiusliku merereisi

Paulo ja Wend kogemusi

jagamas.

juurde

käib tutvumine kohalike kultuuridega, mille oluline osa on kohalik

köök,

sealhulgas muidugi kohalik kala. Nii
terve meeskonnaga Portugali

köögipoolt

asusimegi.

avastama

Vanade raamatute

ja reliikviate järgi

lõhnavas väärikas Lissaboni
Seltsis

me

Geograafia

(1875) toimunud ürituse järel

tundus õhtusöök 17.

ainuõige.

Casa do

sajandi mauri palees

Alentejo

oli selle uhkete

võlvidega sisehooviga restorani nimi,
kuhu saatkonnarahvas meid lahkesti
kutsus.

„Portugallastele

kartulit
ta

ja riisi koos

ei maksa

pakkuda.

midagi

Kahtlema-

tegu väga traditsioonilise ja ausa

on

talupojatoiduga,“ naeris
Lausma

gipaika

Luik,

suursaadik Ruth

kui meile tulevast

õhtusöö-

tutvustas. Toite oodates meenutas

saarlasest

kapten

Meelis ka Eesti kalu.

„Kui säinast näed, siis
ma!“ Unistavalt

hakkab

kirjeldas

sülg

Meelis

jooks-

seda,

kuidas värsked kollased kartulid keema
panna

ja viimases

visata. Mis

osmootiline

etapil

faasis soolakalad

lõhnad, mis

maitse!

peale

„Osmoos,

protsess,“ konstateeris

sel

meeskonnaliikmeks olnud keemik

Jüri Ivask

kapteni juttu kuulates ja kire-

tult muiates.

Restorani sisehoovis

korraga rõkkav

Portugali koorimuusika

tõi

kapteni jälle

Saaremaalt tagasi. Oli laupäev ja sisehoovi

kogunetakse laupäeviti koos
söögisaalide kõrval

laulma ning

olevasse uhkesse

ballisaali pühapäeviti tantsima. Süüa ja
suhelda

–

parim

portugallase

tus! Meie ei laulnud ega
aina vitsutasime

nädalavahe-

tantsinud, vaid

mõnuga kaheksajalasala-

Paulo võttis

oma

pisikesse

pealt

vaatama ja kätt

Puhas

ja värske

külge

kalapoode, mida

lõhna

muust poest ei erista,

grillitud kuld-merikokre. Mõistagi koos

kalaturud

na

ja kartulipudruga,

mis tulid lisandite-

samal taldrikul.

puhast
saime

panema.

kalalõhn! Armastame

tit, tursa-kikerhernesalatit,koerkalasuppi,

riisi

kööki

paar suuremat kokandushuvilist

ja poed

on

järgi

ning

mistahes

siinsed

kõik nagu sõõm

mereõhku. Kokandustunnis

põlve

otsas

kirja pandud õige

kolihasmäl-

mitu retsepti, küll ilma täpsete

gusteta,

Paar erilist retsepti

aga need talletusid

lu. Meie suurimaks lemmikuks said
Ilusa

pani

punkti Portugali

Alveiros elav

toiduelamustele

leekivpunastejuustega

Krislõunasöölemmikres-

kalmaarid

koorega ehk

lulas

com

natas:

kokandust süvitsi tundev eestlanna

tel,

kes

organiseeris meile hõrgu

gi koos kokandustunniga oma
toranis. Esinduslikus

valges põlles

tõmmu

Puhasta kalmaarid. Valmista punane
kaste

valgest veinist, tšillist,

küüslaugust.

hakitud

Lao kalmaarid tulisele

pannile ja hoia neid seal pidevalt
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Kalmaarid koorega ehk
lulas

com

natas.
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Köögiviljahautis kalaga.

Hautis

viilutatud kartulit

puhastatud ja

•

4

•

1

•

1 roheline ja

•

hiiglaslik viilutatud sibul

•

tükeldatud tomat

suur

searasvaga

katäis,

nn

piri-piri

•

1 punane tükeldatud

paprika

segatud meresoola ca supilusi-

secret

ingredient saldeunto

kastet (valmiskaste

kaubandus-

võrgust)
küpsetamismargariini

•

•

kurkumit

•

külmpressi oliiviõli
lisaks vett nii palju, et kataks kõik

•

muu

Lõigu kalad, näiteks suured rifiahvenad, mis
Portugali küll Marokost tuuakse,
on

segades kuni

viis minutit. Lisa punane

kaste, supilusikatäis

võid ja 35% koort.

kuum nagu

pärisime,

põrgus.

Kui kokaabiliselt

Sega-sega-sega vägeval tulel, kuni kaste

peratuuril päevade viisi

muutub

vastas ta

kreemjaks.

Serveerija söö! Imesta,

miks

see

mait-

lakooniliselt,

Mosambiigis
mida need

seb

täpselt nagu juustukaste. Restorani

töötanud.

teevad, kes

makooli saanud
kokad ütlesid

seepeale,

et

see

ongi

pole,

kehitas vaid nõutult

juustukaste,
veel

aga ilma

juustuta!

proovinud, aga väike

hinges,

Pole

kahtlus

juustuga„Merevaik“, saaks õige
se

on

et kui kalmaare teha sulatatud
sarna-

vastu

et

rohelisse marinaadi (oliiviõli, petersell, sibul)

keemistem-

kuidas ta sellisel

on

ja siis hautise peale. Serveeri ja äga mõnust!

peab,

Rohelise

viis aastat

faasis

ta ei

lisati. Aga sisse

see

sai ja hea

see

kuu-

vastanud,

õlgu.

Teiseks lemmikuks olid tillukesed friti-

Kui

tud

toite

kaheksajalad,

marinaadi suhtes võin ka eksida, mis

see

kõik oli!

Küsimusele,

nii karmi

aga meri

neil ju üks. Pane need mõneks minutiks

mis koos

kalamarja-

pasteediga tapadena lauale toodi.

tulemuse.
Põhiroaks oli aga köögiviljahautis

juba Admiral Bellingshauseni meeskonnaga
nautisime,

söömise

seks,

käigus

illustreeris laevakunstnik Anna

me

et mustandist

köögis

tehtud märkmed

selli-

saigi pärisasi.

kalaga. Nii lihtne, et selle

õnnestumisel-ebaõnnestumisel ongi võtmetäht-

Kokandus

lel, sealsamas kõrval kohises veel mitu
tuld pluss

susega tooraine värskus.

vasel teekonnal Kanaaridelt Roheneemesaartele

Kõik

see

toimus tõesti lausa vihasel tu-

suur

grillrest ja köögis oli

on

looming!

Meie laevakokk Wend

inspireerus kaladest ookeanil niivõrd, et viiepäe-

kirjutas

ta

järgmise luuletuse:

Kalake

Sa

ujud meres ja mina

Kui

suur on

Pole vahet

Keegi

–

võimalus,

olen laevatekil värskes õhus.

et just sina

lõpetad mu kõhus?

röövkala või inimkiskja,

ikka tahab sind pintslisse pista!

Sa tule parem minu lauale,

ma püstitan

retseptiga mälestusmärgi su hauale.

Hindan sind kõrgeltja söön

sest ma tean

–

sa

naudinguga iga kell,

oled Kuldmakrell!•

Laevakunstnik Anna Litvinova
illustreeritud retseptid.
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Kuidas, kellele
ning kas üldse
on vaja kirjutada
reisiraamatut?
TEKST JA FOTOD: Rene Satsi

/.../Munk tuleb nüüd otse minu juurde. Näib,
vutanud.

„Kas

sul

mingisugust abi
sest raamatu

on

abi

vaja?“küsin semulikult,

talle osutada ei oska.

ma

et olen temaga

„Ma

ise küll

tahan

mõistusega aru saades,

kangesti

kirjutada, “lisan veel, lootes miskipärast,

kommunikatsiooniprobleemid. Mees

lõpuks kontakti saa-

Sri Lankal

kogu

laseb uuesti kuuldavale

oma

repertuaarist

Ma ei tea, kas te olete mõne raamatu

on

ja veel

kirju-

täpsemalt, reisiraamatu. See

ootamatult raske, võin ohates öelda, kui

te ei soovi

just nimme kirjutada raamatut,

mis kubiseb

kauged

maid iseloomustava-

test klišeedest („Mulle

aga kujutage ette
täitsa

Nigeerias meeldis,

– inimesed

on

seal kohe

teistsugused ja pruuni värvi!“) või

lasta valla

lehekülgede pikkusi venivaid,

monotoonseid

kirjeldusi

tor enda ümber
hallikas

uues

– te ei usu,

sellest, mida

kohas näeb

(„Maja oli

lausa tumehall

ilmselt ehitatud eelmisel

au-

– ning

sajandil; majal

– seitsekümmend kaks

mine

Mul oli

sa

hiljuti

tea

ja järsku

– hulluga?!“/.../

natukene vaba aega

selle sisustamiseks Sri Lankal

juttu puhumas ja nende
Ja

kirjutasin

ise

trilleri,

aeg teraselt silma sisse vaadates. Proovin olukorda analüüsida

jookseb mu selgroost läbi külm jutt:„Kas tegemist on,

tanud

reisimi-

et see lause lahendab kõik

tuttavad häälitsused ja lisab nendele otsa koledat linnulaulu meenutava
mulle

et

oma

ja käisin

kohalikega

toitu mekkimas.

Sri Lanka külastamisest

lausa terve raamatu. Jah, mina. Kas teie

kujutate seda

endale ette?! Mina küll ei

kujutanud. Õigemini
et

kunagi midagi

nagu seda

on

nii

ei näinud

ma

ette,

spetsiifilist kirjutan,

terve raamatutäis

jutuvada

ühestainsamast reisist ühele konkreetsele

(ja isegi mitte nii suurele)

saarele.

raamat räägib ühest reisist või siis

Kogu
isegi

lausa matkast, kui lubate äkki niiviisi öel-

Rene Satsi

olid aknad

SRI LANKA NÜÜD EHK

kolm ust, üks nendest pruun, teised sini-

algas

ÜHE REISIRAAMATU
SÜNNITUSVALUD

seks värvitud; uksed avanesid

sissepoole ja

kui sai teoks reisi füüsiline

avapauk,

avanesid ka aknad,

raamatus minu sekelduste

alguspunktiks

oletan, et
aga

ma

samas

suunas

ei saanud seda

tükki,

kahjuks järele

da, mis kestis kokku ainult ühe kuu, kuid
härra autori peas

märgitud

sai.

juba palju

Ärge saage

valesti

varem,

aru

–

mis

ma

KIRJASTUS GO GROUP 2019

kontrollida, sest sammusin juba edasi teise

maja juurdeja

minu suureks üllatuseks oli

viimane samuti hallika

tooniga…“).

kirjutan küll japalju, aga
pikalt

mitte kunagi nii

ühest sihtkohast. Selles

tõsta reisiraamatute riiulile.
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valguses

saabki minu raamatu „Sri Lanka

NÜÜD“

REISIKIRJANDUS

Miks ometi kasutan

oma raamatust

rääkides kohe sõna sekeldus, küsivad
nüüd reisijanused, kuid loomult siiski
ettevaatlikud inimesed, kes
mures

on

juba ette

selliste väikeste asjade pärast, nagu

näiteks,

et mida teha

siis, kui lennuki

tua-

letis ei tule esimese hooga pärast number
kahte vesi peale või kuhu

suunas

tuleks

abi saamiseks joosta, kui mürgine madu
sind keset Londonit hammustab.

Kas sekeldused kuuluvad

õige reisi juurde?
Ma ütleks nii: kui reisida

„õigesti“,

sekeldused manifesteeruvad. Kui
oma

siis

toppida

nina kohalike ellu, uudistada, mis

kulisside

taga toimub,

silmatava kohta

aru

viisakalt

kõige

pärida ja kohalik

kultuur endast läbi lasta, hoides end samal

ajal kaugele
turistide

luksushotellidest

higiga segatud,

ja teiste

eresinise veega

basseinidest, siis sekeldusi tuleb. Peab
lihtsalt ette vaatama

ja välja

arvestama nii,

et sekeldused sinu seiklusi üle ei võta!

Eri maad seostuvad erinevate tugevate
tunnete

ja alateadlike ettekujutustega

nendest riikidest. Kuigi

ma

olen Prantsus-

maal käinud ainult niipalju, et olen talvel
Pariisis Kariibidele suunduvast lennukist

mahajäänud ning seetõttu selles pealinnas
kaks päeva lühikestes pükstes ja sandaa-

lides, külma lume
nutta

sees

kebabi nosides

tihkunud, tuleb mulle Prantsusmaad

mainides alati silme ette punases siidalus-

pesus

naine, kes

läheb

(miskipärast riideid

veini-

seljast võtmata) vanni, ühes käes
pudel ja teises
seostuvad

viin,

le croissant.

Venemaaga

kortsu käkerdatud rublad

lennukid; Vatikanist rääkides
vaimsele televiisoriekraanile
la

silmavaatega paavstist,

anda, tuleb kallale.

seostus mulle terve elu ainult

Itaaliat mainides

näitsik

ning

–

seekord

öötumedate

on

ees

on

aluspesus

pesu küll musta värvi

silmadega preili

sööb

esikus seistes spagette tomatikastmes.
Näiteks

Vietnamiga seoses ujuvad ajukää-

rude vahel

ringi riisipõllud, koonusekuju-

lised laiad mütsid

ning

Ameerika

pommi-

salakava-

õgivad kõik

vahetpidamata pelmeene ja korrutavad:
„Lati pats, Lati pats“ ja nii

jällegi miskipärast silme

pilt

Lätis

j a Vasja, kes küsib suitsu j a kui sul ei ole

mul

ilmub minu

Tamili
need
alati

Tiigritega,

ähmaseks

Selleks, et enda

pilti

–

saare

sõjaga ja

just sõda ja kes

see

oli mulle

jäänud.

(ja hiljem ka teise) jaoks

teravamaks saada,

rapsisin

eri

küsisin küsimusi
kult

aga miks

Tiigrid täpselt olid
kuidagi

edasi. Sri Lanka

läksingi kohale,

paigus

kuu aega

palju kohalikega kontaktis

jõuamegi reisiraamatu
Reisiraamat

ringi,

ja proovisin võimali-

peaks

olla. Siit

kirjutamise juurde.

ideaalis edasi andma

sügavalt subjektiivse kogemuse,

arvan ma.

Julgustaksin siinkohal inimesi, kes
otsustavad elus minna seda teed, et mõni
reisiraamat kokku panna, kirja panema

eelkõige
on

oma

vahetut kogemust, milleks

just sellised „uurivad reisid“, juhtuvad

need tahtlikult ehk ette planeerides või
siis kogemata.

Reisiraamatutest
avameelselt
Veel alles üsna lähiminevikus

püüdsin

tihtipeale nii mõnessegi reisiraamatusse
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Milleks veel lugeda lisaks kellegi võõra
raamatut sama teema

kohta, mille

sees ma

ise olen olnud?

Kunagi

ütles sõbranna

lause,

selle radikaalsuse tõttu

jäi: tema
küll

reisida ei

see on

mis mulle
meelde

selgelt

soovi, ei julge,

ei taha

ebamugavtegevus! –,

üks

–

aga

reisisaateid vaatab ta televiisorist ahnelt

uus travel-

ega jõua ära oodata, millal jälle
seriaal

pihta hakkab.

Eks need reisiraamatud ole
inimeste

hapnik, aga

reisiraamatu minu meelest

kus

sa

süveneda
sin

–

ja tuleb tunnistada,

üllatusena

eneselegi

–

sin Paul Theroux’d

et taba-

end ühel

oma Tiit

hetkel lausumas: „Mulle reisikirjandus

raamatu „Minu maailm“

bergi „Rännud kuue teejuhiga“ ning kogu

kirjandusžanr

vaid ütlesin

ei istu!” (Loomulikult

konkreetset sõna žanr,

ma

midagi lihtsamat, maalähe-

dasemat, nagu „Reisikirjandus

on

minu

liiga paljud sellise alaliigi

lugemise peale asendus

alla

natukene igavaks ja igavus kirjanduses

see

reisikirjandus

omapäraselt.
on

osa

Aga ikkagi, isegi kui

hea

ja huvitav

siis kellele seda

reisikirjan-

dust üldse

ei tule isiklikust kogemusest, vaid nende

käinud, kas

sisuks

seda, kuidas keegi

kuiv informatsioon, mida iga

poti peal istudes Google’i
on

Eiffeli torn, kus

vaja

seal

sõitis

järgi nagunii) ja ongi

–

„Minu eepiline ja

riskantne reis Pariisi”. Selliste faktidega
saab terve raamatu kokku lüüa ja
ne

igasugu-

personaalne touch puudub.

Mulle hakkas minu

lugemiskogemuse

põhjal tunduma, et kogu
ühe

on

vitsaga

see

löödud, kuni

reisikirjandus

mu

iirlasest

sõber, pannes ühel päeval tähele minu
kritiseerivat

porinat,

mees, kas

Bill

sa

lausus:

Brysonit

nud?! Või Paul Theroux’d
Ta

pistis

mulle

paki

„Aga kuule,

luge-

oled üldse

ja veel mõnda?“

kohustuslikke

raama-

tuid kotti, kui tema juurest lahkusin.

Läksin

GO

koju ja lugesin

REISIAJAKIRI 6/2019

Bill Brysonit,

luge-

on tõesti

isegi sõbrad!

järgi on nimetatud

surnu

ma

olen Sri Lankal

vaja veel lugeda

teine seal samuti käis?

Maju tean Sri Lankast piisavalt, mul

sellest, kuidas

(kellegi

see on

on? Kui

mul

kohvikus müüakse parimaid saiakesi, kelle
see tänav

midagi

erutavat,

varem

tähele ei

– kas

Olen seda

Või kui

see on

minu

on

keegi kirjutab

ta Pakistanis

rongidega

jaoks huvitav?

ju isegi teinud ja oli

midagi
pannud.

inspireerima ajama omale kott selga ja
lonkima kuskile, kus

pole käinud, saab

sa

kunagi

tõesti tore!

varem

teose väärtust määrata

paljuski just seeläbi, kuidas kõnetab
lugejat, kes

raamatu teemaga ise

eelnevalt kursis

Igal juhul –

arvan ma nüüd

mestele, kes
lisaks

ei

–

on

on

(head!)

vaja nii

inspiratsiooniks neile, kes

ning

juba

ini-

reisi; nendele, kes reisivad, ja

soovivad samuti
tada

see

on.

reisikirjandust vaja. Seda

kuhjatakse tihtipeale kokku pahna, mis

abiga leida. Kui kõrge

On

oma

riga, informatiivselt ja mis kõige tähtsam,

ja omapärane,

mats saab kasvõi

midagi!

rännakutest rääkida huvitavalt, huumo-

raamatuid kirjutamata...). Raamatusse

on

üks must auk

uut,

tuhnides leiad

Kui üks reisiraamat peaks sind eelkõige

minu õbluke

siiski olemas sulemehi, kes oskavad

kirjutatud raamatutest kisuvad lihtsalt

asi, mida saab kergesti vältida (jättes

ja Janika Kron-

pessimism noore neitsi optimismiga: ei ole

meelest kuradi nõme!”). Miks nii läks?
Ma arvan, et

selle

pajatavas raamatus

midagi

isegi

jubaringi rännanud, aga

teistsugust, mida

Pruuli

kui

ei kasutanud

88

ja lugesin veel mõnda.

Lugesin läbi ka meie

veel

just see, kui

võib-olla entusiastlikult

kolm korda oled
sellest

selliste

samast kohast, maakonnast,

kirjutatakse
riigist,

just

tõeliselt heaks teeb

enese

oma

tulevikus

reisiraamatu

ja võib

olla ka

oma

kirjukoera

– miks ka mitte? – emotsioonirikkad rännakud seeläbi

jäädvustada.
soovin

ma

raamatukogude seinte

vahele

Sellele viimasele seltskonnale

siiralt edu

ja lausa kõrvetavat

inspiratsiooni! Nael seljakotti!

•

REISIKIRJANDUS

Andres Karu ettevõtmisest

tõusta iga

–

–

maailma riigi kõrgeimasse tippu

misest mõnusasti juttu vesta.

kuulsin

Go Reisiajakirjale juba siis, kui ta

tänu

Tavaliselt ei

valluta ta mägesid ju üksiku askeedina,
vaid rõõmsas seltskonnas, kelle teele jääb

raamatut veel ei kirjutanud, aga Euroopa

mägedekõrvase eluga kokku puutudes

tippudega oli juba ühele poole saanud.

tihti kirevaid kohalikke tegelasi.

Hea, et tema esimese 51 tipu lood

on

Samal ajal

„Teekond tippu“ ka küllalt

on

nüüd ka raamatukaante vahele jõudnud,
sest need muhedas laadis jutud on

suute-

tõsine mägironimisraamat. Vähemalt
tundub nii

mulle, kes

ma

jalgrattaga teed

lised inspireerima üsna erineva taseme ja

eda-

eesmärkidega matkajaid. Nii algajaid,

mööda olen küll tõusnud peaaegu 5000
meetri kõrgusele, aga kasside, kirkade

sijõudnuid kui ka tugitoolimatkajaid. Kuna

1990nda-

esimesed tipud võttis Karu juba

jmt erivarustuse abil mäetippe
mas

te

valluta-

pole seni käinud. Ei tea, kas tahangi

keskel, kui Eestis praegustest hingaminna, sest Karu vestab

vatest, märgumatutest, sulgkergetest jne

oma raamatus ka

mõne päris hirmutava 100, näiteks kivirahe

materjalidest veel unistadagi ei osatud

mõt-

alla jäämisest Elbrusel, mis panevad

ning peaaegu kõigisse maailma riikidesse

lema, kas kõrgematel mägedel varitsevaid

pääsemiseks oli Eesti passi omanikul vaja
viisat, siis täidab tema raamat pisut ka

aja-

riske tasub võtta. Aga igatahes saab Karu

lugedes nende riskidega toime

raamatut

looraamatu rolli.
tulemise küsimuses palju targemaks. See
Nagu paljudel eestlastel, algas ka Karu

tähendab,

mägironijakarjäär Suurest Munamäest,

satute mõne kerge või keskmise

aga

siis ta veel ei teadnud, et hakkab üks-

Andres Karu

kord kõigi riikide kõrgemaid

TEEKOND TIPPU:

Peaaegu

MINU ESIMESED 51
tänapäev 2019

sama

tippe jahtima.

madalaid maid kui Eesti

on

maailmas veel, nii et ka üksnes nende kõr-

sega

et kui maailmas

tipu nõlvale ja

ringi

tunnete

selle mäe otsa ronida!

–,

–

rännates

rasku-

tahan

siis olete selleks

paremini valmis kui need, kes pole Karu
raamatut lugenud.

gemaid tippe kollektsioneerides saab õige
mitu kümmet kokku. Karu kollektsioonis
Villu Zirnask
on

neid ka ja ta oskab nendegi

valluta-

2. detsembril esitleti Solarise Apollos
Maibi ja Uku Randmaa raamatut
Ilma“. Selles

on

eest karmilt.

„Ümber.

koos ühel raskeimal üm-

berilmapurjetamisvõistlusel Golden Globe
Race kolmandaks tulnud

Üheksa kuuga kakskümmend kilo

kao-

tanud Uku kirjeldas värvikalt, kuidas ka

parimad konservid soolast vett saades

Uku ja tema

riknema kippusid. See oli olnud nagu

maapealse meeskonna ehk Maibi lugu.

disko, iial ei teadnud, kas ja mis plaat

Särav peatükk Eesti purjetamisloos.

peale

läheb.

Üheksakuist üksindust talus

kolmküm-

Uku sõnutsi oli tagantjärele hinnates

Uku hästi, kaasas oli ka oma

võistluse järel tunne nagu sõduril pärast

mend kilo raamatuid. Uku absoluutseks

lahingut. Karm, väga karm oli

see

võitlus

möirgavatel neljakümnendatel ja kriiskavatel

viiekümnendatel.

Kui küsiti võrdlust

lemmikuks oli juba esimesel pikal reisil
kaasas olnud Lennart Meri „Hõbevalge“,
seda võis pikalt ja rahulikult

uurida.

Ilmselt

tema eelmise ümberilmareisiga, siis arvas

võtaks ta selle ka kolmandale reisile kaasa,

ta, et käol ja kaamelil võiks ehk

kui

sama

palju

selline tulema peaks. Poole reisi

peal

ühist olla, ainsaks siduvaks lüliks maailma-

olid aga raamatud loetud. Päästis „Maail-

meri. Esimesest reisist saab lugeda tema

ma

2012.

nokitseda ja treeningu

aastal ilmunud raamatus „Minu

maailmameri“. Nüüdse reisi

mitmeaastane

ajalugu“, mille kallal sai peatükkhaaval
mõttes aastaarve

pähe õppida.

ettevalmistusperiood tegi konkurentidest
head sõbrad,

võistleja katkestamine oli kui
õe

kaotus.

venna

või

ÜMBER. ILMA
KIRJASTUS PEGASUS 2019

Uku soovis neile südamest õnne, et nad
sellise harrastuse

Ukul polnud suurt ambitsiooni

tingimata võita. „Tahtsin olla elus, kui

Maibi ja Uku Randmaa

Esitlusele oli tulnud palju purjetajaid ja

meri ühendab. Iga kaas-

võistlust. Murtud

mastid, murdunud võitlusvaim või koguni
selgroog olid nende

saatuseks.

valinud, millega

ma

lõpetan,“ naeris ta. Kaks kolmandikku
startinuist ei lõpetanud

on

saab tegeleda lapsest saati kõrge eani
enda valitud tasemel ja formaadis. Kõige
normaalsemaks formaadiks peab Uku aga
perega purjetamist. Uku ja Maibi ei teinud

saladust,

et

plaanivad selle formaadi

pea-

Uku ütles,

gi tõsisemalt

ette võtta.

et usub „Vana“ ja saatust. Merel ei tohi

liiga ahneks minna, „Vana“ karistab selle

Maris Pruuli
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SELTSKOND

Eeva

Esse

ja

Jaanus Rohumaa

lainemurdjale Antarktika2oo

Juulis alustas

S/Y

maalivad Porto Santo

logo.

Foto Tiit Pruuli

Admiral Bellingshausen

teekonda Antarktikasse. Jälgime ta reisi.

Laevakunstnik Anna Litvinova Vigos.
Foto

Maris Pruuli

Tiit ja

Wend.

Foto Assar

Jõepera

Uues numbris:

Avameelselt Indiast, kas nutta või naerda?

Kasahstan, Kõrgõzstan ja Usbekistan
Matkakulud kontrolli alla
Kuidas tellida?

aasta1.

http://reisikirjad.gotravel.ee

2.e-kirja

teel

tellimine@go.ee

3.Postkontorites üle Eesti
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