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Aarne Mäe

  

  

Kundas tegutseva slaavi ühingu Läte eestvedaja Antonina Kotšetkova pidi pikali kukkuma, kui
sai kutse Eesti presidendilt Toomas Hendrik Ilveselt  vabariigi aastapäeva vastuvõtule. Jalad
hakkasid värisema ja värisesid  isegi veel eile, kui ta Estonia teatris vaibale astus.

      

“Teate, see kutse oli nii ootamatu, et mul on siiamaani külmavärinad,  igale inimesele sellist au
osaks ei saa,” ütles energiline ühingu hing.

  

Antonina rääkis, et sellest kutsest ei teadnud mõnda aega keegi peale  tema mehe, tütre ja
paari lähedase sõbranna. “Ma otsustasin, et las see  jääb üllatuseks, ma ei tahtnud hakata
sellega uhkeldama,” lausus suure  au osaliseks saanud naine, kelle arvates on see tegelikult
austuse märk  kogu ühingule.

  

Kuna tegemist on väga vastusrikka ettevõtmisega tema elus ja et  natuke rohkem aimu saada,
kuidas vastuvõtul peaks käituma ja välja  nägema, otsis Antonina internetist üles ETV arhiivi
ning vaatas ühte  varasemat vastuvõttu.

  

Antoninal oli kohe selge, et läheb Estoniasse vene rahvarõivais, aga  et Eesti on Haapsalu
tulekahju tagajärgede pärast leinas, siis leidis ta  kirgaste rahvariiete asemele tumedamad
stiliseeritud rahvalikud rõivad.

  

Presidendipaari juurde jõudnud, tänas ta slaavi ühingu nimel riigipead tehtud töö eest.

  

Antonina Kotšetkova kohtus president Ilvesega  esimest korda mullu aprillis, kui riigipea
külastas oma  maakonnavisiidil ka slaavi ühingut Kundas. “Väga hea mulje jättis, me  olime
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rahvarõivais siin kogu kollektiiviga ning laulsime talle,”  meenutas Antonina.

  

Slaavi ühing Läte on täpselt kümme aastat vana ning selle tiiva all  tegutsevad lisaks koorile ka
kunstiring ja näitering. Kokku on ühingul  praegu 66 liiget, kelle seas lisaks venelastele ka teiste
slaavi  rahvaste esindajaid, sealhulgas lapsi.

  

Antonina Kotšetkova on ise pärit Uuralitest ning sattunud Kundasse  koos abikaasaga, kes
kutsuti 1985. aastal spetsialistina  tsemenditehastesse tööle.

  

Antonina Kotšetkova soovib Eestile sünnipäeva puhul kannatust, armastust ja headust ning
üksteisemõistmist.

  

Eesti kohta on ta kirjutanud väga ilusad venekeelsed luuleread,  milles ta ütleb järgmist: “Kui
palju erinevaid inimesi on siia kokku  tulnud! Me tulime vaid hetkeks, aga jäime alatiseks.
Eestimaa,  Eestimaa, sa oled meile lähedaseks saanud ning me jagame sinuga nii  rõõme kui
ka muresid.”
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