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Saateks koostajalt

Seekordne Res Musica aastaraamat on mitmes
mõttes eriline. Kõigepealt ilmub esmakordselt eesti keeles kogumik, milles kõik artiklid on pühendatud ühele või teisele muusikateatri uurimise aspektile. Esindatud on ajalugu (Anu Schaper Mederi
ooperi „Kindlameelne Argenia” ettekandest 1680.
aastal Tallinnas, teose taustast ning Mederi ambitsioonidest; Agnes Toomla Estonia teatri ooperi- ja operetialasest tegevusest Saksa okupatsiooni päevil 1941–1944), lavastuse või etenduse
analüüsid Eesti ja rahvusvaheliste näidetega minevikust (Christian Schaper kirjutab muusikast,
libretost ja režiist Richard Straussi „Roosikavaleris”;
Maarja Kindel eesti esimese kutselise ooperilavastaja Hanno Kompuse Wagneri- ja Tšaikovskitõlgendustest; Maris Pajuste Erkki-Sven Tüüri
„Wallenbergist” teosena ja Dmitri Bertmani lavastusena; Kristel Pappel ja Anneli Saro Jüri Reinvere ooperist „Puhastus” ja selle lavastusest Soome
Rahvusooperis) ning lõpuks ka publiku-uurimus
(Hedi-Liis Toome Tartu ooperi- ja muusikalipublikust). Artiklites otsitakse muusika- ja teatriteaduse
ühisosa ning teisalt ka metoodikat, kuidas seda
tulemuslikult uurida. Nii on mitmel juhul esikohal
teose ja lavastuse analüüsi ühendamine. Nagu
ütleb üks kaasaegse teatriteaduse suurkujusid,
Erika Fischer-Lichte kogumiku eessõnaks valitud
intervjuus, on muusikateatri uurimine viimastel
aastakümnetel arenenud jõudsalt edasi ning just
muusika- ja teatriteaduse ühistegevuses näeb ta
edaspidist suurt potentsiaali.
Siit tulenebki kogumiku teine iseärasus: see
on valminud koostöös Tartu Ülikooli kirjanduse ja
teatriteaduse osakonnaga. Esmajoones olen palju
tänu võlgu professor Anneli Sarole innustavate
ja harivate vestluste ning optimistliku suhtumise
eest koostöö võimalustesse. Alati on asjatundlikku abi osutanud Luule Epner, Madli Pesti, Riina
Oruaas – loodan väga, et meie mõttevahetused
jätkuvad.
Kolmandaks, kogumik on omamoodi work in
progress, sest autorite seas on ka doktorante, noori
magistreid, isegi üks magistrant.

Käesoleva ajakirja artiklid on raamitud kahe
saksa teatriteadlase mõtteavaldustega. Muusikateatri uurimisel on sakslased viimastel aastakümnetel juhtpositsioonil. Nii nagu teatriteaduses on
ka muusikateatriga tegelemisel saksa keeleruumis
neli kantsi: Berliini Freie Universität, Müncheni
Ülikool, Bayreuthi Ülikool koos maailma ainsa
spetsiaalse Muusikateatri Uurimisinstituudiga
Thurnaus ja Viini Ülikool. Eriti uuenduslik ja mõjurikas näib olevat Berliinis ideeliselt ja/või organisatoorselt Erika Fischer-Lichte ümber koondunud
uurijatering. Üks selle aktiivsematest liikmetest,
Clemens Risi on õpetanud Inglise ja Ameerika
ülikoolides ning seega edukalt vahendanud saksa
teatriteaduse uuemaid suundi angloameerika teadusele, millest annab tunnistust ka käesolevasse
kogumikku tõlgitud, algselt Oxfordi ülikooli ajakirjas The Opera Quarterly inglise keeles ilmunud
artikkel muusikateatri uurimisperspektiividest.
Edaspidi võiks kindlasti ka Eestis välja anda mitmekeelse muusikateatrile pühendatud kogumiku,
praegu aga osutus oluliseks kõigepealt eesti keeles põhialuste selgitamine.
Ja nüüd tänusõnad. Anu Schaper oli loovalt
kaasamõtlev, täpne ja asjalik toimetaja ning MaiteMargit Kotta uuendustealdis küljendaja. Toomas
Siitan aitas nii sisulistes kui ka organisatoorsetes
küsimustes. Kaire Maimets, Madli Pesti ja Mart
Jaanson olid suurepärased toetajad ja abilised
nagu ka Teatri- ja Muusikamuuseumi teatriosakonna juhataja Kirsten Simmo. Kasulikke tähelepanekuid jagasid Andres Laasik ja Mart Humal. Trükitoetuse eest olgu tänatud Eesti Muusikanõukogu.
Tartu teatriteadlased ja eriti Anneli Saro said juba
nimetatud. Ja last but not least – kriitilis-inspireerivate vestluste eest muusikateatri teemadel üldse
olen väga tänulik kunstiteadlasele ja ooperikriitikule Harry Liivrannale.
Lapsepõlvest peale olen imetlenud Lea Tormise
teatrimõistmist ja kirjutisi nii sõnateatrist kui
ka muusikateatrist. Olgu see Res Musica number pühendatud temale ja kõigile neile, kellele
muusikateater on üks osa elust.
Kristel Pappel
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M U U S I K AT E AT R I
UURIMISPERSPEKTIIVIDEST 1

Intervjuu Erika Fischer-Lichtega
Kristel Pappel

Tõenäoliselt pole keegi teine 20. sajandi viimase
kolmandiku teatriteadust mõjutanud nii palju
kui juunikuus seitsmekümneseks saanud
Erika Fischer-Lichte, Berliini Freie Universität’i
teatriteaduse professor. Ta on uurinud teatri
ja draamakirjanduse ajalugu, teatriteooriat,
retseptsiooniküsimusi. Eriti mõjukad on olnud
Fischer-Lichte
raamatud
teatrisemiootikast
(„Semiothik des Theaters” 1–3, 1983; ingl. k. „The
Semiotics of Theater”) ja performatiivsusest
(„Ästhetik des Performativen”, 2004; ingl. k. „The
Transformative Power of Performance: A New
Aesthetics”, 2008).1 Tema laias huvide spektrumis
on oma koht ka muusikateatril, näiteks on ta
kirjutanud Ameerika lavastaja Robert Wilsoni
töödest.
Fischer-Lichte käis esimest korda Eestis 1993.
aastal ning ka edaspidi on ta hoidnud sidemeid
meie teadlastega. Ta oli põhijuhendajaks eesti
noorele kunsti- ja teatriteadlasele Anu Allasele,
kes kaitses 2013. aasta juunikuus Berliinis oma
doktoriväitekirja (kaasjuhendaja oli Luule Epner).
Järgnevatele küsimustele vastas Fischer-Lichte
oma sõnade järgi „heal meelel, sest muusikateatri
uurimises on viimastel aastatel palju toimunud”
(e-kiri Kristel Pappelile 16.09.2013).

seotud (avamäng enne näitemängu algust,
vaheaja-muusika, lõpumuusika) – avaneb mõlemas
valdkonnas kompetentsele muusikateatri uurijale
võimalus täiesti uueks teatrilookirjutuseks. Kui
vaadata vahepeal 33. köiteni kasvanud väljaannet „Bibliographia dramatica et dramaticorum”
(toim. Reinhart Meyer),2 mis kujutab endast Saksa
aladel 18. sajandil trükitud ja mängitud draamade
kommenteeritud bibliograafiat ning millega
on nüüd jõutud aastasse 1795, torkab otsekohe
silma muusikaliste teatrižanrite populaarsus.
Kui aga seevastu heita pilk käibel olevatesse
teatrilugudesse, siis pälvivad need žanrid vaevu
tähelepanu, ainsaks erandiks on Richard Wagneri
looming. Seega ootab nii muusika- kui ka
teatriteaduse lõpetanud muusikateatri uurijate
uut põlvkonda hiiglaslik ülesanne: nad peavad
kirjutama Euroopa teatriajaloo uuesti.
Etenduse analüüs aga pakub täiesti uusi
võimalusi nüüdisaegse muusikateatri teaduslikuks
uurimiseks. Sest teatriteaduses alates 1980. aastatest arendatud etenduseanalüüsi meetodeid saab
kasutada kõikide etenduseliikide puhul – kuni
selliste mittekunstiliste etendusteni nagu rituaalid,
spordivõistlused, poliitilised demonstratsioonid
välja. Siiski näib mulle muusikateatri etenduse
analüüs väljakutsena selles mõttes, et silmas tuleb
pidada muusika spetsiifilist funktsiooni ja mõju
koosluses kõikide teiste elementidega. Viimastel
aastatel on muusikateatri uurijatelt ilmunud terve
rida seda laadi veenvaid etenduseanalüüse, aga
arenemiseks on veel suur potentsiaal.

1. Milliseid suundumusi tõstaksite esile
muusikateatri uurimises praegu (muusikateatri
ajalugu, etenduse analüüs jt. valdkonnad)?
Kui muusikateatri ajalugu oli veel lähiminevikus
põline muusikateaduse uurimisala, siis viimastel
aastatel on see olukord põhjapanevalt muutunud. Teaduslik tegelemine mineviku ja tänapäeva muusikateatri eri vormidega nõuab uurijate
ühise veendumuse kohaselt teadmisi niihästi
muusikateaduses kui ka teatriteaduses. Kuna
Euroopa teater oli sajandeid valdavalt muusikateater – laulumäng (Singspiel), ooper, muusikal,
ballett, pantomiim jne. – või tihedalt muusikaga

2. Mida saavad teatriteadus ja muusikateadus
seejuures koos teha?
Nagu juba eelöeldust selgus, on kõige edukam
see variant, kui mõlemad teadused tegutsevad
käsikäes. See võib toimuda muusika- ja teatriteadlaste koostööna, aga eriti hea oleks, kui uurija
tunneks end kodus mõlemas valdkonnas. Särav

1

Semiotik des Theaters. Bd. 1–3, Tübingen: Narr, 1983; The Semiotics of Theater. Bloomington/Indianapolis: Indiana Univ.
Press, 1992; Ästhetik des Performativen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2004; The Transformative Power of Performance: A New
Aesthetics. London / New York: Routledge, 2008.
2
Reinhart Meyer (Hrsg.) 1986–. Bibliographia dramatica et dramaticorum. Kommentierte Bibliographie der im ehemaligen
deutschen Reichsgebiet gedruckten und gespielten Dramen des 18. Jahrhunderts nebst deren Bearbeitungen und
Übersetzungen und ihrer Rezeption bis in die Gegenwart. Tübingen: Niemeyer; Berlin / New York: De Gruyter.
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Intervjuu Erika Fischer-Lichtega

teatriteadlane, kellel pole muusikast aimugi, või
väljapaistev muusikateadlane, kellele jääb teater
võõraks, ei sobi kumbki muusikateatri uurijaks. Siin
on tõepoolest ülesandeks tulevikus hoolitseda
järelkasvu eest, kellel on vajalik kompetents nii
ühel kui teisel alal.

ükskõik mis žanri puhul – ei ole see aga võimalik.
Etendus on ka selles mõttes performatiivne, et
ta mõjutab osalejaid ja eelkõige publikut oma
teokssaamise kaduvusega. Etenduse mõiste,
mida olen arendanud raamatus „Performatiivsuse
esteetika” („Ästhetik des Performativen”), rõhutab
just seda ning sama kehtib endastmõistetavalt
ka muusikateatri puhul. Kogemus, mis pärineb
etenduselt, ei ole võrreldav sellega, mida annab
partituuri lugemine. Sest etenduse kogemine on
eelkõige kehaline kogemus, mida võimaldavad
kõik meeled. Seda peab eriti tähele panema
etenduse analüüsi puhul. Analüüsija on alati
osa protsessist, mida ta tahab analüüsida. Ta ei
mõjuta protsessi mitte ainult oma käitumisega,
vaid vastupidi, ka see, mis protsessis juhtub,
ärritab analüüsijat meeleliselt, kehaliselt. Ehkki
reflekteeriv analüüsiprotsess saab alata alles
pärast etenduse lõppu, peab analüüsija siiski tagasi
pöörduma nende tajude ja kogemuste juurde,
mida ta koges etenduse käigus. Performatiivsuse
mõiste hõlmab kõiki spetsiifilisi taju-, kogemis- ja
analüüsitingimusi.

3. Üks aktuaalseid mõisteid on
„performatiivsus”, mille rakendusala on aga
väga lai. Mis on selle mõiste puhul kõige
tähtsam ja just muusikateatri jaoks?
Performatiivsuse mõiste pärineb küll keelefilosoofiast, aga seda on võimalik rakendada ka
paljude kultuuriprotsesside puhul väljaspool
keelt. Ükskõik mis žanri etendus on alati
performatiivne, s.t. ta on enesekohane selles
mõttes, et ta loob ennast ise (ja mitte produkti,
mis etenduse lõppedes oleks valmiskujul olemas)
ning rajab kõigi osalejate (näitlejad, muusikud
ja vaatajad/kuulajad) koostegevuse kaudu uue
reaalsuse – nimelt etenduse reaalsuse. See on
kunstiline ja ühtaegu sotsiaalne reaalsus. Sest
etenduses kohtuvad kaks gruppi, kes peavad
omavahelised suhted paika panema – kunstnikud
ja vaatajad. Ükskõik kas vaatajad jälgivad laval
toimuvat nagu nõiutult ja kuulavad muusikat
või hüppavad püsti ja karjuvad nördinud
kommentaare, ikkagi sünnib etendus mõlema
grupi koostegevuses.
Etendus on alati mööduv ja ainult toimumise
hetkel haaratav. Partituuris või libretos saab edasitagasi lehitseda, peatuda, teisi materjale abiks
võtta ja nendest saadud teadmistega lektüüri
juurde tagasi pöörduda. Etenduses – rõhutan,

4. Kas tahaksite nendele tähelepanekutele veel
midagi lisada?
Nagu näha, avanevad nii ajaloo vallas, etenduse
analüüsis kui ka teoorialoomes uued perspektiivid. Kuidas neid kasutatakse ja milliste uute
arusaamadeni nad viivad, näitab tulevik.
Tänan!
Erika Fischer-Lichte vastused küsimustele olid
e-kirjas 16.09.2013.
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AJALUGU

Poliitiline Argenia: Johann Valentin Mederi ooper
„Kindlameelne Argenia” omaaegsete sündmuste taustal1
Anu Schaper

Johann Valentin Mederi (1649–1719) Tallinnas
1680. aastal etendunud ooper „Kindlameelne
Argenia” („Die beständige Argenia”) on esimene
Eestis kirjutatud ja esitatud ooper. Sellise
teose etendumist Tallinnas ajal, mil ooperižanr
oli võrdlemisi uus isegi veel Saksamaal, võib
kindlasti pidada täiesti erakordseks sündmuseks.
„Kindlameelne Argenia” ei oleks saanud sündida
ükskõik kus, oma rolli mängisid siin muude
asjaolude kõrval tugevad poliitilised, kultuurilised
ja ka majanduslikud sidemed nii Rootsi kui
Saksamaaga. Meder oli pärit Saksamaalt ning
ühena esimestest säilinud saksakeelsetest
ooperitest on „Kindlameelne Argenia” avaldatud
sarjas „Das Erbe deutscher Musik” („Saksa
muusika pärand”),2 pühendatud on ta aga Rootsi
kuningapaarile ning autograafki asub Stockholmis Kuninglikus Raamatukogus (Rootsi Rahvusraamatukogu). 3 Oma kaasaja sündmustega seotud
ooperi sünnilugu ning vahetuid tagajärgi tuleb
vaadelda laiemas regionaalses ning (kultuuri-)
poliitilises kontekstis. Siin lahkan detailselt ooperi
esituslugu ning selle tagajärgi, eriti kuna Mederi
lahkumist Tallinnast 1683/84 on seostatud ka
ooperiga.
Eesti ala kuulus tollal teatavasti Rootsi suurriigi
koosseisu ning Tallinn oli Rootsi suuruselt kolmas linn Stockholmi ja Riia järel (Laur 1999: 82).
Tallinna elanike arvu 17. sajandi lõpul on hinnatud ligi 10 000 inimesele; koos Rootsi garnisoniga ning Toompea ja Tõnismäega, mis
Tallinna linna haldusalasse ei kuulunud, aga
kuni 15 000 inimesele (Pullat 2003: 102, 104;
Mühlen 1992: 17–18; Zetterberg 2010: 169). Linna

juhtis raad, mis koosnes neljast bürgermeistrist
(konsulist), sündikusest (justiitsnõunikust) ning
14 raehärrast (Pullat 2003: 96).4 Rootsi riigivõimu
esindas Eestimaa hertsogkonnas (kindral)kuberner. Kubermanguvalitsus asus Toompeal, kus
resideeris ka Eestimaa piiskop. Toompea ei
kuulunud Tallinna linna haldusalasse ning seal
elas peamiselt aadel. Tallinn moodustas ülejäänud
Eestimaa hertsogkonnast eraldi seisva haldusja kirikuüksuse ning linna tõlgenduses ühendas
teda Rootsi riigivõimuga personaalunioon ning
Tallinn pidas end otseselt kuningale alluvaks.
Kirikuasjades ei tunnistanud Tallinn Rootsi
ülevõimu, linnal oli oma konsistoorium, mis
kirikuelu juhtis (Andresen 2008: 11, 59, 62–68;
Loit 2009: 20–21.; Zetterberg 2010: 169). Tallinna
autonoomsustaotluste ning aadli-linnakodanike
vastasseisu tõttu kujunes Toompea ning all-linna
(Tallinna) võimuvahekord aeg-ajalt pingeliseks.
Tüüringist
Wasungenist
pärit
Meder
oli Tallinnas ligi kümme aastat, 1674–1683
gümnaasiumi kantorina (ka 1684. aasta suvekuudel viibis ta Tallinnas, suundudes seejärel
Riiga), ning kujundas sel ajal linna muusikaelu
märkimisväärselt. Nii Tallinnas kantorina kui
ka hiljem Danzigis (Gdańskis) kapellmeistrina
ning Riias organistina töötades oli ta peamine
tegevusvaldkond kirikumuusika (ning Tallinnas
muidugi gümnaasiumi õpilaste õpetamine),
kuid ooperižanr huvitas teda ilmselgelt väga –
Meder kirjutas neli ooperit, millest on säilinud
vaid Tallinnas loodud „Kindlameelne Argenia”.
Hiljem valminud ooperitest on alles libretod:
„Nero” (Danzig 1695)5 ja ilmselt väiksemat

1

Uurimus valmis Eesti Teadusfondi toetusel (projekt „Muusika Eesti linnakultuuris 17. ja 18. sajandil Põhja-Euroopa
kontekstis”; ETF 9469).
Johann Valentin Meder. Die beständige Argenia. Singspiel. Partitur, Hrsg. Werner Braun, Das Erbe deutscher Musik 68,
Abteilung Oper und Sologesang 8, Mainz: Schott, 1973.
3
Kungliga Biblioteket – Sveriges Nationalbiblioteket, Handskrifter, sign. S. 164.
4
Mederi ooperiga seotud sündmuste perioodil (1680–82) tagandati üks bürgermeistritest, Heinrich von Rosencron (enne
aadliseisusse tõstmist Fonn); kolm ülejäänud bürgermeistrit olid sel ajal Christian Strahlborn, Conrad Meus(e)ler ja Ernst
Hahn (Bunge 1874; Pezold 1975: 366).
5
Meder kasutas Leipzigis 1693 etendunud Nikolaus Adam Strungki samanimelise ooperi libreto lühendatud versiooni.
Libreto asub Gdańskis (Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk). (Bolte 1891a: 45; Jahn 2005: 756, 766–767).
2
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levinud ka poliitilis-allegoorilised teemad.11
„Kindlameelses Argenias” võib leida mõlema
jooni, nii esindab Argenia piibliloo Estheri voorusi
(Siitan 1999: 31–32); ooperi arvukatest seostest
aktuaalsete poliitiliste sündmustega tuleb allpool
põhjalikumalt juttu.
Mederi otseste eeskujude kohta saab muidugi ainult oletusi teha, kuid kaasaegse muusikateatriga näib ta hästi kursis olnud olevat. Nagu
näiteks nähtub ühest Mederi kirjast Danzigi raele
1695, oli ta teadlik kaks aastat varem Leipzigis
avatud ooperist, rääkimata juba varasemaist
ooperikeskustest Hamburgist ning Nürnbergist.12
Õukonna- või pulmaooperite hulgas võib „Kindlameelses Argenias” leida selgeid paralleele
Antonio Draghi (1635–1700) ooperiga „La Laterna
di Diogene” (Viin 1674), milles samuti kujutatakse
kaasaja sündmusi, nimelt keiser Leopold I ja
Prantsuse kuninga Louis XIV konflikti, ning nagu
Mederi ooperiski on selles Rootsit kujutatud
Traakiana („Thrakien”) (Siitan 1999: 31; Braun
2010: 264).13 Võib arvata, et (itaalia) ooperit õppis
Meder tundma õukondades. Oma rännuaastatel
(enne Tallinnasse tulekut viibis Meder paljudes
Kesk- ja Põhja-Saksa linnades)14 töötas Meder
1671. aastal lühikest aega lauljana Gothas hertsog
Ernst I (Vaga) õukonnas (Fett 1951: 275),15 samuti
viitavad õukonnateenistusele Mederi sõnad,
et nooruses elas ta itaallaste hulgas ja et tänu
oma kontratenorihäälele oli ta „mõlemast soost
vürstlike ja teiste kõrgete isikute hulgas väga
armastatud”.16

mõõtu ballettooperi „Die befreite Andromeda”
(„Vabastatud Andromeda”; Danzig/Riia? 1688)6
omad ning võimalik, et ka „Die wiederverehelichte
Coelia” libreto („Taaskositud Coelia”; Danzig 1698).7
Mederi suurim ametiväline ettevõtmine
Tallinnas oligi kahtlemata ooperi „Kindlameelne
Argenia” kirjutamine ja ettekandmine. Selle
väline ajend oli Rootsi kuninga Karl XI abiellumine
Taani printsessi Ulrike Eleonorega, Christian V
õega 1679. aastal. Teos oli kirjutatud „minu kõige
alandlikuma pühenduse, au- ja rõõmuavaldusena
nende kuningliku saabumise puhul” Stockholmi,
kinnitas Meder kirjas Tallinna raele.8 Kuid impulsse
sai Meder ka Rootsi ja Taani vahel sõlmitud rahust
(mille tulemusena sai teoks ka kuninglik abielu),
nagu ta pühendust võib tõlgendada: „Üldine
rõõm Jumala kingitud rahust vaimustas mu väetit
muusat”.9 Gümnaasiumi kantorina kavatses Meder
ooperiga „samas ka pakkuda õppivatele noortele
innustavat harjutust”.10 Enamasti mängis muusika
koolidraamades küll üsna väikest rolli (Braun 2010:
263), kuid näitemängude kasutamine kristlikhumaanse kasvatuse ja retoorikastiilide treenimise
eesmärgil oli väga tavaline, isegi Tallinna linnakooli
1603. aasta õppekavas oli ette nähtud „exercitium
imitationis” (Kask 1970: 11). Seega saavad Mederi
ooperis kokku mitu eri žanritraditsiooni: (protestantlik) kooliooper/-komöödia ning õukonna-/
pulmaooper, aga leidub ka rändteatrile iseloomulikke jooni (Braun 1973: 5, 1978: 71, 1997 [1981]:
115, 2010: 263; Siitan 1999: 31–32). Kooliooperis
(-draamas) olid piibliainese kõrval mõnevõrra

6

Weißenfelsis 1688 trükitud libreto on säilinud Berliinis (Staatsbibliothek zu Berlin), Gothas (Universitäts- und
Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha) ja Halles (Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt). Võimalik, et selle
ooperi lõpetas Meder alles Riias (vrd. Bolte 1895: 145) või kirjutas seal muusika ning libreto oli valminud varem. Ka ühest
Mederi 21.5.1708 Riias dateeritud kirjast (Mattheson 1910 [1740]: 221) võib järeldada, et see ooper on sündinud Riias;
samas mainib Meder ka oma kaht (mitte kolme) Danzigis etendunud ooperit.
7
Bolte (1895: 149) andmetel asus libreto 19. sajandi lõpul Peterburi Keiserlikus Raamatukogus.
8
„[M]eine allerunterthänigste Devotion, Ehr= und Freudenbezeigung über Dero Königl. Einzug”; 14.7.1681, Tallinna
Linnaarhiiv (TLA) 230-1-Bl 15 f. 52p.
9
„Die allgemeine Freude, ob des, von GOTT verliehenen Friedens, hat meine ohnmächtige Musam begeistert” (Braun
1973: 10).
10
Kiri Tallinna raele, 14.7.1681, TLA 230-1-Bl 15 f. 52p.
11
Braun (2010: 261) oletab, et Meder tundis ooperi poliitilisi funktsioone prantsuse partituuridest. Kahjuks ei täpsusta Braun
oma oletust.
12
Archiwum Państwowe w Gdańsku (APG) 300-36-39 lk. 93.
13
Lähemalt paralleelide kohta varasemate ooperitega ning nimelaenude kohta vt. Siitan 1999 ning Braun 1973.
14
Peamine allikas, mis annab infot Mederi peatuspaikade kohta, on Mederi reisialbum. Reisialbumisse koguti pühendusi,
ka luulet, muusikat või joonistusi inimestelt, kellega rännakutel tuttavaks saadi, sõpradelt ning pereliikmetelt. Mederi
reisialbum on kadunud, kuid väljavõtteid sellest avaldas Bolte (1892 ja 1899/1900). Fotod Mederi reisialbumis sisaldunud
noodinäidetest on säilinud Läti Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus (Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka).
15
Sellal, kui Meder Gotha õukonnas viibis, seal aga muusikateatrit teadaolevalt ei viljeldud. Vrd. Fett 1951: 175.
16
Kirjad Christoph Raupachile, 27.5.1707 ja 21.5.1708, Mattheson 1910 [1740]: 118–119 ja 221.
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„Kindlameelse Argenia” žanrimääratlusena
kasutab Meder ise terminit „Singspiel” (laulumäng),
kuid teadlased räägivad üksmeelselt ooperist;
ilmselgelt ei sobi Mederi teose kohta laulumängu
termin, mida praegu seostatakse üldiselt hoopis
teist laadi ja hilisemate teostega. Žanrina oli ooper
saksakeelses maailmas alles kujunemisjärgus ning
seetõttu puudus veel ühtne žanrinimetus.17
Libretot partituuris ei mainita, mis on tolle
aja kohta üsna ebatavaline – libretisti peeti väga
tähtsaks. „Kindlameelse Argenia” libreto võimalikuks autoriks on peetud Nikolaus Florschützi18
(Braun 1978: 76). Temalt on 12.8.1674 Tallinnas
dateeritud sissekanne ka Mederi reisialbumis
(Stammbuch; Bolte 1899/1900: 533).19 Kuid mitu
fakti räägib selle kasuks, et teksti autor oli Meder
ise: dramaturgilise ülesehituse ja vaheldusrikaste
kõnestiilide silmatorkavalt hea vastavus Mederi
muusikalistele taotlustele (Siitan 1999: 32), tõsiasi,
et nii esituse ajal kui ka hiljem oli Meder üksi
aktiivne ning kirjutas ka vähemalt mõne hilisema
teose tekstid ise (Braun 2010: 266; Bolte 1891b:
457). Tekstiraamatu autoril oli lisaks sellele annet
pigem meetrikas kui keeleliselt (Braun 2010: 265).
Ooper polnud tellimustöö, vaid Mederi enda
initsiatiiv, milles polnud tollal midagi ebatavalist:
teoste pühendamisega valitsejatele lootsid
autorid saavutada soosingut, saada mõni oluline
ametikoht või vähemasti ühekordne tasu. Ka
Mederi puhul on mitmed autorid (Siitan 1999:
33; Braun 2010: 262) oletanud, et pühenduse ja
partituuri kinkimisega ei lootnud Meder mitte
üksnes ooperi esitusele Stockholmis, vaid ka saada

kohta õukonnakapellis, ehk isegi kapellmeistriks,
nii et ooperit võiks vaadelda teatava proovitööna
(Braun 2010: 262). Oletusteks, et Meder ihaldas
kapellmeistri kohta, annab alust tema kiri Riiast
17.5.1707 tollasele Stralsundi organistile Christoph
Raupachile (Mattheson 1910 [1740]: 221), milles
ta enesekindlalt väidab, et kui Tema Majesteet
Rootsi kuningas poleks segatud pikaajalisse sõtta
(Põhjasõtta), oleks Meder ammu Stockholmis
kapellmeistri ametis. Väga tõenäoliselt hellitas
Meder küll ka juba 27 aastat varem lootusi kohale
Stockholmis, kuid selle hilisema väitega võis ta
silmas pidada hoopis oma Riia-aega, mil ta oli
tõepoolest mõnda aega, ilmselt 1700–1701 Rootsi
krooni, või nagu Meder ise kirjutab, tollase Rootsi
kindralkuberneri Erik Dahlbergi teenistuses (vrd.
Arnheim 1910/1911: 414; Mattheson 1910 [1740]:
221), mis teeb Mederi enesekindluse mõistetavaks.
27 aastat varem Mederil palju lootusi karjäärile
Stockholmis polnud. Karl XI ja tema pietistlikult
meelestatud värskel abikaasal Eleonore Ulrikel
polnud ooperižanri vastu kuigi suurt huvi (Siitan
1999: 33), kuid „Kindlameelse Argeniaga” olid
lisaks sellele seotud mitmed komplikatsioonid,
millest tuleb allpool lähemalt juttu ja mis poleks
sugugi soodustanud Mederi kandidatuuri kohale
Stockholmi õukonnakapellis.
Ilmselt on ooper loodud enne suve või
varasuvel 1680. Nimelt selgub ühest Mederi
14.7.1681 dateeritud kirjast Tallinna raele, et ta käis
suvel 1680 – mitte 1681, nagu oletab Werner Braun
(2010: 271–272)20 – Stockholmis eesmärgiga anda
ooperi partituur isiklikult Tema Majesteedile üle. 21

17

Esimene säilinud saksakeelne teos, mida määratletakse ooperina, Sigmund Theophil Stadeni „Seelewig” (tekst Georg
Philipp Harsdörffer) kandis näiteks žanrimääratlust „Das geistliche Waldgedicht oder Freudenspiel, genannt Seelewig /
Gesangsweis auf italienische Art gesetzet”, mida võiks umbkaudu tõlkida „Vaimulik metsaluuletus või lustmäng, nimeks
Seelewig / Laulud Itaalia moodi seatud”.
18
Florschütz oli nagu Medergi Frangimaalt pärit, viibis 1674 Tallinnas (Mederi reisialbum, Bolte 1899/1900: 533), hiljem
töötas Danzigis õpetajana. Danzigi ajast on teada üks tema ladinakeelne jõulunäidend (Bolte 1895: 130).
19
Varem on Braun (1973: 7) oletanud, et libreto võis kirjutada ka mõni Mederi kolleeg gümnaasiumist.
20
Pole alust arvata, nagu pidanuks Meder mainitud kirjas „möödunud suve” („vergangenen Sommer”) all silmas käesolevat,
s.t. 1681. aasta suve, nagu väidab Braun, ja mitte sellele eelnenut. Liiatigi olnuks pühendust arvestades teose üleandmine
kaua aega pärast kuningapaari Stockholmi saabumist (mis toimus 1680. aasta sügisel) üsna hilinenud ettevõtmine.
Tallinnas esitati ooper juba 1680. aasta novembris. Braun oletab, et kuningapaari tütre Hedvig Sofia sünni (26.6.1681)
puhul Stockholmi väisanud Tallinna linna delegatsiooniga oli kaasas ka Meder. Seevastu Meder märgib kirjas Tallinna
raele, et reisis Stockholmi parun Billinghuseni ning härra maasekretär Mülleri saatjana (14.7.1681, TLA 230-1-Bl 15 f. 52p.).
Sellise sündmuse nagu kuninga tütre sünd oleks Meder oma kirjas vaevalt mainimata jätnud. Kui Meder oleks olnud
kaasas delegatsiooniga, oleks liiatigi seletamatu, miks partituuri edastamine Rootsi kuningale ei õnnestunud; nagu
Meder kirjutab (samas), püüdis ta Stockholmis olles seetõttu saata teose kuningale kellegi teise kaudu – kuningas polevat
sel ajal kohal olnud.
21
Kiri Tallinna raele, 14.7.1681, TLA 230-1-Bl 15 f. 52p.
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Adressaadini jõudis aga 1681. aasta suvel Tallinna
rae kaudu saadetud partituur.
Stockholmis ooperit ette ei kantudki. Juba Tallinna ettekannet raskendasid mitmed ooperi süžeega seotud asjaolud. „Kindlameelne Argenia”
toetub oma aja parimaid traditsioone järgides
rikkalikule allegooriale ja seostele antiikmütoloogiaga, „kõrge” paari (kuningapaar) kõrvale on asetatud „madal” (koomiline teenijatepaar) jne. Kuid
on raske mitte näha antiikse esiplaani taga väga
aktuaalseid, poliitilisi teemasid (Siitan 1999: 31),
mis polnud selle aja ooperites küll ka erand (vt. nt.
Warrack 2006: 38). Põhjalikult on „Kindlameelse
Argenia” sellistest paralleelidest kirjutanud Braun
(2010: 262 jj.) ja Toomas Siitan (1999: 31–32); siin
olgu arusaadavuse eesmärgil ära toodud lühike
refereering. Allegooriline süžee näib lavariikide
Traakia (Tracia) ja Lüükia (Licia) kaudu jutustavat
Rootsi ja Taani vahelisest rahusõlmimisest, mis
päädis aastal 1679 Karl XI ja Taani printsessi Ulrike
Eleonore vahel sõlmitud abieluga. Süžee ja tegelike ajalooliste sündmuste vahel on nii palju paralleele, et ooperi tagamaaks võib pidada Skåne
sõda (1675–1679). Ilmselt vastab Traakia kuningas
Lisander Karl XI-le, Lüükia kuningas Cleander Taani
Christian V-le, printsess Argenia Taani printsessile
Ulrike Eleonorele ja printsess Sophimene (Cleanderi ja Argenia ema) Taani Sophie Amaliele. Eluline
tegelane võib olla ka salakaval nõunik Cacoblethes. On arvatud, et IV vaatuse lahingustseen (Battaglia, IV/1–2) kujutab Lundi 1676. aasta lahingut
ning et koomiline stseen teeröövlitega (IV/3–4)
vastab Skåne ülestõusule, mida kutsuti teeröövlite
sõjaks. Riikidevahelisi läbirääkimisi pidav krahv Arsetes kujutab ilmselt Karl XI nõuandjat Johann Gyl-

lenstiernat, kes juhtis 1679. aastal rahukõnelusi ja
valmistas ette ka Rootsi kuninga ja Taani printsessi
abiellumise. Ka ooperis riigid lepivad, intrigandid
saavad mõistagi karistada ja mõlemale paarile laulab kiituslaulu Apollo oma muusadega.
Hoolimata ooperi õnnelikust lõpust ei
tervitanud
võimukandjad
süžee
seoseid
tegelikkusega sugugi. Algselt 29. oktoobriks
168022 kavandatud ettekanne lükati Eestimaa
piiskopi Jakob Helwigi kaebuse tõttu edasi. Helwig,
kes enne oma Tallinna ametikohta oli töötanud
Stockholmis ning tundis sealseid võimukoridore
(Siitan 1999: 33),23
andis [Tallinna raele] mõista, et kuna
gümnaasiumi kantor mõtleb veel täna esitada
ühe komöödia, mille aines on väga tähtis ja
puudutab mõlemaid põhjamaade kroonitud
päid, oleks ülimalt hädavajalik seesinane
etendus kuni järgmise nädalani edasi lükata,
et härrad gümnasiarhid saaksid ta enne läbi
vaadata, eriti kuna mainitud komöödias
pidavat sisalduma üht-teist, mis võiks selliseid
kõrgeid valitsejaid ja nüüdseid liitlasi riivata. 24
Kaasaegsed tundsid ülal kirjeldatud seosed niisiis
otsekohe ära,25 vähemalt need, kes Stockholmi
oludega vähegi tuttavad. Raad käskiski mitmel
korral eemaldada ooperist „kõik, mis sobimatu ja
üht või teist inimest riivata võiks või tahab[!]”26
ning nagu piiskop oli nõudnud, andsid teosele
oma hinnangu gümnasiarhid ja gümnaasiumi
professorid, kes selles siiski midagi „sobimatut”
ei leidnud.27 Proove vaatasid ka kaks Rootsi
suursaadikut, Georg Reinhold von Tiesenhusen
ja Jonas Klingstedt – ilmselt Mederi enda kutsel,

22
23

Brauni (2010: 270) järgi 21. oktoobriks 1680.
Jakob (Jacob) Helwig (Hellwig), 1631 (Pritzwalk, Mark Brandenburg) – 1684 (Tallinn). Õppis Wittenbergi, Rostocki ja
Uppsala ülikoolides filosoofiat ja teoloogiat. Stockholmi St. Gertrudi saksa koguduse ülempastor ning Stockholmi
konsistooriumi assessor. Eestimaa piiskop ja Toomkiriku ülempastor alates 1677. TLÜAR rahvusbibliograafia isikud, http://
isik2.tlulib.ee/index.php?id=18 (9.5.2013).
24
„[---] zu verstehen gegeben, dass, weilen der Cantor Gÿmnasij noch heute eine Comoediam, wor von die materia sehr
wichtig v. beÿden nordschen Crohnen betreffe Zu praesentiren gesonnen, sothaner actus biß künfttige woche, damit
die HH Gÿmnasiarchæ selben Zuvor durchsehen könten, differiret werden mögte, höchst nöhtig seÿn würde, bevorab
da ein und anders in gedachter Comoedia solte seÿn enthalten welches sothanen hoch und jetz alliirten Potestaten
touchiren könte.” Raeprotokoll, 29.10.1680, TLA 230-1-Ab 105 f. 304. Vt. ka Braun 1973: 6. Gümnasiarhid olid gümnaasiumi
järelevalvekolleegiumi liikmed.
25
Vt. ka Braun 2010: 265.
26
„[A]lles so anstösig v. Einen und den andern touchiren könte oder möchte”; raeprotokoll, 9.11.1680, TLA 230-1-Ab 105
f. 318–318p.; vt. ka raeprotokoll, 12.11.1680, samas f. 322.
27
Raeprotokoll, 12.11.1680, samas f. 322; vt. ka Tallinna rae Rootsi kuningale adresseeritud kirja kontsepti, 26.7.1681, TLA 2301-Aa 161 f. 158–158p.
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kuna Meder mainib kirjas raele, et tegi neile
isiklikult järelepärimise teose sisu sobivuse kohta.
Ka saadikud kiitsid kõik heaks. 28
Brauni (1973: 166 jj., 2010: 268) oletusel näitavad
tekstiparandused säilinud partituuris, et Meder
tõepoolest muutis kaebuste tõttu teksti (esialgne
tekst pole paraku hästi loetav), nt. stseenis enne
intriigi algust, kus kokkulepe kuningakodade
vahel on saavutatud ja Sophimene neab kõiki,
kes abielu vahele astuvad (II/8): „Gott mach ihn zu
Schanden und (?) bring Ihn in Spott, Er stürtz und
verdamm Ihn zur helleschen Roll.”29 asemel nüüd
„Er werde verbannet mit Schanden und Hohn,
so wie ihm gebühret sein endlicher Lohn.”,30 ja
sellele järgnevas Cacoblethese aarias (II/9), milles
ta kavandab intriigi: „und Ihme den heimlichen
Betrug mit gutem Grund vor Augen stellen, den
jetzt der Thracische Legat in seiner Sach bewiesen
hat.”31 asemel nüüd „und ihme mit scheinbarem
Fug das Widerspiel vor Augen stellen, sobald der
thracische Legat von hinnen sich verfüget hat.”32
Juhul, kui antud tekstiparandused on tõepoolest
tehtud tsensuuri tõttu, sellised nüansimuudatused ooperiga seoses tekkinud põhimõttelisi
probleeme muidugi ei kõrvaldanud – need olid
seotud pigem kogu temaatikaga.

[---] kohalviibivad härrad otsustasid üksmeelselt, et kui nimetatud kantor jätab oma
koomilisest teosest välja kõik, mis võiks olla
riivav või sobimatu (mis tuleb tal veel kord
tõsiselt keelata), mida ta ka sagedasti lubas, siis
võib esitus siiski toimuda. 34
„Kindlameelse Argenia” esietenduse täpne päev
novembris 1680 pole teada. Ooperi esituskohaks
on peetud Suurgildi saali (Gildestube; suur saal
gildihoones Pikal tänaval) või ka gümnaasiumi
saali (Braun 1973: 6; Pappel 1996: 17; Siitan 1999:
32). Väljendit „Theatrum” või „deatrum”, mida
ooperiga seoses kasutas ka Meder,35 võib üldiselt
seostada Suurgildi saaliga (Pappel 1996: 17). 1668
mängiti seal mitu draamaetendust (Rosen 1910:
53), rändtruppide palvekirjades esineb samuti
mõiste „Gildestube” ning 1690ndatel esines seal
näiteks üks nukuteater (Leimus jt. 2011: 188–189; ka
Rosen 1910: 59). Kuid mängiti ka Kanuti gildi saalis
(Rosen 1910: 32–33). Nagu nähtub kubermanguvalitsuse protokollist, esitati Mederi ooper tõepoolest Suurgildi saalis. 36 Mederi väljendit „am
Gÿmnasio” („gümnaasiumis”) oma Tallinnas esitatud „laulumängu” kohta kirjas Danzigi raele37
tuleb tõlgendada kui viidet institutsioonile, mitte
mängukohale: rolle täitsid suures osas gümnaasiumi õpilased ja teose eesmärk oli, nagu mainitud,
muu hulgas kasvatuslik.
Kuidas publik teose Tallinnas vastu võttis, pole
teada; Braun ei põhjenda kahjuks oma oletust,
et „publik pidi olema ,kriitiliselt’ meelestatud,
osavõtlikkus segatud halvakspanuga” (Braun
2010: 273) ja see oletus tundub seetõttu alusetu.
Kui publiku reaktsioon Tallinnas olnuks nii

Niisiis alles pärast põhjalikku tsensuuri (tsensuur oli tollal teatrietenduste puhul täiesti tavaline) ja ilmselt mõningast teose ümbertöötamist
andis raad 9. novembril 1680 Mederile põhimõttelise loa see ette kanda33 ning kordas seda
luba (peale veelkordset hoiatust Toompealt
asehaldurilt, st. kindralkubermanguvalitsuselt)
12. novembril 1680:

28
Mederi kiri raele, 14.7.1681, TLA 230-1-Bl 15 f. 52; vt. ka raeprotokoll, 9.11.1680, TLA 230-1-Ab 105 f. 318–318p.
29
„Jumal teotagu teda ja tehku pilkealuseks, tõugaku ja needku põrgurattale.”
30

„Ta kihutatagu minema teotuse ja häbiga, nii nagu oma palga on ta ära teeninud.” (Tõlk. Tiiu Relve; 3.–4.6.2011 Tallinnas
toimunud etenduste kavaleht).
31
„Ja tal õigustatult silme ette manan salajast pettust, mida nüüd Traakia saadik oma asjas on tõendanud.”
32
„Ja kasutades näilist õigust tal vastupidist silme ette manan, niipea kui Traakia saadik on lahkunud siit mailt.” (Tõlk. Tiiu
Relve; etenduse kavaleht).
33
Raeprotokoll, TLA 230-1-Ab 105 f. 318–318p. Vt. ka Braun 1973: 6.
34
„[---] ward einhellig von den anwesenden HH geschlossen, dass Wen besagter Cantor alles so touchant v. anstösig seÿn
könte, in seinem opere Comico außlassen würde, wie Ihm dann solches zu thun nochmahlen serio untersaget werden soll,
Er auch solches zu thun toties angelobet, die præsentation ihren fortgang woll haben mögte.” Raeprotokoll, 12.11.1680,
TLA 230-1-Ab 105 f. 322.
35
„Auff dem Theatro”; kiri Tallinna raele, 14.7.1681, TLA 230-1-Bl 15 f. 52.
36
„[---] der Canthor beym Gÿmnasio Meder wegen der im abgewichenen Jahre auf der Gilde stuben agirten Comœdie [---]”.
7.4.1682, Eesti Ajalooarhiiv (EAA) 1-2-7 f. 112p. Olen väga tänulik Kaarel Vanamöldrile, kes juhtis mu tähelepanu sellele
dokumendile.
37
1695, APG 300-36-39 lk. 93.
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negatiivne, oleks Meder vaevalt ette võtnud veel
mitme ooperi kirjutamise ja etendamise. Publiku
kohta võib üsna kindlalt väita vaid üht: ooper pidi
enamikule vaatajaist olema senitundmatu nähtus.
Kuigi Meder andis ka veel „enne avaliku
etenduse algust isiklikult teatris suuliselt selgelt
teada, et nimelt minu komöödia sisu on puhas
väljamõeldis ja ei käi ühegi võimukandja kohta”,38
jätkusid probleemid seoses ooperiga. Kõigepealt
tegi piiskop Helwig raele 6. detsembril 1680
järelepärimise oma esituse-eelse kaebuse kohta39
(mõistagi võib välistada võimaluse, et teade
etenduse toimumisest polnud temani jõudnud).
Näib, et Tallinna raad ei lasknud end piiskopi
järelepärimisest liialt häirida: raeprotokollis seisab
otsus „Kõigepealt tuleb protokollist vaadata, mis
tookord kaebuse tõttu toimus.”40 ning rohkem
sissekandeid sel teemal pole.
Kaebusega Helwig ei piirdunud. Üks 19.
detsembrist 1680 kuni 1. veebruarini 1681 ka
Tallinnas näha olnud komeet41 andis talle põhjuse
pidada 1681. aasta alguses Toomkirikus kaks nn.
„komeedijutlust” (Rosen 1910: 53). Juba keskajal,
eriti aga varasel uusajal peeti komeetide ilmumist
jumala karistuse märgiks (Võsa 2006: 69). Nii ka
Helwig: Jumal andvat ebatavaliste märkide ja
imedega teada suurtest karistustest, ja komeet
olevat üks selline märk.42 Teises komeedijutluses
esimesel pühapäeval pärast kolmekuningapäeva
(9. jaanuaril 1681) ei jätnud ta muu hulgas ka
„kõrgeid majesteete pisendavaid näitemänge”
mainimata:

Kasulike ettekannete ja kõneaktustega noorust
ei kasvatata / küll aga pahandatakse küündimatute ja kõrgeid majesteete pisendavate
näitemängudega / ja röövitakse küündimatute
teoste ja viletsate vemmalvärsside õppimisega
ja esitamisega kergemeelselt / õilis aeg, mida
tuleks kaugelt paremini kasutada. / Ja sel
ja sarnasel viisil tehakse Kristuse koolidest
saatana koolid [---] kuid nii / et / vähemates
koolides / tehakse neis asjus / kaugelt enam /
kui mõnes kõrge nimega gümnaasiumis, nagu
on ilmne / ja päevselge.43
„Kõrgeid majesteete pisendavate näitemängudega” ei saa olla mõeldud midagi muud kui Mederi
ooperit, eriti kuna piiskop mainib selles kontekstis
gümnaasiumi eraldi negatiivse näitena.44
Peale kohalike raskuste tõi ooper ka lausa
poliitilise skandaali: 4. juulil 1681 sai Tallinna raad
Rootsi kuningalt kirja45 teatega, et Taani on saatnud
Rootsile noodi „komöödia” esitamise tõttu, milles
olevat Taani kuningat solvatud.46 Mõeldud võis
olla eelkõige Cacoblethese figuuri ooperis –
kõigi intriigide taga peituvat salakavalat Taani
nõunikku. Meder esitas 14. juulil raele seletuskirja
ning teose koopia Rootsi kuningale saatmiseks, et
viimane saaks ise teose üle otsustada:
Nii ei saanud ma teha muud, kui läkitada
üliõilsale ülitargale raele alandlikult kogu
komöödia ärakiri koos muusikalise kompositsiooniga, et (tahtmata midagi ette kirjutada) nad saaksid mõlemad, nii poeetilise kui

38

„[---] vor angehender öffentlichen Præsentation ich in eigener Person, auff dem Theatro eine expressam protestationem
mündlich gethan, daß nemlich der Innhalt von meiner Commoedia ein purum figmentum und auff keinen Potentaten zu
appliciren were;” Mederi kiri raele, 14.7.1681, TLA 230-1-Bl 15 f. 52–52p.
39
Raeprotokoll, TLA 230-1-Ab 105 f. 350.
40
„Es soll das Protocoll Zuforders nachgesehen, waß damahlen wegen der gethanen protestation vorgegangen.” Samas.
41
C/1680 V1, 1680. aasta Suur Komeet või avastaja Gottfried Kirchi järgi Kirchi komeet. Esimene teleskoobi abil avastatud
komeet; http.//ssd.jpl.nasa.gov/?great_comets (19.2.2013).
42
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu (TLÜAR) I-3387 lk. 104 ja 106.
43
„Durch nützliche Orationes und Actus Oratorios wird die Jugend nicht erbauet / aber wol durch ungeschickte und hohen
Majestäten verkleinerliche Schauspiele geärgert / und durch erlernung und fürstellung ungeschickter Sachen und
elender Knüttel-Verse / der weit besser anzuwendenden edlen Zeit liederlich beraubet. / Und auf diese und dergleichen
Weise werden Christi Schulen zu Satans Schulen gemacht [---] doch also / daß / bey geringern Schulen / ein weit
mehrers/ in diesen Dingen getahn wird / als in manchem hochbenahmten Gymnasio, wie es offenbar / und am hellen
Tage ist.” TLÜAR I-3387 lk. 93–94.
44
Vt. ka Braun 1973: 6. Braun (2010: 270) oletab, et etteheide „vemmalvärsside” kohta võis tuleneda asjaolust, et itaalia
värsimõõte ei olnud saksakeelse teksti puhul võimalik kasutada.
45
Raeprotokoll, 4.7.1681, TLA 230-1-Ab 106 f. 175p. Kirja kuupäev on 21.6.1681.
46
Tallinna rae Rootsi kuningale adresseeritud kirja kontsept, 26.7.1681, TLA 230-1-Aa 161 f. 158.
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muusikalise eksemplari, saata Tema Kuninglikule Majesteedile kõige armulikumaks
isiklikuks üliasjatundlikuks hindamiseks, arvestades ka minu nähtud suurt vaeva.47

tatud kantor kirjale lisatud supliigis samuti
alandlikult palus meil seda teha.52
Miks Meder uut, puhast ärakirja ei teinud, vaid
parandustega eksemplari saatis, kui ta muidu
noodi kuningani toimetamisega nii palju vaeva
nägi, jääb arusaamatuks. Ka autograafis toodud
pühenduses mainib Meder esitust (vrd. koopia
noodiväljaandes, Braun 1973: 10). Stockholmi
saadetud tekstiraamat säilinud ei ole (Braun 1991:
32).
Ka see ei jäänud viimaseks korraks, kui Mederil
ooperi pärast vastust tuli anda. 1682 sai ta kutse
ilmuda kuberneri ette (1681–1687 Robert Lichton,
keda tegelikkuses asendas Rootsi asehaldur
Johan Christopher von Scheiding), kuna ta olevat
ühes Rootsi läkitatud kirjas nimetanud Eestimaa
piiskoppi ooperiga seoses oma „ilmselgeks”
vaenlaseks. Helwig olevat küll „soovinud, et see
jääks salastatuks, aga pärast seda kui tema au
niimoodi solvati, ei saa ta asja nii jätta.”53 Meder
vabandas oma ilmumata jäämist tervislike
põhjustega54 ning pöördus Tallinna rae poole – ta
kartvat häbimärgistamist (Beschimpffung) – ning
viidates transaktsioonile (1630), gümnaasiumi
asutusürikule, „mille kohaselt professorid ja
gümnaasiumi töötajad peavad vastutama linnakohtu ees [---], soovis ta igal juhul vastust kanda
siin.”55 Linnas vastust anda Mederil siiski ei tulnud
– samas raeprotokollis leidub vaid märkus, et 1630.
aasta transaktsioon tuleb kontrollimiseks välja
otsida. Peale teist kutset kuberneri ette 30. mail ja
Mederi teistkordset abipalvet Tallinna raele lükkas
viimane asja edasi, kuna „raad on praegu liiga nõrk
ja 1630. aasta transaktsiooni pole käepärast.”56

Seda Tallinna raad ka tegi ning lisas saadetisele
omapoolse selgituse.48 Rõhutati, et teos on
kirjutatud kuningapaari pidulikuks vastuvõtuks
Stockholmis, et teost kontrolliti põhjalikult, ja
korrati Mederi väidet, et ta ooper olevat „puhas
väljamõeldis”. Kirjas sisaldub aga ka kinnitus, et
raad laskis „kõik, mis vähegi sobimatu võiks olla,
või mida võiks nii ainult tõlgendada, otsekohe
välja võtta”,49 millest järeldub muidugi, et ooperis
oli tõepoolest algselt midagi „sobimatut”.
Sellegipoolest tõendab partituuri saatmine, et rae
vaatepunktist oli ooperi sisu piisavalt süütu. Kirja
lõpetas palve „Teie Kuninglik Majesteet suvatsegu
vaadelda autori heade kavatsustega loodud
tööd halastusega, ja kaitsta meid üliarmulikult
selliste tõestamatute süüdistuste eest.”50 26.
juulil otsustas raad üksmeelselt kirja ära saata.51
Tänini säilinud autograafi puhul on tegu just selle,
Tallinna rae saadetud partituuriga ja mitte Mederi
1680 Stockholmi viidud eksemplariga. Nagu raad
oma kirjas kinnitab, vastab see „sõna-sõnalt”
Tallinnas esitatud, tsenseeritud versioonile:
Nii tahtsime kõige suurema alandlikkusega
saata Teie Kuninglikule Majesteedile oma täieliku süütuse tõendamiseks korduvalt mainitud
muusikalise komöödia koos selle muusikalise
kompositsiooniga, sõna-sõnalt, nagu siinse
Kuningliku Gümnaasiumi kasvandikud ta
tookord esitasid, eriti kuna korduvalt nime-

47

„So habe nicht umhin gekunt, die Abschriff t der gantzen Commoedien, nebst der musicalischen Composition, E.m
hochEdl. hochw. Rath gehorsamst einzureichen, umb selbige beyde so wol Poëtisch= als musicalische Exemplaria, an I.
Königl. Maj.st zu Allergnädigstbeliebiger selbsthöchstverständigsten Iudicio, und Mitbetrachtung meiner angewandten
großen Mühe, ohne maasgebung, mit gelangen zu laßen.” TLA 230-1-Bl 15 f. 53.
48
Tallinna rae Rootsi kuningale adresseeritud kirja kontsept, 26.7.1681, TLA 230-1-Aa 161 f. 158–159.
49
„[---] alles, so einiger masen anstösig seÿn möchte, oder nur dahin gedeutet werden könte”. Samas f. 158.
50
„Eur. Königl. Maÿtt geruhe; des auctoris wollmeinende arbeit in Gnaden anzusehen, und Uns wieder solche unerweißliche
imputationes allergnädigst Zu schützen”. Samas f. 158p.
51
Raeprotokoll, TLA 230-1-Ab 106 f. 162p.
52
„Alß haben Ew. K. Maÿtt Zu remonstrirung unser völligen innocence aber mehrgedachte Comoediam musicam, wie selbe
de verbo ad verbum von hiesigen Königl. Gÿmnasij alumnis dazumahlen vorgestellet worden, bevorab da mehrbemelter
Cantor, vermöge nebengehender Supplic, ebenmäsig vnß hierumb unterdinstlich ersuchet, Zusambt dessen Musicalische
composition hie mit in tieffster Demuht übersenden wollen”. TLA 230-1-Aa 161 f. 158p.
53
Kubermanguvalitsuse protokoll, 7.4.1682, EAA 1-2-7 f. 112p.
54
Samas.
55
Raeprotokoll, 7.4.1682, TLA 230-1-Ab 108 f. 205.
56
Raeprotokoll, 31.5.1682, samas f. 284.
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Venitamistaktika ilmselt toimis, vähemasti näib
raeprotokollide ning kubermanguvalitsuse protokollide järgi otsustades, et Meder pääses repressioonideta – kummaski allikas ooperi ja Mederiga
seotud sissekandeid rohkem pole.
Näib, et ooperi süžee seosed ajalooliste
sündmustega ei saa olla juhuslikud. Vähemasti
sama kindel võib olla selles, et Mederi kavatsused
olid seejuures tõepoolest parimad, Stockholmi (või
Kopenhaageni) vaatepunktist aga polnud selline
tagasivaade kahe äsja rahulepingu sõlminud
riigi sõjale ilmselgelt diplomaatia eredaim näide.
„Parimad kavatsused” polnuks Mederi poolt
kuigi tõsiseltvõetav vabandus, eriti arvestades
autori võimalikke Stockholmi õukonnakapelliga
seotud ambitsioone; seega ei jäänud tal muud
üle kui kinnitada kokkulangevuste juhuslikkust.
Nagu mainitud, leidub Mederi ajast küll teisigi
näiteid kaasaja sündmusi, sealhulgas sõjalisi
konflikte kajastavatest ooperitest; „Kindlameelse
Argenia” puhul mängisid tekkinud probleemides
arvatavasti rolli nii teose sisulised nüansid kui
ehk ka see, et ooper polnud tellitud (tellimustöö
eelnevalt kokkulepitud teemal andnuks autorile
vabamad käed). Nagu Braun (2010: 264–265)
on Draghi ülalmainitud ooperile „La Laterna
di Diogene” viidates näidanud, võis kinnises
õukonnaseltskonnas Viinis ja pealegi karnevali ajal
ju endale mõningast kriitikat monarhide suhtes
lubada, kuid Mederi ooper peegeldab sündmusi
kuningale lojaalse alama vaatepunktist.
Tallinna rae etendust lubavat otsust, reaktsiooni Helwigi järelepärimisele ning Rootsi
kuninga kirjale tuleb vaadelda veidi laiemas
kontekstis. Tallinna linn (nagu kogu Eestimaa) oli
Rootsile juriidilises mõttes allunud per pactum
ehk vabatahtlikult (ning mitte jure bellum ehk
vallutatud), seetõttu oli linnal mitmeid privileege
(vrd. Laur 1999: 68). Balti provintside iseseisva
haldus- ning kirikuorganisatsioonilise üksusena
oli Tallinn olulisel määral autonoomne. Nagu
mainitud, ei allunud linn usuasjades mitte Eestimaa
piiskopile, vaid kõrgeim kirikuvalitsusasutus oli
linnakonsistoorium ja Rootsi ülevõimu kirikuasjades Tallinn ei tunnistanud. (Andresen 2008: 59,
62–64, 66; Loit 2009: 20–21) Oma sellist eristaatust
püüdis linn suhtluses Rootsi keskvõimuga igati
säilitada. Lisaks võisid Mederi ooperiga seotud

57

küsimustes rolli mängida Toompea ning Tallinna
linna mitte alati kõige heanaaberlikumad suhted.
Sellise usulis-poliitilise situatsiooni taustal pole
üllatav, et Tallinna raad ei kiirustanud Eestimaa
piiskopi kaebuse tõttu etendust ära keelama
või kantori suhtes sanktsioone rakendama, kes
töötas pealegi linna ühes esindusinstitutsioonis
gümnaasiumis ning juhtis linna muusikaelu.
Rootsi riigi alamana oli rae kiire reageerimine
kaebusele ning teose sisu põhjalik kontroll siiski
täiesti loomulik.
Kuivõrd objektiivne gümnasiarhide ning eriti
professorite hinnang Mederi teosele olla sai,
on raske hinnata, kuna Mederi suhete kohta
oma kolleegide gümnaasiumi professoritega
(või ka gümnaasiumi järelevalvet teostavate
gümnasiarhidega) allikad puuduvad. Võib siiski
arvata, et positiivne hinnang ei tulenenud
kollegiaalsusest. Üsna kindlalt võib aga väita, et
Mederi läbisaamine Tallinna raega oli erakordselt
hea, sellele viitab eelkõige Mederi viimaste raele
adresseeritud, tema Tallinnast lahkumist puudutavate kirjade57 ebatavaliselt avameelne ning
usalduslik toon. Ka Mederi ametiajal tekkinud
tülid teiste muusikutega lahendas raad eranditult
Mederi kasuks, kuid sellised otsused olid juba
ametite hierarhiast lähtuvalt ootuspärased
(gümnaasiumi kantor oli kõrgeim muusikuamet
linnas) ning seda mitte üksnes Tallinnas. Head
suhted raega lihtsustasid ooperiga seotud
küsimusi Mederi jaoks kahtlemata, Rootsi
kuningale partituuri saates võttis Tallinna raad
ju ka Mederi oma kaitse alla, kuigi saatmise
tähtsam põhjus oli kindlasti rae enda süütuse
tõendamine – see võttis Stockholmilt võimaluse
tõlgendada süžeed tahtliku „riivamisena”. Seejuures suutis raad valida väga tasakaalustatud
diplomaatilise tooni, distantseerudes ühelt poolt
Mederi erainitsiatiivist, teiselt poolt näidates
end kuninga suhtes siiski autonoomsena („Teie
Kuninglik Majesteet suvatsegu vaadelda autori
heade kavatsustega loodud tööd halastusega, ja
kaitsta meid üliarmulikult selliste tõestamatute
süüdistuste eest.”). Kindlasti ei soovinud raad
minna otsesesse vastuollu Rootsi ülemvõimuga
(ehk asevalitsejaga, kes Mederi Toompeale nõudis),
kuid ka selle asemel valitud venitamistaktika
tähendas sisuliselt kantori kaitse alla võtmist. See

TLA 230-3-1562 (1682–1684).
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omakorda näitab Mederi positsiooni tugevust
Tallinnas.
Rae toodud väide, et „raad on praegu liiga
nõrk”, tulenes mitmest asjaolust. Arvatavasti olid
üheks neist juba aastaid väldanud mitmesugused
linnasisesed tüliasjad peamiselt rae ja Suurgildi
vahel. Peale selle oli alates 1681. aastast käimas
protsess 1680. aasta sügisel tagandatud raehärra
Heinrich von Rosencroni üle. Tüliasju arutati
Stockholmis eri poolte saadikute kohal olles
korduvalt ja lõpliku lahenduse leidmiseks
otsustas kuningas saata Tallinnasse komisjoni,
mis saabus linna 1682. aasta augustis. Rae
usaldusväärsus Stockholmi silmis langes nende
sündmuste tõttu ja suurendas riigivõimu soovi
Tallinna raadi kontrollida. (Kokkuvõtvalt vt. Pezold
1975: 365–369.) Rae huvides aga oli säilitada
linna senine autonoomia võimalikult suures
mahus ning igasugustest lisavastuoludest püüti
seetõttu hoiduda. Rae ja „krooni” selleaegsete
suhete hindamisel tuleb arvestada ka kuninga
ainuvalitsuse kehtestamist 1680. aastal ning
sellega seoses riigivõimu ning Läänemere
provintside võimusuhete muutumist esimese
kasuks (Loit 2009: 16).
Eestimaa kuberneril polnud küll õigust
jagada raele korraldusi, need pidid tulema
otse kuningalt, samuti ei tohtinud ta Tallinna

58

elanike üle kohut mõista (Pezold 1975: 54,
60 jj.). Kuid ühe resolutsiooniga (19.4.1681), mis
puudutas ülal mainitud tüliasju, määras Rootsi
kuningas kuberneri edaspidiste linnasiseste tüliasjade lahendamise vaheinstantsiks, enne kui
linnakodanikud võisid kuninga poole pöörduda
(Pezold 1975: 249–250, 342). Pidevalt linnast
eemal viibivat kuberneri esindaval asehalduril
Scheidingil polnud siiski kuigi suuri võimalusi
linna asju mõjutada (Pezold 1975: 342) –
venitamistaktika Mederi asjus oli ilmselt mõjus ka
seetõttu.
Arvestades eriti linnasiseseid tüliasju ning
rae positsiooni ooperiga seotud sündmuste
ajal, oli rae hoiak Mederi suhtes väga soosiv
ning ooperiga seotud sündmused seda ei
mõjutanud. Seega polnud Mederi lahkumine
Tallinnast 1683/84 otseselt ooperiga seotud,
nagu on vahel oletatud; lahkumise põhjused
on muud – tülid organistidega, suur õpetamiskoormus, terviseprobleemid ning ilmselgelt ka
suuremad ambitsioonid, kui Tallinnas oli võimalik
teostada.58 Nende kõrval saab Mederi lahkumist
ooperiga seostada ainult spekulatiivselt ning
isiklikus plaanis ja niivõrd, kuivõrd „Kindlameelse
Argeniaga” olid luhtunud Mederi võimalikud
lootused kasutada kantorikohta hüppelauana
karjääriks Stockholmis.

Mederi kirjad raele, TLA 230-3-1562 (1682–1684).
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Poliitiline Argenia: Johann Valentin Mederi ooper „Kindlameelne Argenia” omaaegsete sündmuste taustal

The political Argenia: the opera Die beständige Argenia by Johann Valentin Meder against the
background of the political events of its time
Anu Schaper
The performance in Tallinn (Reval) in 1680 of Johann Valentin Meder’s Die beständige Argenia (Constant
Argenia; 1680), the first opera written and performed in Estonia, at a time when opera was quite new even
in Germany, may be considered an absolutely extraordinary event. As one of the earliest German operas,
Die beständige Argenia was published in the series Das Erbe deutscher Musik (The Heritage of German Music;
Braun 1973), but it is dedicated to the Swedish royal couple, and the autograph lies in the National Library
of Sweden in Stockholm. Strong political, cultural and economic links with Sweden and Germany played
an important role in the history of the opera. This paper considers these, establishing the chronological
events relating to the performance on the basis of archive research.
The Duchy of Estonia belonged at that time to the Swedish Empire. Swedish power was represented
through a Governor or Governor-General who resided in Toompea (Domberg), by Tallinn, as did the
Bishop of Estonia. Tallinn made up an autonomous administrative and ecclesiastic unit, and the local elite
consisted largely of German merchants and nobility. Tallinn was governed by the town council and it had
its own consistory. Toompea was not part of Tallinn, and the relations between (the burghers of) Tallinn
and (the nobility of) Toompea were often rather tense.
Johann Valentin Meder (1649-1719), who came from Wasungen in Thuringia, remained in Tallinn
for nearly ten years; between 1674 and 1684 he held the post of Kantor at the Gymnasium. While in
Tallinn, Die beständige Argenia was his greatest undertaking outside his official duties. The impulse for
its composition was provided by the marriage in 1679 of the Swedish King Karl XI and the princess of
Denmark Ulrike Eleonore, to whom the opera is jointly dedicated. However, Meder was evidently also
inspired by the peace treaty between Sweden and Denmark (of which the marriage was the outcome)
following the Scanian War. Braun (2010: 262ff.) and Siitan (1999: 31f.) have thoroughly demonstrated rich
parallels between the opera and the real events of the war as well as with historical people.
In spite of the opera’s happy ending – the two couples come together and the intriguer is punished –
the potentates of the time did not welcome the connections between the subject of the opera and the
recent war with their new allies at all. The performance of the opera, planned for 29 th October 1680, was
delayed owing to the protest of the bishop, Jakob Helwig. After censorship (which was hardly unusual at
the time), which apparently resulted in some minor textual changes (see the critical edition, Braun 1973:
166ff.), repeated admonishments by the town council and an attestation by the directors of the Gymnasium
(Gymnasiarchas), the performance was finally allowed to go ahead. It took place in the Great Guild Hall
in November 1680 (the exact date is unknown). Difficulties continued, however, after the performance.
Bishop Helwig enquired about the results of his protest (to no avail), and in his so-called “Comet-sermon”
on 9th January 1681, motivated by a comet visible in Tallinn, he condemned “awkward spectacles which
degrade high majesties” (Rosen 1910: 53). Last but not least, the Council of Tallinn received a letter from
Swedish King on 4th July 1681 with a message that Denmark had sent a note to Sweden because of the
performance of the “comedy”, in which the King of Denmark had been affronted. Hereupon Meder sent
a letter to the Council, explaining in depth the background to his opera and affirming the purely fictional
nature of its plot, and asking them to send his manuscript to the King of Sweden (which the council did in
fact do, along with a carefully balanced diplomatic letter). As late as the spring of 1682 Meder was cited to
appear before the governor, for in relation to the opera he had designated Bishop Helwig as his enemy in
a letter to Sweden. Indeed, in the event no sanctions were imposed against Meder.
The permission granted for the performance by the Council and the Council’s reaction to the enquiry
of Bishop Helwig and to the letter of the King of Sweden must be considered in a broader context. The
Council of Tallinn wanted to maintain the special status of Tallinn in all respects. Besides, the far from
neighbourly relations between the town and Toompea in all probability also played a role in matters
concerning the opera. Against this backdrop it is no surprise that the Council did not hurry to ban the
performance or to impose sanctions against Meder, who led the town’s musical life, worked at the
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Gymnasium, a representative institution of Tallinn, and who also enjoyed a very good relationship with the
Council itself. The attitude of the council in matters concerning the opera and Meder is to be interpreted
as highly protective, the more so as the Council found itself in a complicated situation with Stockholm
at the time. Disagreements between the Council and the Great Guild were to be settled by the King of
Sweden (see more in Pezold 1975: 165–169) and, in addition, the King’s autocratic rule had come into force
in 1680. Both these factors reduced the autonomous power of the town.
Several authors have speculated about Meder’s ambitions to use the opera as a steppingstone for a
post at the Stockholm Court, maybe even that of Kapellmeister. Since Meder, in his later Riga years, served
the Swedish Governor-General Erik Dahlberg for a short while (probably 1700–1701) (Arnheim 1910/11:
414), his self-confident claim in a letter to the organist of Stralsund Christoph Raupach, sent from Riga
and dated 17th May 1707 (Mattheson 1910 [1740]: 221), that he would already have been in Stockholm as
Kapellmeister for a long time had not His Majesty the Swedish King (by that time Karl XII) been involved
in a protracted war (the Great Northern War) could indeed also be linked to this much later post in Riga.
Thus Die beständige Argenia did not worsen Meder’s relationship with the Council of Tallinn; neither,
as has sometimes been assumed, was it the reason for his resignation from the post of Kantor and
his departure from Tallinn in 1683/4. However, as a stepping stone for a post at the Swedish Court in
Stockholm the opera failed.
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Estonia teatri ooperi- ja operetilavastused Saksa okupatsiooni
ajal (1941–1944): teatri toimimine, repertuaar ja retseptsioon
Agnes Toomla

Üheks dramaatilisemaks ajajärguks Eesti ajaloos
20. sajandil on kindlasti 1940. aastad: Nõukogude okupatsiooni algus (1940) ja esimesed
repressioonid, Teise maailmasõja jõudmine
Eesti territooriumile (1941. aasta suvel), Saksa
okupatsioon (1941 suvest kuni 1944 hilissügiseni),1
Nõukogude okupatsiooni jätkumine (alates
1944 sügisest) ning sellega kaasnevad uued
repressioonid. Kõik see jättis sügava jälje
Eesti kultuuriellu, sealhulgas ka muusikasse ja
muusikateatrisse. Samas just neljakümnendate
algusesse langes eesti muusikakultuuri senise
arengu üks kõrgpunkte, selleks ajaks oli välja
kujunenud tugev professionaalse muusikaelu
struktuur vastavate õppeasutuste, kontserdiorganisatsioonide, orkestrite ja muusikateatriga
ning arvestataval rahvusvahelisel tasemel muusikajõududega.
Eesti kultuurielu Saksa okupatsiooni ajal on
seni käsitletud küllaltki vähe, sest nõukogude ajal
peeti seda teemat ebasoovitatavaks ning puudus
ka ligipääs arhiivimaterjalidele. Alles Nõukogude
Liidu kokkuvarisemine, Eesti taasiseseisvumine
ja arhiiviallikate kättesaadavus lõid tingimused
selle valdkonna uurimiseks. Saksa okupatsiooni
aegset tegevust Eesti muusikateatris, sealhulgas
Estonias, pole seni põhjalikult uuritud,2 seega
võiks käesolev artikkel avada veel uurimata tahu
Estonia teatri ajaloos ja ühtlasi meie muusikaelus.3
Laiemalt üldse Natsi-Saksamaa muusikaelu
on rahvusvaheliselt aga viimasel ajal päris
palju uuritud, seda just seoses valitsenud
natsistliku ideoloogiaga ning selle 19. sajandisse

ulatuvate juurtega. Niisugusel teemal on kirjutisi
avaldanud mitmed inglise, ameerika ja saksa
muusikateadlased, sh. Erik Levi, Michael H.
Kater, Pamela M. Potter ning Michael Walter.
Tunduvalt vähem on uuritud siiski sakslaste poolt
okupeeritud alade muusika- ja teatrielu. Siinkohal
võiks nimetada saksa teatriteadlase Cordula Tremli
käsitlusi Pariisi teatrielust, mis muusikateatrit
puudutavad küll minimaalselt, küll aga annavad
hea pildi teatrielu üldisest funktsioneerimisest ja
juhtimisest.
Artikli eesmärk on uurida Estonia teatri tegevust Saksa okupatsiooni ajal 1941–1944 (nn. Saksa
ajal), analüüsida ooperi- ja operetirepertuaari
ning püüda anda ettekujutust muusikalavastuste
vastuvõtust publiku seas ja ajakirjanduses.4 Taustana huvitas mind, kuivõrd mõjutas repertuaarivalikut natsistlik ideoloogia ning mil määral
kajastus see arvustustes. Samuti oli oluline teada
saada, kuidas toimus teatrielu organiseerimine sel
perioodil, kes teostas teatri üle kontrolli, milline oli
teatri vahekord võimudega ning mida tähendas
teater publikule.
On arusaadav, et Saksa okupatsiooni aegset
Estonia teatrit ei saa vaadelda isoleeritult, vaid
siinne teatritegevus tuleb asetada laiemale
taustale ning selleks kirjeldada Natsi-Saksamaa
ehk nn. Kolmanda Riigi teatri- ja muusikapoliitikat.

Muusika Kolmanda Riigi kultuuripoliitikas
Muusika ja muusikateater mängisid natsistlikus
ideoloogias ja propagandas suurt rolli. Muusikat oli

1

Täpsemalt: 22. septembril 1944 vallutas Punaarmee Tallinna, 25. novembril lahkusid viimased Saksa väeosad Saaremaalt
ning 19. detsembril vallutas Punaarmee Ruhnu saare.
Viimasel kümnendil on ilmunud küll põgusaid ülevaateid Arne Miku raamatus „Katkenud laulukaar” (2000), samuti Vilma
Paalma koostatud kogumiku „Estonia esimene sajand” (2007) mõningates artiklites: Kristel Pappeli „Ooperilavastustest
1933–1949” ning Age Raa „Opereti valu ja võlu: Paul Pinnast Agu Lüüdikuni”. Kokkuvõtlikult on sel teemal peatunud Vilma
Paalma oma ettekandes „Fakte Estoniast” 1996. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis toimunud konverentsil „Kultuur
Eestis sõja-aastail 1941–1944” (Paalma 1996). (Ettekandest on olemas käsikiri Rahvusooper Estonia arhiivis.) Samuti leidub
mõningaid märkmeid Saksa okupatsioonist tolleaegsete teatritegelaste meenutustes.
3
Artikkel põhineb magistritööl, mis kaitsti Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 2009. aastal (Toomla 2009). Aasta varem
valmis Tallinna ülikoolis ajaloolase Haldja Jalajase bakalaureusetöö Eesti Draamateatrist Saksa okupatsiooni ajal 1941–
1944 (Jalajas 2008). Sellel põhineb ka artikkel (Jalajas 2010) kogumikus „Eesti Draamateatri maja 100. Das Gebäude des
Estnischen Schauspiels 100 Jahre” .
4
Kuna ballett ja draama vajaksid spetsiaalset analüüsi, jäi nende käsitlemine selle artikli raamidest välja.
2
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Saksamaal poliitika huvides juba varem kasutatud,
Kolmanda Riigi ajal muutus see eriti aktuaalseks
(Kater 2003: 9). Pärast natside võimuletulekut
1933. aastal suunati varasemast rohkem energiat ja
vahendeid muusika säilitamisele ja levikule. Suurt
tähelepanu pöörati muusikainstitutsioonidele,
mida toetati küllaltki suurte summadega, tagades
nende stabiilse arengu, nii et üldiselt edenes
muusikakultuur võimude kontrolli all jõudsalt
(Potter 2003: 90, 92).
Võiks eeldada, et natsionaalsotsialistlikku
muusikapoliitikat juhiti diktaatorlikult ning
selleks olid paika pandud ranged ideoloogilised
reeglid. Muusikateadlane Michael Walter rõhutab
aga, et on ekslik arvata, nagu oleks Saksamaal
eksisteerinud
tsentraliseeritud
natsionaalsotsialistlik kultuuripoliitika (Walter 2000: 177,
181) – nii üllatav, kui see esmapilgul ka tundub.
Kolmandale Riigile iseloomulikul kombel ei
toetunud kultuuripoliitilised otsused sageli
mitte niivõrd kindlatele esteetilis-ideoloogilistele alustele, vaid pigem isiklikele suhetele ja
võimupoliitilisele rivaalitsemisele niihästi riiklikul
kui kohalikul juhtimistasandil (Walter 2000:
180–181). Nii langetati paljud Berliini muusikaelu
puudutavad otsused tõenäoliselt telefoni teel või
suuliste kohtumiste käigus (Walter 2000: 182).
Muusikapoliitika eesmärgid (kui nad ei
puudutanud majanduslikku külge) olid küllaltki vaieldavad ja ebamäärased, neid polnud
konkreetselt formuleeritud, rääkimata organiseeritud tegevusest nende järgi (Walter 2000: 213).
Ka ooperiteatrite suunamine (nii repertuaarivalikul
kui uute teoste tellimisel) oli ambivalentne ja täis
vasturääkivusi (Levi 2000: 136). Kõige selgem oli
suhtumine juudi muusikutesse ja heliloojatesse
– need tuli saksa muusikaelust välistada (samas).
Lisaks olid kindlalt taunitud või isegi keelatud
atonaalne muusika ja džäss ehk „neegrimuusika”,
kuid ka siin leidus erandeid, mis sageli sõltusid
konkreetsest otsuselangetajast.

Üheks kriteeriumiks muusika hindamisel
oli saksa rahvuslikkus, samas jäi aga kultuuripoliitikutel defineerimata, mis ikkagi on muusikas
ehtsalt saksalik (Walter 2000: 222, 228). Muusika ja
samuti muusikaelu pidi olema „rahvaga seotud”
ja rahvapärane. Kontserdielu ülesandeks „oli
juhtida saksa rahvas iseenda juurde, lastes tal
kogeda omaenda jõudu ja toetada hingelist
ülesehitamist” (Walter 2000: 228). Soovitatavad
heliloojad kontserdikavades olid Beethoven,
Schubert, Schumann, Brahms, Bruckner, Wolf,
Reger ning Robert Franz ja Peter Cornelius. Wagner
puudub sellest reast, sest tema teosed paigutati
lavamuusika alla. Leiti, et ette tuleb kanda ka uut
muusikat, aga selliste heliloojate teoseid, kellel
„on seesmiselt midagi öelda” (samas).

Muusikapoliitika olulisemad asutused ja
nende juhid Berliinis
Natsi-Saksamaa valitsemine oli jagatud viieteistkümne riigiministeeriumi vahel, millest ühe
moodustas Rahvahariduse ja Propaganda Riigiministeerium (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, edaspidi lühidalt
propagandaministeerium). Selle eesotsas oli
1933. aastal propagandaministriks saanud Joseph
Goebbels. 5 Propagandaministeeriumi alluvusse
kuulus Riigi Kultuurikoda (Reichskulturkammer),
mis tegeles kultuuriküsimustega6 (Potter 2003:
92–93). Riigi Kultuurikoda juhtis samuti Goebbels.
Lisaks Goebbelsi juhitud propagandaministeeriumile mängis natsionaalsotsialistlikus
kultuuripoliitikas olulist rolli Tallinnast pärit
baltisakslane Alfred Rosenberg,7 kes juhtis
enne Teist maailmasõda Saksa Kultuuri Võitlusliitu (Kampfbund für Deutche Kultur) ning nn.
„Rosenbergi ametkonda”, mis kujutas endast
„füüreri voliniku ametiasutust Saksa Natsionaalsotsialistliku Töölispartei kogu vaimse ja maailmavaatelise koolituse ja kasvatuse järelevalveks”

5

Filosoofiadoktori kraadiga Goebbels (1907–1945) oli üks partei peaideolooge ja kõnemehi ning äärmiselt tahtejõuline
ning osav manipuleerija.
Riigi Kultuurikoda koosnes omakorda seitsmest harust, mis igaüks moodustas eraldiseiva üksuse. Nii oli Riigi
Muusikakoja (Reichsmusikkammer) ülesandeks vastutada heliloojate, interpreetide, orkestrite, meelelahutusliku muusika,
muusikahariduse, koorimuusika, kirikumuusika, kontserdiagentuuride, autoriõiguste eest. Kuulumine ühte seitsmest
kultuurikoja üksusest sai kohustuslikuks kõigile professionaalsetele kultuuritegelastele. Riigi Kultuurikoja keskseks
eesmärgiks oli tagada neile nii majanduslik kui ka ametialane kindlustatus (Potter 2003: 92–93).
7
Rosenberg hakkas 1941. aastal juhtima Okupeeritud Ida-alade Ministeeriumi (Reichsministerium für die besetzten
Ostgebiete) Berliinis.
6
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(Dienststelle des Beauftragten des Führers für
die Überwachung der gesamten geistigen und
weltanschaulichen Schulung und Erziehung der
NSDAP). Selle asutuse muusikaosakonda juhatas
suure mõjuvõimuga Herbert Gerigk, kes ise
nimetas ennast natsionaalsotsialistliku režiimi
„muusikapaavstiks”. Ta avaldas ajakirjanduses
rohkesti muusikateemalisi artikleid, mida sageli
võeti mitteametlike juhistena ning nende põhjal
langetati otsuseid (Walter 2000: 183–185).
Kolmas tähtis võimukandja, kes Kolmanda Riigi
pealinnas Berliinis eriti just ooperiteatri vastu
huvi tundis, oli lennuväe (Luftwaffe) juht ja Preisi
peaminister Hermann Göring. Tema kontrollida ja
vastutada olid lisaks Berliini Riigiooperile, mis oli
kõige tähtsam ja eeskuju andvam ooperiteater
riigis, ka teised Preisi teatrid (Walter 2000: 185).
Propagandaministeeriumi ja Rosenbergi ametkonna vahel käis omamoodi konkurents. Sisuliselt
oleks just Goebbelsi juhitud ministeerium
pidanud paika panema need kriteeriumid, mille
järgi otsustada teoste esituskõlblikkuse üle, aga
kuna sealt tuli harva selgeid juhiseid, siis tegi
seda väga selgelt ja kategooriliselt Rosenbergi
esindaja Gerigk. Kui 1937. aastal esietendus
Maini-äärses Frankfurdis Carl Orffi „Carmina
Burana”, avaldasid paljud teatridirektorid soovi
teos oma mängukavva võtta, ent lugedes Gerigki
negatiivset kriitikat, loobuti „Carmina Burana”
esitamise plaanist (Walter 2000: 185).
Propagandaministeerium Goebbelsiga eesotsas lähtus siiski kõigepealt reaalpoliitikast,
Goebbelsile tähendas kultuur esmajoones
propagandat nii välisilma jaoks (eriti pärast
sõja puhkemist) kui ka riigisiseselt. Rosenbergi
ametkond aga oli oma seisukohtades tunduvalt
radikaalsem, tehes näiteks 1943. aastal propagandaministeeriumile etteheiteid, et see tegeleb
rohkem teatrite finantsilise ja organisatoorse
toetamisega kui kontrolliga ja laseb teatrielus
asjadel vabalt areneda (Walter 2000: 230–231).
Eriti probleemseks pidas Rosenberg repertuaarivalikut: tema meelest esitati teoseid, mis
oma maailmavaatelise hoiaku poolest tekitasid
teravaid kahtlusi. Rosenberg ei saanud ooperi-

repertuaari otseselt mõjutada, küll aga oli see
tal võimalik kaudselt – Goebbelsile alluvat
propagandaministeeriumi kritiseerides. Natside
võimuloleku algusajal 1935. aastal koostati „mitte
mingil juhul lubatud teoste nimekiri” („Liste der
keinesfalls erlaubten musikalischen Werke”), mis
sisaldas ühtekokku 108 helilooja nime. Nende seas
oli ainult seitse ooperiloojat8 (isegi juudi soost
Schreker, Schönberg, Meyerbeer, Halévy puudusid nimekirjast, ehkki tegelikult olnuks nende
esitamine võimatu). Walteri oletuste põhjal koostati see nimekiri üksnes Rosenbergi ametkonna
rahustamiseks, sest ooperi mängukavad olid juba
nagunii „puhastatud” teatrijuhtide enesetsensuuri käigus9 (Walter 2000: 230–232).
Repertuaarivalikul rõhutati vajadust esitada
vanemate saksa meistrite oopereid, kusjuures
vähem populaarseid teoseid töötati ümber: tehti
muudatusi tekstis ja ka muusikalises dramaturgias (näiteks Weberi ooperites „Oberon” ja
„Euryanthe”). 1940. aastal asutati ooperite ja eriti
operettide redigeerimiseks spetsiaalne propagandaministeeriumile alluv ametkond, mida juhtis
nimekas muusikaajaloolane Hans-Joachim Moser
(Walter 2000: 234).
Goebbelsi juhitud propagandaministeeriumil
oli kaks olulist muusikapoliitilist vaatepunkti.
Esmalt oldi huvitatud publikumenust, s.t. opereti
ja koomilise ooperi esitamisest, teiseks usaldati
ooperirepertuaari „iseregulatsiooni”: tõsistest
ooperitest jääb mängukavva see, mis rohkem
publikut toob (Walter 2000: 235). Goebbelsi enda
muusikaline maitse eelistas hilisromantismi, aga ta
hindas ka „vana saksa muusikat” – barokimeistreid
ja klassikuid (Walter 2000: 239).
Göring aga mängis kultuuripoliitikas palju
isiklikumat rolli, ja seda just Preisimaa teatrite
käekäigus. Tal õnnestus hoida teatrid propagandaministeeriumi poolt puutumata. Kuna
Göring nimetas end Preisi ja eelkõige Berliini
teatrite kõrgeimaks juhiks ning teatrid kuulusid
otseselt tema järelevalve alla, oli tal õigus
otsustada solistide palkamise ja repertuaarivaliku
üle (Potter 2003: 96). Seetõttu sai võimalikuks, et
Berliini Riigiooperis tegutses kaks täisverelist juudi

8

Nendeks olid Alban Berg, Paul Dessau, Hans Gál, Ernst Křenek, Kurt Weill, Jaromír Weinberger ja Michael Zadora (Walter
2000: 230).
9
Teatriteadlane John London märgib sõnateatrite tolleaegset repertuaari vaagides, et tõenäoliselt ei olnud ühtset
nimekirja ka keelatud näitekirjanike jaoks (v.a. juudi soost ja marksistlikud autorid) – liiatigi toimis siin kõigepealt
kirjastajate enesetsensuur (London 2000: 11-12).
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soost muusikut: dirigent Leo Blech ja bassilaulja
Alexander Kipnis.
Sellisel taustal tärkab küsimus, kuidas suhtus
muusikasse Natsi-Saksamaa juht Adolf Hitler
ning mil määral võis see mõjutada kultuuripoliitikat. Hitleri arvates pidi muusika kujutama
tundeid ja igal juhul olema heakõlaline. Ta leidis,
et ooperis on muusika ülesanne illustreerida tegevust. Sarnaselt oma põlvkonnas levinud arvamusega pidas Hitler „suuri sümfooniaid” (näiteks
Beethoveni omi) vaheastmeks programmilise
ja absoluutse muusika vahel, sest tema arvates
vajasid ka suured sümfoonikud sõnalisi pidepunkte teoste komponeerimisel. Samal ajal leidis
ta, et maailmavaadet või partei programmi pole
võimalik muusikas kajastada (Walter 2000: 197–
198).
Hitler külastas sageli ooperiteatrit. Tema maitse
sarnanes 1920ndate konservatiivse keskklassi
maitsega, mis eelistas 19. sajandi oopereid ja
Mozartit. Helilooja, keda Hitler jumaldas, oli
Wagner. Wagneri kõrval hindas Hitler ka näiteks
prantsuse koomilist ooperit (üks ta lemmikuid
oli Auberi „Fra Diavolo”). Samuti suhtus Hitler
positiivselt modernse muusika mõõdukasse
suunda, kuhu vanemast põlvkonnast kuulusid
veristliku suuna heliloojad (Puccini, Leoncavallo),
Richard Strauss ning isegi Eugene d’Albert oma
populaarse ooperiga „Madalik”, ehkki viimase
libretist oli juut. Vastuvõetavad olid ka mõõduka
modernismi esindajad nooremast generatsioonist
nagu Orff ja Egk. Eriti soosis Hitler Werner Egki
teoseid, kelle uusi oopereid „Võluviiul” (1935) ja
„Peer Gynt” (1938) mängiti paljudes teatrites.
Opereti vallas oli Hitleri lemmikheliloojaks
Franz Lehár, eriti hindas Hitler tema „Lõbusat
leske”. Seega võis Lehári lavatükke üldiselt
rahus mängida ning need polnud keelatud,10
kuigi enamiku operettide libretistid olid juudid.
Viimaste nimed jäeti kavalehele lihtsalt märkimata
(Walter 2000: 194).
Nagu eelnevast selgub, puudusid muusikapoliitikas peale mõne erandi konkreetsed
ja selgelt formuleeritud tegutsemisjuhised.
Väga palju olenes konkreetsetest isikutest,
kes olid juhtival kohal, ning isiklikest suhetest.

10

Üldiselt lähtus Saksa võimuorganite maitse
19. sajandi heliteostest ning mõõdukast uuest
muusikast, eriti püüti repertuaarivalikul esile
tuua saksa heliloojate teoseid. Selle ajajärgu
ooperi- ja kontserdirepertuaar ei erinenud
suuresti varasemast, s.t. Weimari vabariigi
omast. Niisugusele järeldusele jõudsid oma
uurimustes nii Pamela M. Potter kui ka Michael
Walter. Eriti puudutas see standardiks kujunenud
lemmikteoseid 19. sajandi saksa sümfoonilisest
muusikast ja itaalia ooperivaramust, aga ka operetti. See oli repertuaar, mida kuuleme enamikus
kontserdisaalides ja ooperimajades üle maailma
ka tänapäeval (Potter 2003: 97).

Saksa okupatsioonist Eestis 1941–1944
Saksa okupatsioon Eestis algas 1941. aasta juulis
ja lõppes 1944. aasta detsembris. Tõenäoliselt
oli Saksa okupatsioonirežiim Eestis leebem kui
muudel Ida-Euroopas vallutatud aladel, näiteks
Lätis või Ukrainas (Kirme 2007: 17). Eesti Vabariigi
kunagise siseministri ja Saksa okupatsiooni aegse
Eesti Omavalitsuse sisedirektori Oskar Angeluse
arvates võis okupatsioonivõimude võrdlemisi head
suhtumist eestlastesse seletada sellega, et Eesti
oli oma iseseisvuse ajal taganud baltisakslastele
kultuuriautonoomia (Angelus 1995: 32). Oluline
tegur oli ka SSi ja politsei juhi Heinrich Himmleri
suhtumine, kelle hinnangul ei olnud eestlased
sakslastest rassiliselt lahutatavad; hinnang lätlastele ja leedulastele oli madalam (Maripuu
2007: 881). Samuti on väidetud, et Eesti oli teistest
okupeeritud Ida-aladest paremas olukorras tänu
siinse kindralkomissari Karl Litzmanni kohalikke
olusid respekteerivale suhtumisele (Karjahärm,
Luts 2005: 52). Litzmann nägi isegi võimalusena
Eesti (ja Läti) iseseisvuse mingis vormis taastamist
(Maripuu 2007: 882; vt. ka Tarvel 1993: 245). See
näitab taas, kui palju sõltus kohaliku võimukandja
isiklikest omadustest ja huvidest.
Juhtimisorganitest Eestis. 1941. aastal juulist
kuni novembrini kuulus võim Saksa sõjaväele.
Kuna sakslased ei olnud küllaldaselt kursis Eesti
olude ja eripäraga, organiseeriti kohalikest

Siiski oli ka siin erandeid: kui Vanemuine kavatses hooajal 1944/1945 kavva võtta Lehári opereti „Tsareevitš”, ei andnud
Eesti Kindralkomissariaadi kultuuripoliitika osakond selleks luba ainestiku „vene miljöö” tõttu (30.06.1944, ERA R81-3-5,
l. 57).
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elanikest koosnev abistav võimuorgan, milleks
sai 15. septembril 1941 ametisse astunud Eesti
Omavalitsus. 5. detsembril 1941, mil Saksa sõjavägi andis võimu üle sakslastest koosnevale
tsiviilvalitsusele, läks Eesti koos teiste idasõjakäigu
tulemusena vallutatud piirkondadega Berliinis
tegutseva Okupeeritud Ida-alade Ministeeriumi
alluvusse. Selle eesotsas oli juba nimetatud Alfred
Rosenberg.11 Eestist, Lätist, Leedust ja suuremast
osast Valgevenest moodustati Ida-alade ehk
Ostlandi Riigikomissariaat (Reichskommissariat
des Ostlandes), mille halduskeskus oli Riias ning
mida juhtis riigikomissar Hinrich Lohse. Viimasele
omakorda allusid vastavalt Valgevenes, Leedus,
Lätis ja Eestis moodustatud kindralkomissariaadid.
Kuna Eesti oli kindralkomissariaatidest kõige
väiksem ega olnud esialgu kuigi oluline ressursside
allikana, oli okupatsioonivõimudel siin ilmselt
rohkem eksperimenteerimisvõimalusi (Nurmis
2011: 18).
Tähtsaimaks ametiisikuks Eesti Kindralkomissariaadis sai 5. detsembri määrusega kindralkomissar Karl-Siegmund Litzmann, kelle peakorter asus Kadrioru lossis. Väidetavalt tundis
Litzmann kohaliku rahvuse vastu märksa
suuremat lugupidamist kui tema otsene ülemus
Riias, riigikomissar Lohse (Kasekamp 2005: 196).
Litzmann püüdis Eestis ajada võimalikult ühtset ja
kohalikku initsiatiivi soosivat propagandapoliitikat
(Nurmis 2011: 131). Sageli erinesid Lohse ja
Litzmanni seisukohad Saksa poliitika elluviimise
meetodite osas, mistõttu sattusid nad korduvalt
konflikti. Lohse süüdistas Litzmanni koguni
eestlaste mõju alla sattumises (Kasekamp 2005:
197).
Saksa tsiviilvalitsuse juhtimisele ja kontrollile
allutati ka septembris tegutsema asunud Eesti
Omavalitsus. Selle eesotsas oli endine vaps Hjalmar
Mäe,12 kes vastutas otseselt kindralkomissar

Litzmanni ees. Eesti Omavalitsus koosnes viiest
direktooriumist (haridus-, sise-, majandus- ja
rahandus-, kohtu- ja tehnikadirektoorium), nende
direktoritest ja mitmest iseseisvast keskasutusest.
Omavalitsusel oli nõuandev ja täidesaatev
funktsioon. Tegelikkuses kujunesid omavalitsuse
otsustusõigus ja tegevusvõimalused väga
piiratuks.
Eesti valitsemise põhialuseks oli Saksa
okupatsiooni ajal Berliinis välja töötatud ning
Ida-alade ministri Rosenbergi poolt 1942. aasta
märtsis alla kirjutatud nn. organisatsioonimäärus
nr. 3 (Organisationserlass Nr. 3; nr. 1 puudutas
Leedut ja nr. 2 Lätit), mis sisaldas juhtnööre Saksa
järelevalve kohta Eesti asutuste tegevuse üle.
Kultuuripoliitika ja -elu. Kultuurielu tuli mõjutada ja suunata vastavalt „Saksamaa huvidele”
(Nurmis 2011: 43). Kultuuripoliitikaga tegelesid
Eestis mitmed võimustruktuurid: Eesti Kindralkomissariaadi II peaosakond (poliitika, sh. ka
kultuuripoliitika), mis 1943 muudeti I peaosakonnaks, ning sellele alluv propagandaosakond
(Nurmis 2011: 46), samuti Eesti Omavalitsuse alla
kuuluv haridusdirektoorium.
Eesti kõige kõrgema valitsusinstantsi, Eesti
Kindralkomissariaadi haldusaparaat koosnes neljast osakonnast, kus kultuuriküsimused kuulusid
koos poliitiliste ja juriidiliste küsimuste, sotsiaalhoolduse ja tervishoiuga II osakonna alla. Selle
osakonna kultuuripoliitika juhataja oli Hellmuth
Weiss. Haridusdirektoorium, mille eesotsas seisis omavalitsuse juht Hjalmar Mäe, tegeles peale
hariduse ka kõigi kultuuriküsimustega.
Lisaks kuulus kultuur ka propagandaešeloni13
(Propaganda-Staffel) ja kindralkomissariaadi propagandaosakonna pädevusse. Umbes tosinaliikmelist propagandaešeloni juhtis Tartus sündinud
dr. Edgar Stahf. Rühma ülesannete hulka kuulus ka

11

Oskar Angelus on nimetanud Rosenbergi „portfellita ja autoriteedita ministriks” ning tema hinnangul etendas
ta ministeeriumis üsna tähtsusetut osa. Lisaks väidab Angelus, et Rosenbergil ei olnud valitsejana ja poliitikuna
tegutsemiseks vajalikke isikuomadusi ning et tal oli vähe kogemusi ka juhtimise alal. Kuna aga füürer vajas
„käskudetäitjaid ja häälekõvendajaid, mitte iseseisvaid kaastöölisi”, võimaldas see Hitleril Angeluse arvates teha
idapoliitikat ilma idaministrita (Angelus 1995: 26, 28).
12
Eestlaste seas ebapopulaarne Mäe püüdis levitada natsionaalsotsialistlikku Uue Euroopa ideoloogiat, mille kohaselt
polnud Nõukogude Liidu vastu peetav sõda mitte vallutussõda, vaid üleeuroopaline missioon Lääne tsivilisatsiooni
kaitsmiseks „barbaarsest Idast lähtuva asiaatliku ohu” eest. Eesti jaoks nägi Mäe ainsat pääseteed osalemises Hitleri poolt
rajatava Euroopa „uues korras” (Kasekamp 2005: 200).
13
Propagandaešeloni kuulunud sõdurid said väljaõppe Potsdamis, Tallinnas ülendati nad ohvitserideks. Eestisse jõudmisel
koosnes rühm üheksast mehest, kellele tuli lisaks ülemus Riiast ning eesti meeskond Tallinnas. Pooled neist olid
baltisakslased (Angelus 1995: 69). Propagandaešeloni suhted olid head nii Eesti kui ka Saksa asutustega, eriti Gestapo’ga,
üksnes Riia ülemustega oli vahekord halb.
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Saksa sõdurite meelelahutus (Nurmis 2011: 42–43).
Tsiviilvalitsuse tegevusseastumisel moodustati
kindralkomissari II peaosakonnale (poliitika) alluv
propagandaosakond (Abteilung Propaganda),
mis asus ametisse Rosenbergi juhtnööride
järgi (Nurmis 2011: 46). Kultuuripropaganda
alla kuulusid erinevad kultuurialad (kirjandus,
teater, muusika, kujutav kunst). Peamiselt tegeldi
vastavate kohalike asutuste järelevalvega,
mõne Saksa kunstinäituse ja kultuuripäevade
korraldamisega, samuti hoolitseti Saksa ametnike
ja sõdurite meelelahutuse eest, eriti teatri ja
kontsertide alal. „Kultuuritegevuse rakendamine
propagandistlikel eesmärkidel ei lähtunud niivõrd
plakatlike propagandasõnumite edastamisest
kultuuri kaudu ega kultuuri totalitaarsest
ideologiseerimisest [nagu see oli nõukogude
okupatsiooni ajal] kui kultuuri ühiskondliku ja
rahvusliku funktsiooni ekspluateerimisest,” on
märkinud ajaloolane Kristo Nurmis (2011: 51–52).
Idaministeeriumi seisukoht oli, et kultuuritegevust
tuleb igati soosida, nii kaua kui see on poliitiliselt
aktsepteeritav.14
Saksa okupatsioonivõimude kultuuripoliitikast
Eestis annab teatava ettekujutuse üldine ringkiri „Kultuuriinformatsioon Ida-aladele” („Kulturinformationen für das Ostland”), mille järgi
oli keelatud esitada, trükis avaldada ja müüa
poliitiliselt ja rassiliselt sobimatute autorite
teoseid (Karjahärm, Luts 2005: 52). Sinna kuulus
näiteks vene, inglise, prantsuse kirjandus ja
muusika, kaasa arvatud klassika. Ebasoovitatav
oli esitada Nõukogude tagalas viibivate autorite
teoseid. Juhend lubas ka erandeid, näiteks inglise
draamakirjandusest Shakespeare’i ja Shaw’
teoseid, Bizet’ „Carmenit” ja Chopini muusikat,
samuti etendati Tšaikovski balletti „Luikede järv”.15
Praktika näitas siiski, et otsuseid langetati mitte
ainult autorite, vaid lausa nende eri teoste kaupa.
Estonia teatri kavandataval 1944/1945 hooajal
lubati mängida „Hamletit”, aga mitte „Othellot”,
prantsuse helilooja Gounod’ „Fausti” (nimetatud
saksa tava kohaselt „Margarete”) puhul ei suutnud

isegi võimud otsustada, mida teha – algul keelati
ja siis lubati (19.05.1944 ja 30.06.1944, ERA R81-3-5,
l. 20 ja l. 42).
Iseloomulik tollasele kultuuripoliitikale on
see, et alles 1944. aasta 7. juunil sai Eesti Omavalitsuse haridusdirektooriumi teatriosakond
kindralkomissariaadilt käsu koostada võimalikult
kiiresti nimekiri kõikidest teostest, mida on
mängitud Eesti teatreis alates 1941. aasta juunist
ja levitada seda eeskujuna. Kontserdikavade
juures peeti vajalikuks taas toonitada, et ette ei
tohi kanda mitteaarialaste, inglaste, ameeriklaste
ning prantsuse heliloojate noorema põlvkonna
(alates 1900) teoseid, nagu ka pärast 1918. aastat
tegutsenud või veel tegutsevate vene heliloojate
muusikat. Prantsuse autorite puhul lisati, et nende
seas on ka erandeid ning kahtluse korral tuleb
järele küsida kindralkomissariaadi kultuuripoliitika
osakonnalt (7.06.1944, ERA R81-3-5, l. 29).
Ehkki natslik kultuuripoliitika ei soosinud
džässi, tehti selleski erandeid – eriti sõja ajal
lubati džässiansamblite esinemisi. Näiteks toimus
25. septembril 1941. aastal Draamateatris Pori
džässiorkestri kontsert. On küll ka võimalik, et
alles kehtima hakanud uus okupatsioonivõim
ei jõudnud nii ruttu sellistele kontsertidele
reageerida.
Kultuuritegevust piirati ja suunati niisiis peamiselt tsensuuriga, mis oli küllaltki liberaalne – või
ükskõikne (Nurmis 2011: 52). Loomingulistesse
küsimustesse Saksa okupandid sisuliselt ei
sekkunud ning vastupidiselt nõukogude ideoloogide praktikale ei kasutanud nad oma kunstiideaalide rakendamiseks jõumeetodeid. Kaalu
Kirme hinnangul ei näinud Saksa okupatsioonivõimud eesti kujutavas kunstis arvessetulevat
ideoloogilist mõjutusvahendit, pidades eesti
kunsti üsnagi tühiseks ja piiratud ulatusega
nähtuseks, millest ei loodetud kuigi tõhusat lisa
hitlerlikule propagandakunstile (Kirme 2007: 18,
271). Nii sai eesti kunstnikkond tegutseda oma
äranägemise järgi ning jätkata vabariigiaegseid
traditsioone. Saksa võimud tegelesid Eestis

14

Nagu juba mainitud, muudeti poliitika peaosakond 1943. aasta lõpul I peaosakonnaks. Samal ajal loodi
kindralkomissariaadi juurde Eesti Propagandaamet, aga kindralkomissar Litzmann jättis kuni märtsini 1944 enda
alluvusse pressi ja kultuuri valdkonnad (kultuuripoliitika osakonda juhtis endiselt Erchard Krieger) (Nurmis 2011: 55,
158). On huvitav märkida, et kõigil kultuuripoliitikat puudutavatel korraldustel ja kirjadel on ka veel 1944. aasta juunis
märge „Abt. I Kulturpolitik” (osakond I kultuuripoliitika; vt. nt. Eesti Omavalitsuse Haridusdirektoorium. Teaduse ja Kunsti
Valitsus. Teatrite repertuaar ja etenduste aruanded 1942-1944, ERA R81-3-5).
15
Molotov-Ribbentropi pakti (1939) kehtides esitati saksa teatreis ka vene lavateoseid (loodud enne 1917. aasta
revolutsiooni), kuid pärast 1941. aasta sõjategevuse algust oli seda minimaalselt.
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märksa elulisemate küsimustega: kogusid toiduaineid Saksamaale saatmiseks, kasutasid kohalikke maavarasid (eriti põlevkivi) sõja tarbeks,
organiseerisid eestlastest vabatahtlike üksusi
abiks idarindele jne. (Kirme 2007: 18).
Kultuurielu oli aastatel 1941–1944 vilgas.
Paberipuudusele vaatamata kirjastati ilukirjanduslikke teoseid (ilmusid nt. August Gailiti „Ekke
Moor”, August Mälgu „Hea sadam”, Karl Ristikivi
„Rohtaed”, Marie Underi „Mureliku suuga”),
kooliõpikuid ning praktilisi käsiraamatuid, toimus
palju näitusi, kontserte ja teatrietendusi, avaldati
rohkesti kunsti- ja muusikakriitikat. Vähemasti
esialgu inspireeris kunstnikke stalinistlikust terrorist vabanemise tunne ja eufooria, mida tekitas
iseseisvusaja kultuuripärandi taaslubamine.

linnale. Linnale kuulumise vastu seisis aga teatri
direktsioon, sest sellega suurenes korralduste
jagajate arv (Angelus 1995: 146). Esialgse plaani
kohaselt tahtsid võimud Estoniaga ühendada
Eesti Draamateatri, ent viimane võis siiski jätkata
iseseisvat tegevust tingimusel, et hakkab oma
jõududega andma saksakeelseid etendusi (Jalajas
2010: 169).
Teatrite tegevuse juhtimiseks anti 1941. aasta
sügisel välja „Eesti teatrite kodukord ja sisemine
töökorraldus”. Selle esimeses paragrahvis on
sätestatud teatri kui institutsiooni eesmärk: „Teatri
ülesandeks on kaasa töötada rahva ühiskondlikult
õige ja tervevaimulise maailmavaate [s.t. natsiideoloogiale vastava] kujundamisel, selle arendamisel ning süvendamisel esteetiliste elamuste
kaudu. Selle ülesande täitmiseks tuleb teatril
kasutada kõiki teatri kunstilisi abinõusid nii
otstarbeka repertuaari valikul ja lavastustehnikas
kui ka kogu teatrielu organiseerimisel ja kontakti loomisel kogu rahvaga” (TMM T429-183).
Sama eeskirja 2. paragrahvi järgi juhtis teatrite
administratiivset ja majanduslikku külge haridusdirektori poolt ametisse määratud linnavalitsuse
liige, teatrite intendant (samas). Tegelikult määrati
selline isik ametisse alles 1943. aastal ja selleks
sai Pärnu linna supelasutuse endine direktor Paul
Randpõld. Teatri- ja kunstikriitik Leo Soonpää on
meenutanud aastakümneid hiljem, et teatrite
intendant ei sekkunud teatriellu kuigi aktiivselt
(TMM T429-175).
Seega oli Estonia juhtimisskeem lühidalt järgmine. Kõige kõrgem instants oli Eesti Kindralkomissariaat, millele allus Eesti Omavalitsus.
Viimase alla kuulus haridusdirektoorium. Haridusdirektoorium jagas teatritele toetussummasid:
1942. aasta maikuu seisuga oli teatrite rahastamiseks mõeldud kogusumma 60 000 riigimarka,
millest kõige suurem osa, 17 500 riigimarka, oli
eraldatud Estoniale17 (Eesti Sõna, 20.05.1942).
Haridusdirektoorium määras ametisse ka teatrite
intendandi, kes oli ühtlasi linnavalitsuse liige, kuna
teater kuulus Tallinnale. Viimaseks lüliks oli juba
Estonia teatri direktor.
Ideoloogilist ja kultuurilist kontrolli teostasid
seega kõigepealt kindralkomissariaadi, haridusdirek tooriumi ja linnavalitsuse ametnikud. Ent

Estonia teater Saksa okupatsiooni ajal
Õige varsti pärast lahingumöllu kaugenemist
Tallinnast 1941. aasta septembris jätkus kontserdija teatrielu. Estonia oli esimene teater, mis
alustas Saksa okupatsiooni tingimustes tööd.
Juba 13. septembril, mil Tallinna langemisest
sakslaste kätte oli möödunud kõigest kaks
nädalat, toimus Estonia kontserdisaalis esimene
sümfooniakontsert. Kaheksa päeva hiljem avas
aga teatripool oma hooaja Verdi ooperiga
„Traviata”.
Teatrite töö kiire taastamine oli Saksamaa
okupeeritud aladele iseloomulik. Nii oli ka Pariisis
okupatsioonivõimude esimeseks ülesandeks
kultuurivallas just teatrite töölepanek (Treml 2007:
260). Sel viisil toimides taheti kohalikku elanikkonda mõjutada tagasi pöörduma normaalsesse
ellu ning jätta sakslastest soodne mulje, luues
nii sobiva pinnase saksa kultuuripropagandaks.
Samuti oli ka Tallinnas, kus teatritest tegutsesid
Saksa okupatsiooni ajal peale Estonia veel Eesti
Draamateater ja Tallinna Väiketeater.16
Nagu teada, natsionaliseeriti Eesti Vabariigi ajal
Estonia Seltsile kuulunud ja riigilt toetust saanud
teater 1941. aastal Nõukogude okupatsioonivõimu poolt. Ehkki Saksa ajal oli majaomanik
jälle Estonia Selts, polnud viimasel teatri
tegemistes sõnagi kaasa rääkida, sest ametlikult
korraldas Litzmann teatri üleandmise Tallinna
16

Enne Saksa okupatsiooni kandis Tallinna Väiketeater nime Tallinna Töölisteater. Teater mängis aastatel 1941–1944 vanas
Estonia hoones (aadressil Väike-Tartu mnt., praegune Rävala pst.), mis hävis 9. märtsi pommitamisel.
17
Võrdluseks: Vanemuine ja Eesti Draamateater said 12 000 rmk., Tallinna Töölisteater 7000 rmk. (Eesti Sõna, 20.05.1942).
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Giuseppe Verdi, „Traviata”,
Estonia teatri esimene
etendus Saksa okupatsiooni
ajal, ülevõetud lavastus
hooajast 1940/1941 (lavastaja
Aleksander Viner, dirigent
Verner Nerep). Esiplaanil Ida
Loo-Talvari (Violetta), vasakul
laua ääres Martin Taras
(Alfredo).

oli ka teisi teatri käekäigu eest seisvaid organeid.
Nagu eespool selgus, oli üheks selliseks propagandaešelon. Otseselt kuulus teatrielu korraldamine rühmas parun Maydelli ülesannete hulka
1941. aasta lõpuni, mil ta oli sunnitud Eestist lahkuma. Propagandaešelonil olid tegutsemiseks
jäetud üsna vabad käed, mida oskas ära kasutada osakonna juht Stahf. Propagandarühm seadis
peaülesandeks venelaste poolt purustatud või
ümberorganiseeritud Eesti asutuste taastamise,
muretsedes selleks koos vajaliku varaga maju,
trükikodasid, raamatukogusid jm. (Angelus 1995:
70). Tuleb siiski märkida, et sageli hangiti „vajalik
vara” Eestist lahkunud või laagritesse viidud juutide majadest ja korteritest (Uziel 2001: 64). Hiljem,
kui teatrid ja kinod jälle jalad alla said, piirdus propagandaosakonna tegevus majandusliku toetuse
andmisega (nt. muretseti riiet, filme jm. vajalikku,
mida eestlased ise hankida ei saanud). Angeluse
hinnangul tegeles propagandarühm Eestis kõige
muuga, mitte aga propagandaga (Angelus 1995:
70).
Teatrisse suhtuti Stahfi propagandaešelonis
soosivalt. See andis põhjust talle ette heita
korralduste täitmata jätmist ning oma „armualuste” – eestlaste – eelistamist ning neile liiga
18

avara algatus- ja tegevusvabaduse andmist. Stahf
suhtus teatriinimestesse suure respektiga. Näiteks
keelas ta Estonia teatri juhatusel lasta balletirühmal
tantsida ühel ametnike koosviibimisel, leides, et
„ballett pole selleks ellu kutsutud, et lõbustada
viinastunud mehi” (Angelus 1995: 74). Seevastu
aga oli kindralkomissari II peaosakonnale (hiljem
I peaosakond) alluva propagandaosakonna
kultuurireferendi Erchard Kriegeri hoiak eesti
kultuuri suhtes märksa kriitilisem ja negatiivsem.
Ta pidas eesti keeles laulmist alamaks nähtuseks
ning kritiseeris Estoniat, kui asendussolist laulis
saksakeelsel etendusel eesti keeles (vt. lähemalt
peatükis „Operetirepertuaar”). Estonia käekäigus
oli oluline roll teatrit juhtinud eestlastel, kes igat
käsku ja korraldust pimesi täitma ei asunud, vaid
püüdsid võimalusel teatri huvisid kaitsta (Angelus
1995: 73).
Estonia teatri ruumides tegutses ka Tallinna
Ringhääling (Landessender Reval), mis kuulus
propagandaministeeriumi võimkonda (Nurmis
2011: 56). Ringhäälingu tegevus oli suunatud eesti
kuulajaskonnale ja asutuses töötasid eestlased.
Kõrgeim otsustaja oli siiski Ringhäälingu referent
sakslane Günther Meyer-Goldenstädt.18 Teatris
tegi proove Ringhäälingu orkester, mis esines

Meyer-Goldenstädt oli ühtlasi kindralkomissari ringhäälingu referent. Avo Hirvesoo hinnangul osutus Meyer-Goldenstädt
eriti Tallinna muusikaelu puudutavates küsimustes piisavalt mõistlikuks. Teda on meenutatud kui muusika ja kunstide
alal hästi orienteerunud isikut ja eesti muusikuid abistanud ringhäälingujuhti. Meyer-Goldenstädti heakskiidul taastati
Tallinna kontserdi- ja teatrielu 1941. aastal „üsna valutult” (Hirvesoo 1996: 127).
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keskmiselt paar korda kuus koos Estonia teatri
orkestriga avalikel kontsertidel (Lass 2006: 16). Nii
mängiti koos näiteks teatri taasavamise kontserdil
13. septembril 1941. aastal, mil orkestrit dirigeerisid
Olav Roots ja Verner Nerep, samuti Olav Rootsi
juhatusel 24. oktoobril 1941. aastal Liszti 150.
sünniaastapäevale
pühendatud
kontserdil.
Kuidas jagati eri asutuste vahel kontserdist
saadud tulud, pole täpselt teada. Võimalik, et
mõnigi kord otsustas puhastulu kasutamise üle
kindralkomissariaat, nagu võib lugeda ajalehest
Eesti Sõna: „Puhastulu antakse kindralkomissari
SA-ülemjuhi Lietzmanni [Litzmanni] käsutusse
talveabi raamides välja jagamiseks puudust
kannatajaile Eestis” (Eesti Sõna, 11.01.1942).
Meyer-Goldenstädt aga heitis ühes kirjas Estonia
direktorile Andres Särevile ette, et kontsertide
„kogu sissetulek” läks teatrile (TMM T429-186), mis
andis Meyer-Goldenstädtile alust sekkuda Estonia
teatri majandustegevusse.
Omaette küsimus on see, kui tugev eelmainitud
organite kontroll ka tegelikult oli. „Paaril
korral näitas end teatrijuhtkonnale ka mõni
Haridusdirektooriumi ametnik ja PropagandaStaffeli esindaja, kuid nende peamised huvid
näisid olevat puhveti poolel,” on Soonpää meenutanud (TMM T429-175). Siiski sekkusid okupatsioonivõimud teatri repertuaari ja koosseisu
küsimustesse. Meyer-Goldenstädt saatis 1943.
aasta märtsis omavalitsuse juhile Mäele kirja, kus
kritiseeris tugevalt Estonia teatri suhete jahenemist
Ringhäälingu ja teiste Saksa asutustega. Ta
leidis, et teatri mängukavas on lubamatult vähe
saksakeelseid etendusi (TMM T422-186). Suhete
jahenemise märgiks tõi ta muu hulgas pealtnäha
kõrvalise näite: teatri jõulupidu peeti ilma Saksa
asutuste esindajateta, mis viimaseid aga vägagi
häiris. Algtõuke kirja kirjutamiseks Mäele andis
aga hoopiski konflikt Estonia teatri direktori
Säreviga. Nimelt soovis Meyer-Goldenstädt saada
oma Ringhäälingu SS-lastest valvemeeskonna
käsutusse teatrilt sobivat ruumi, millele Särev
vastas aga eitavalt, põhjendades seda teatris
niigi valitseva ruumikitsikusega. Sellises vastuses
nägi Meyer-Goldenstädt ilmselget negatiivset
suhtumist, mis ajendas teda otsemaid teavitama

omavalitsuse juhti (samas). Paraku pole võimalik
kindlaks teha, kas olukord lahenes MeyerGoldenstädti või ruumikitsikuses vaevleva teatri
kasuks. Konfliktid teatri ja võimude vahel tekkisid
niisiis peamiselt majanduslikul pinnal ja praktilistes
küsimustes, mitte niivõrd ideoloogilistel põhjustel.

Estonia teatri funktsioneerimine
Sakslaste okupeeritud aladel oli teatri funktsiooniks esmajoones meelelahutuse pakkumine
nii sakslastele kui ka kohalikele elanikele. Peale
selle oli teater tähtsaks omavaheliseks suhtlemispaigaks, mida ei saanud kohalikelt ära
võtta (Treml 2007: 259–260). Seda arvestati ka
okupeeritud Eestis ja tuleb tõdeda, et Estonia
teater tegutses Saksa okupatsiooni ajal väga
aktiivselt.
Estonia teatri näol oli tegemist Saksa linnateatri
tüüpi mitmežanrilise teatriga, kus viljeldi nii
ooperit, operetti, balletti kui ka sõnateatrit.
Sellisena oli kutseline Estonia teater tegutsenud
alates oma rajamisest 1906. aastal.19
Esialgu andis Estonia etendusi kuus-seitse
korda nädalas, edasi aga rohkemgi, kaheksaüheksa korda. Juba Saksa aja esimesel hooajal
anti pühapäeviti kaks etendust päevas, hiljem
lisandusid vastavalt vajadusele ka muud
nädalapäevad (sagedamini reede, laupäev või
esmaspäev). Kavas olid endiselt nii sõnalavastused,
ooperid, operetid kui ka balletid. Lisaks toodi
Saksa võimude nõudmisel operetilavastusi Saksa
sõjaväelastele välja ka saksa keeles. 20 Kuna enamik
näitlejaid ja lauljaid olid hea saksa keele oskusega,
ei valmistanud teksti omandamine raskusi: „Meie
näitlejad ja lauljad torkasid silma oma haruldaselt
hea esinemisega” (Mäe 2005: 279).
Lisaks muusika- ja draamalavastustele korraldati
Estonias „saksakeelse publiku rahuldamiseks”
(Eesti Sõna, 15.02.1942) meelelahutuslikke õhtuid,
mida tunti „kirevate õhtute” (Bunter Abend)
nime all.21 Need polnud omased üksnes Estonia
teatrile, samasuguseid õhtuid toimus ka näiteks
Väiketeatris, Eesti Draamateatris ja kinos Modern.
„Kirevaid õhtuid” etendati pidevalt kogu Saksa aja
kestel – kuni 1942. aasta veebruarikuuni toimusid

19

Estonia teatri draamatrupp likvideeriti alles 1949. aasta veebruaris, mil Eestisse jõudis stalinlike repressioonide uus laine.
Nõukogude Liidu praktika ei näinud ette draama- ja muusikalavastuste koondumist ühte teatrisse.
20
Ka Draamateatril lasus kohustus anda etendusi saksa keeles (Jalajas 2010: 164).
21
Neid on nimetatud ka „kirevad kavad” ning vastavalt algusajale ka „kirev pealelõuna”.
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need Estonia teatri poolel, sealt edasi kuni 1944.
aasta märtsipommitamiseni aga kontserdisaalis.
Meelelahutuslikud õhtud moodustasid kaaluka
osa teatri mängukavast ka pärast pommirünnakut.
„Kirevate õhtute” programm oli kokku pandud
tantsunumbritest, ooperi- ja operetiaariatest,
soololauludest, koorinumbritest, näitekunstist ja
instrumentaalpaladest, mida ühendasid vaimukad
saksakeelsed vahetekstid. Selliste õhtute kava
ulatus Johann Strauss noorema „Nahkhiire
avamängust” „Vändra polka” ja „Tuljakuni”.
Laulusolistidena eelistati operetitähti (Milvi Laid,
Mari Kamp, Priit Hallap), ent esinejate seas oli ka
nii operetis kui ka ooperis edukas Aarne Viisimaa,
Tiit Kuusik, Valentine Kask ja teisi ooperilauljaid
(Pappel 2007: 147). Esimene „kirev õhtu” jõudis
publikuni 25. septembril 1941. aastal. Toon näitena
9. novembril etendunud „kireva õhtu” kava. Õhtu
koosnes kahest osast, millest esimene oli kontsert.
Seal kõlas Merikanto, Melartini, Schuberti, Rossini,
Brahmsi, Johann Straussi jt. muusika. Teise osa
moodustas ühevaatuseline ballett „Karneval”
Robert Schumanni muusikale (Paalma 1996).
Lisaks andis teater külalisetendusi ka väljaspool
Tallinna ning samuti esineti haiglates, eriti
aktiivselt pärast märtsipommitamist. Ringreisidel
käidi nii „kirevate õhtutega”, muusika- kui ka
draamalavastustega (nt. Lehári „Krahv Luxemburg”,
Rossini „Sevilla habemeajaja”, Tammsaare „Elu ja
armastus”).

Teatrietenduste algusaeg oli varieeruv. Üldiselt
algasid etendused õhtul kell seitse. Kui ühel
päeval oli kaks etendust, algas esimene neist kell
kaks päeval ning teine oma tavapärasel algusajal.
Erandiks oli periood märtsi lõpust kuni mai
keskpaigani hooajal 1942/1943, mil etenduste
algusajaks oli vastavalt kell kuus õhtul või kell
üks päeval. Kuni selle hooaja lõpuni jätkusid aga
etendused endisel kellaajal. Hooajal 1943/1944
kuni 9. märtsi pommitamiseni algasid etendused
jällegi mõlemal juhul tunni võrra varem – õhtune
etendus kell kuus ja päevane kell üks (väga
üksikute eranditega ka 13.30), sest läheneva rinde
tõttu olid ka komandanditund ja pimendamine
nihutatud varasemale ajale. Etenduste algusaeg
pärast töö taastamist pommitamise järel oli aga
väga varieeruv – mängiti kas hommikul, lõunal või
õhtul. Kuna teatrimaja oli rusudes, esineti mitmes
Tallinna paigas (sellest lähemalt edaspidi).
Piletid. Saksa aja alguses ulatusid piletihinnad
Nõukogude okupatsiooni vääringus 2-st kuni
12 rublani. Kui kasutusele tulid Saksa margad,22
maksis operetietenduse kalleim pilet 4 marka,
pluss 10 penni riidehoiu eest, ooperipileti maksimaalhind oli 3,5 marka ning sõnalavastusel 2
marka (Põldmäe 2000: 92).23
Teatripääsmed kehtisid ka liiklemisloana hilisõhtuse ja öise liikumiskeelu ajal – muidu poleks
teatrikülastajad koju pääsenudki. Samuti võis
publik arvestada sellega, et bussiühendus Nõmme
ja Meriväljaga toimib kuni keskööni, nii et pärast
etenduse lõppu pääses veel bussiga koju.
Tsiviilelanikkond sai pileteid osta teatrikassast.
Piletite eelmüük algas kaks päeva enne etendust.
Teatrikassa avati kell kaksteist ning suleti kell kolm
lõunapausiks. Kella viiest avati kassa taas ning
inimesi teenindati kuni õhtuse etenduse alguseni
(Linna Teataja, 19.09.1941). Saksa okupatsiooni
alguses oli kassa esmaspäeviti suletud (Linna
Teataja, 4.10.1941).
Sõjaväele või sõjaväelastele ja nende lähikondlastele reserveeritud teatripileteid müüdi

Hooaeg teatris algas augusti teises pooles ning
esimesed etendused jõudsid publikuni septembris
(v.a. hooajal 1943/1944, mil teater alustas
etendustega juba augusti lõpul). Küll aga tuli töö
katkestada ning seega hooaega nädala võrra edasi
lükata 1942. aasta augustis alustanud teatrirahval,
sest tuli osaleda rahvusliku lõikusabi aktsioonis.
Kahe nädala jooksul aitasid estoonlased põllutöid
teha Hallistes, Põdrangul ja Udrikus (Eesti Sõna,
30.08.1942). Hooaeg teatris sai läbi aga juuni
lõpus. Erandiks oli hooaeg 1943/1944, mil mängiti
veel juuli alguses.

22

Raha kurss oli 10 Nõukogude rubla = 1 Saksa mark (Põldmäe 2000: 90). Raharinglust Saksa okupatsiooni ajal reguleeris
uute võimude määrus 29. novembrist 1941, mis kehtestas Eestis sisemisteks maksevahenditeks Ida-alade jaoks
emiteeritud riigikrediitkassa paberrahad ja mündid, mis kehtisid Eestis Reich’i ülemvõimu lõpuni 1944. aastal (andmed
pärinevad Eesti Panga Muuseumist).
23
Võrdluseks: päts rukkileiba maksis siis 14 riigipenni (0,14 riigimarka), 1 kg rahvakohvi pakendis oli 51 riigipenni (0,51
riigimarka) ja sealiha filee 1,24 riigimarka (Linna Teataja 19.09.1941).
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aga hoopis välikomandatuuris (Esimese Eesti
Kindlustusseltsi majas Vabaduse väljak 10) ning
nende müük algas tavaliselt etendusele eelneva
päeva hommikul. Need piletid, mis sõjaväele
reserveeritud piletite hulgast välja ei ostetud,
läksid teatri kassasse müüki etenduse päeval kell
12.

samas mahus kui eelmistel hooaegadel, mil jõudis
lavale keskmiselt 4–5 ooperit ja 3–4 operetti.
Näitena 1941/1942 hooaja mängutiheduse ja
nädalakava kohta toon ajavahemiku 23.–29. märtsini 1942. aastal. Siis toimus kaheksa etendust nädalas: esmaspäeval, 23. märtsil Mascagni „Talupoja au” ja Leoncavallo „Pajatsid”, teisipäeval Straussi
„Nahkhiir”, kolmapäeval Ardna „Kalurineiu”, neljapäeval Adami „Giselle”, reedel Tammsaare „Elu ja
armastus”, laupäeval „Giselle”, pühapäeva päeval
„Vikerlased” ning õhtul „Elu ja armastus”.
Vastavalt sõjasündmuste arengule oli häireid
aga tööplaanis ettenähtud lavastuste mängimisega. Näiteks keelati 1943. aasta veebruaris
Saksa propagandaministri korraldusel ära
kõik teatri- ja kinoetendused, kontserdid,
muusikalised ettekanded ja muud lõbustused.
Selle põhjuseks olid sakslaste rängad kaotused
Stalingradi all ja seal võidelnud Saksa 6. armee
lüüasaamine. 24 Korralduse kohesel jõustumisel
Tallinnas jäi Estonias seetõttu ära viis etendust.
Samuti jäi osa etendusi ära pommirünnakute
tõttu.25 Selline saatus tabas 1943. aasta 22.
veebruariks planeeritud Ardna operetti „Tütarlaps
kodumaata”. Mõnikord tingisid pommirünnakud
etenduste katkestamise. Nii juhtus sama aasta
18. ja 22. märtsi Rossini „Sevilla habemeajaja”
etendusel. Tolleaegne tenor Aarne Viisimaa on
meenutanud: „Tuli viibida umbes paar tundi
varjendis. Üks pomm lõhkes Draamateatri
ees. „Estonial” purunes vaid mõni aken, kuid
Draamateatri ümbruses olid kõigil akendel klaasid
katki. Mängida saime ooperist neli viiendikku
esimest vaatust. Sellel ööl anti kolm korda häiret”
(Põldmäe 2000: 93). Ehkki 1943. aasta hiliskevadel
hakkas teater jälle tavapäraselt funktsioneerima,
kippusid etendused mõnikord hilinema mõne
osatäitja puudumise või purjusoleku tõttu (samas).
Pole teada, kas need distsipliinirikkumised viisid
karistuseni.

Mängukava. Estonia jätkas mitmežanrilise
teatrina tööd ka Saksa okupatsiooni ajal.
1941. aasta sügisel püüti tegevust võimalikult
kiiresti taastada, ehkki oli raskusi mängukava
kokkupanemisega. Lahingutules oli hävinud
kogu Estonia dekoratsioonide tagavara, mida
ruumipuudusel hoiti eraldi laos näituseväljakul
laululava juures. Tulest pääsesid vaid „Traviata”
ja Priit Ardna „Kalurineiu” dekoratsioonid, kuna
need asusid teatri ruumides (Põldmäe 2000: 89).
14. septembril algasid proovid Ibseni draamaga
„Peer Gynt”, Aava ooperiga „Vikerlased” ja
operettidega „Kalurineiu” ja „Nahkhiir” (Põldmäe
2000: 89). Esimene etendus toimus 20. septembril
Verdi ooperiga „Traviata”. Uue okupatsioonivõimu
all alustaski teater etendustega möödunud
hooaegadest – järjest taastati vanu lavastusi ning
lisati neile jõudumööda uusi. 20. septembrist kuni
detsembrini oli eelmiste hooaegade repertuaarist
kavas ooperid „Traviata”, Puccini „Tosca” ja
„Boheem”, operetid „Kalurineiu” ja „Nahkhiir” ning
ballettidest „Luikede järv”. Draamalavastustest
korrati „Libahunti”.
Kõige
kiiremini
jõudis
uuslavastuseni
sõnateater. Juba 23. oktoobril toodi publiku ette
Molière’i komöödia „Tartuffe ehk petis” ning
täpselt kuu aega hiljem, 23. novembril Ibseni
„Peer Gynt”. Muusikalavastustest esietendus
esimesena 13. detsembril Lehári „Lõbus lesk”.
Uued ooperilavastused jäid aga järgmisse aastanumbrisse – 31. jaanuaril tuli lavale Aava ooper
„Vikerlased”. Lisaks „Vikerlastele” esietendusid
hooajal 1941/1942 veel kolm ooperit (Mascagni
„Talupoja au”, Leoncavallo „Pajatsid” ja Bizet’
„Carmen”) ning kaks operetti (Lehári „Lõbus
lesk” ja Eduard Künneke „Onupoeg Bataaviast”).
Need arvud näitavad, et hoolimata raskest sõjaja okupatsiooniajast toimis Estonia muusikapool

Estonia pärast märtsipommitamist. 1944. aasta
kevadel hakkasid teatri tööd taas segama õhuhäired, mis kulmineerusid 9. märtsil pommitamisega. Viimaseks lõpuni mängitud etenduseks
Estonias oli 8. märtsil kavas olnud saksakeelne

24

Stalingradi lahing (21.08.1942–2.02.1943) oli murdepunktiks II maailmasõjas. Pärast seda haarasid initsiatiivi enda kätte
Nõukogude väed.
25
Hooaja 1942/1943 alguses kardeti, et õhuhäired võivad viia koguni teatri sulgemiseni (Põldmäe 2000: 92).
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Lehári operett „Krahv Luxemburg”. Järgmisel
päeval etendunud Tubina „Kratt” tuli aga katkestada – teatrimaja hävis õhurünnaku tagajärjel.
Varemetes Estonia oli nii teatriinimestele kui ka
publikule valus vaatepilt.
Estonia kaotused olid korvamatud. Lisaks maja
hävimisele jäi teater ilma dekoratsioonidest,26
kostüümidest, mida oli üle 30 000 (lisaks ka
tagavaraks kogutud kangad ja materjalid), rekvisiitidest ning parukate kogust. Põlevast Estoniast
suudeti päästa maale, mööblit ja skulptuure (nt.
August Weizenbergi „Koit ja Hämarik”), samuti
need kostüümid, mis tol õhtul etendunud „Krati”
tegelastel seljas olid ja milles nad põlevast
hoonest välja jooksid (Eesti Sõna, 16.03.1944).
Muu hulgas suudeti garderoobist peaaegu täielikult välja tuua ka publiku üleriided (Eesti Sõna,
16.03.1944).
Rusuva meeleolu kiuste oldi üksmeelselt seisukohal, et hoolimata raskest olukorrast teater oma
tegevust ei katkesta ning teatripersonal jätkab
„tööd kunstilise süvenemise ja andumusega, mis
on alati olnud omane meie edasiviivatele teatriala
inimestele” (Eesti Sõna, 16.03.1944). Teatri direktori
Särevi sõnul huvitas kõiki vaid üks küsimus:
kuidas saaks jälle kiiresti tööle hakata (samas).
Küllap taheti sellega mõista anda, et hoolimata
sõjakeerises maha põlenud, eestluse sümboli
tähendust omavast Estoniast pole hävinud
eestlaseks olemine.
Teatritöö uuesti käimalükkamisele otsustasid
estoonlased ka ise aktiivselt kaasa aidata, püüdes
taotleda Eesti Kindralkomissariaadist luba
korjanduseks Estonia heaks. Komissariaadist saadi
aga eitav vastus. Tõenäoliselt peitus äraütlemise
põhjus selles, et Ida-alade Riigikomissariaat, mille
keskus asus Riias, plaanis ise vallutatud aladel
käima panna sarnast riideesemete korjandust
ning kartis seetõttu konkurentsi. Siiski õnnestus
nii Eesti Kindralkomissariaadist kui ka Riiast
tekstiilimaterjali hankimise osas abi saada, nagu
märkis Särev Eesti Sõnas antud intervjuus (Eesti
Sõna, 30.06.1944).
Teatri töö taastus üllatava kiirusega, esimene
etendus „kireva õhtu” näol jõudis publikuni juba

kaks nädalat pärast pommitamist, 22. märtsil
(Eesti Sõna, 30.06.1944). Esimene teatrilavastus,
Rossini ooper „Sevilla habemeajaja” tuli lavale
3. aprillil. Peavarjuta jäänud Estonia ning samuti
sõjamöllus kannatada saanud Tallinna Väiketeater
said teatritegelaste nõupidamisel vastu võetud
otsuse põhjal etendusteks kasutada Draamateatri
ruume – oldi üksmeelselt seisukohal, et kõik
Tallinna teatrid jätkavad tööd.27 Kuna ühte majja
olid sunnitud ära mahtuma kolm erinevat institutsiooni, jagati nädalapäevad teatrite vahel
etenduste lavaletoomiseks ära. Estonia mängupäevadeks said kolmapäev ja pühapäev (Eesti
Sõna, 21.03.1944). Mängukava uurides aga selgub,
et tegelikkuses andis Estonia etendusi ka mõnel
muul päeval. Peale selle mängis Estonia aprillikuu
lõpuni ka Kanuti gildi saalis Pikk 20. Tollal asus seal
Eesti Majanduskoda, samas majas tegutsesid ka
kutsekogud. Etenduste algusaeg nii Draamateatris
kui ka Kanuti gildis oli väga varieeruv – mängiti kas
hommikul (10.30, 11.00), lõuna ajal (14.30, 15.00,
15.30, 16.30) või õhtul (17.00, 18.00, 19.00).
Kõige suurem takistus etenduste taastamisel
oli kostüümipuudus. Kevadhooaja edukaks lõpuleviimiseks laenati kostüüme Vanemuise teatrilt,
Väiketeatrilt ja Draamateatrilt. Samuti aitasid
estoonlased isikliku riidetagavaraga, tuues teatrile kasutada oma õhtukleite ja frakke ning
kostüümide valmistamiseks voodilinu (Eesti Sõna,
30.06.1944). Teater jätkas ooperite, operettide,
sõnalavastuste ja „kirevate õhtute” etendamisega.
Käidi ka ringreisidel Eesti eri paigus ning esineti
haiglates.
Juuni lõpu seisuga olid mitmed rusudes
olevad Estonia ruumid parandatud ja ehitatud
kasutamiskõlblikuks. Nii asus teatribüroo, mis
pommitamisjärgselt Draamateatrisse üle viidi,
jälle teatrimajas. See oli paigutatud teatri endise
sissekäigu vasakpoolsetele treppidele ja teatrisaali
põranda jalutusruumi. Parempoolseid treppe
kasutati näitlejate puhkeruumidena ning esimese
rõdu jalutusruumi oli sisse seatud õmblustöökoda.
Alla keegliruumi28 paigutati teatri arhiiv ning
raamatukogu. Proovisaalina kasutati riietehoidu,
mis oli treppidest eraldatud vaheseinaga. Mitmed

26

Säilisid mõne kallima lavastuse dekoratsioonid („Madama Butterfly”, „Boheem”, „Carmen”), mida hoiti mujal asunud
laohoones (Eesti Sõna, 16.03.1944).
27
Nõupidamisel esindas Estonia teatrit Paul Olak, Väiketeatrit Kaarel Sahk, Draamateatrit A. Ilves ning
haridusdirektooriumit R. Randpõld (Eesti Sõna, 16.03.1944).
28
Keegliruum paiknes teatri keldrikorrusel.
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prooviruumid asusid ka mujal linnas, nt. hoones
Pärnu mnt. 10 (praegu paikneb seal Rahva Raamat)
ja Pikk tn. 37 (Eesti Sõna, 30.06.1944).
Hooaja 1943/1944 lõpus tegi direktor Andres
Särev Eesti Sõnas kokkuvõtte, et pärast pommitamist andis Estonia üksnes Tallinnas 13 ooperi-,
10 opereti-, 4 sõnalavastuse ja 3 tantsuetendust,
lisaks 26 „kireva õhtu” etendust, 4 kontserti ning
20 korral esineti haiglates ja aktustel. Lisaks
käisid estoonlased pommitamisjärgselt ringreisidel, kus esineti 14 ooperi-, 20 opereti- ja 42
draamaetendusega, 36 korral „kireva õhtuga” ning
12 korral haiglates (samas). Eesti Sõnas ilmunud
teatrikuulutuste põhjal anti aga 13 ooperi- ja 14
operetietendust, sõnalavastusi mängiti 4 ning
„kirevaid õhtuid” 13 korral, puudusid tantsuetendused. Teatrikuulutustes estoonlaste ringreisid ei kajastu. Hooaja viimane etendus anti
2. juulil ning selleks oli Puccini ooper „Madama
Butterfly”.
Uus hooaeg teatris algas 6. augustil 1944. aastal,
ent 1. septembril suleti Eestis rinde lähenemise
tõttu kõik teatrid. Saksa väed alustasid Eestist
taganemist ning 22. septembril jõudis Punaarmee
Tallinna. Estonia alustas uut hooaega 1944.
aasta oktoobris kino Gloria Palace ruumides.29
Esimeseks esietenduseks oli Tšaikovski „Jevgeni
Onegin”. Saksa okupatsiooni aja lõpuga sai läbi
üks suur periood Estonia ajaloos.

tehniline personal, see aga omakorda venitas
vaatuste vaheajad pikaks. Samuti oli kooriliikmete
arv kahanenud üsna napiks (Põldmäe 2000: 90).
Uueks direktoriks nimetati 61-aastane kogenud
teatritegelane ja literaat Paul Olak (1880–1949).
Ta oli Estonias töötanud juba 1922. aastast
alates dramaturgina ning aastatel 1933–1940
ka direktorina. Aastatel 1938–1940 toimetas ta
ühtlasi ajakirja Teater. Olak oli Eesti teatrielus
kõrgelt hinnatud, tal oli avar silmaring ja ta tundis
hästi ka välisteatrit, esmajoones Saksa ja Prantsuse
oma. 31 1933. aastal direktoriks asudes oli Olak
suutnud Estonia teatri päästa juhtimiskriisist ning
kindlustada stabiilse teatritegevuse (Tormis 1978:
195). 1930. aastate teine pool kujunes Estonia
teatrile väga edukaks ja kindlasti oli selles suuri
teeneid ka Olakil. Niisiis on arusaadav, miks 1941.
aasta sügisel, kui teater oli vaja uuesti tegutsema
panna, taas tema poole pöörduti. Kahjuks pidi
Olak poole aasta möödudes teatrijuhtimisest
loobuma halvenenud tervise tõttu (Mikk 2000:
30). Huvitav on märkida, et Olaki lahkumisele oli ka
teistsugune seletus: Soonpää mälestuste põhjal
tekkis Estonia direktori ja „mingi okupatsiooni
võimude funktsionääri vahel konflikt, esimene
lahkus ametist ja „Estonia” jäi direktorita” (TMM
T429-175). Võimalik, et tõetera peitub mõlemas
põhjenduses. Olak ei loobunud teatrist siiski
päriselt, ta jätkas tööd dramaturgina. 32
Kartuses, et uueks Estonia direktoriks saab
mõni propagandaosakonna ametnik, võttis
kolleegide pealekäimisel direktori koha vastu
lavastaja Andres Särev (1902–1970) (samas). Olakist
põlvkonna võrra noorem Särev sai Estonia teatri
direktoriks 1942. aasta alguses, 40-aastasena.
Ta püsis sel ametikohal kuni Saksa okupatsiooni
lõpuni 1944. aasta septembris. Ka Särev oli
Estoniaga seotud juba varem – alates 1939. aastast
tegutses ta draamalavastajana ning jätkas sellel
ametikohal ka pärast Saksa aja lõppu kuni 1949.
aastani, mil Estonia draamatrupp laiali saadeti.
Tasakaalukas ja autoriteetne Särev sobis hästi
direktoriks Saksa okupatsiooni keerulisel ajal. Juba
enne oli Särev teinud endale nime õnnestunud
klassikalavastustega ning klassikaliini jätkas ta ka
okupatsioonitingimustes.

Estonia teatri koosseis
Muusikaloolase Vilma Paalma hinnangul oli
Estonia kunstiline koosseis sõja ajal sõjaeelsest
suurem (Paalma 1996). Laulja Aarne Viisimaa aga
väidab, et teatri arvuline koosseis vastas enamvähem nõukogude-eelsele ajale, sest Nõukogude
okupatsiooni mobiliseerimiste ja arreteerimiste
tagajärjel oli teatrist kaduma läinud 45–50 inimest
(Põldmäe 2000: 90).
Direktor. Saksa okupatsiooniaja alates oli
Estonia teater direktorita, sest eelmine teatrijuht
Paul Rummo oli evakueerunud Nõukogude
tagalasse. 30 Viisimaa meenutab, et tol hetkel andis
direktori puudumine teravalt tunda: segased
olid palgaolud, mistõttu kippus teatrist lahkuma

29
Praegune Vene Draamateatri hoone.
30
Kirjanik Paul Rummo oli määratud 1941. aasta alguses, Nõukogude okupatsiooni ajal, Estonia teatri direktoriks.
31
Olaki dramaturgiks olles telliti Estoniasse nii saksa kui ka prantsuse teatriajakirju (Tormis 1978: 151).
32

1944. aastal põgenes Olak koos oma tantsijannast abikaasa Gerd Neggoga Rootsi.
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Dirigendid. Teatri peadirigent (tollal kasutati ka
nimetusi „muusikajuht” ja „esimene dirigent”)
oli endiselt Raimund Kull (1882–1942). Kull oli
Estonia teatri üks alustalasid, ta oli alustanud
oma teatritegevust juba 1912. aastal ning jäi selle
majaga seotuks kuni surmani. Just Kulli juhatusel
sai teatri asjaarmastajatest pillimängijatest
professionaalne orkester (Tõnson 1981: 47). 1930.
aastate lõpupoole Kulli tervis halvenes, ent ta
jätkas dirigeerimist veel hooajal 1941/1942 ja isegi
järgmise hooaja alguses.
Pärast Kulli surma 1942. aasta oktoobris sai
peadirigendiks noorema põlvkonna esindaja
Verner Nerep (1895–1959). Nerep tegutses Estonia
dirigendina juba 1936. aastast. Enne seda oli ta
kaua aega olnud Estonia teatri koormeister (1923–
1936). 33 Peadirigendi ametis oli Nerep 1944. aasta
septembrini, mil ta põgenes Rootsi.
Nerep dirigeeris ise peamiselt oopereid, aga
oli vaja ka opereti- ja balletidirigenti. 1942. aastal
võeti uute dirigentidena tööle Priit Nigula (1899–
1962, õieti Friedrich Nikolai) ja Priit Veebel (1910–
1944). Mõlemad alustasid teatris tööd 1942. aastal.
Nigula oli enne seda olnud Ringhäälingus pianist
ja dirigent. Teatris dirigeeris ta nii oopereid kui
ka operette. Balletilavastusi juhatas Veebel,34 kes
töötas ühtlasi ka kontsertmeister-repetiitorina.

Estonias oli võrreldav mistahes teiste Euroopa
teatrite tasemega sel perioodil (Toomla 2002: 6).
Ei ole imeks panna, et ka Saksa ajal saavutasid
Lüüdiku lavastused suure populaarsuse.
Draamalavastajatena tegutsesid teatri direktor
Andres Särev ja Hanno Kompus. Särevil peatusin
lühidalt juba eespool. Hanno Kompus (1890–1974)
on üks säravamaid ja mõjukamaid isiksusi eesti
teatriloos. Arhitektihariduse ja mitmekülgsete
huvidega Kompus tegutses Estonias ajavahemikus
1920–1936 nii dramaturgina, draamalavastajana
kui ka ooperilavastajana ja direktorina. Kompus oli
esimene kutseline ooperilavastaja Eestis (täiendas
ennast sel alal Dresdenis) ja kujundas Estonia
ooperirepertuaari alused mitmekümneks aastaks.
Aastail 1936–1940 oli Kompus Ringhäälingu
programmidirektor. Nõukogude okupatsiooni
alates 1940. aastal lahkus Kompus sellelt
juhtivalt ametikohalt ning temast sai taas Estonia
draamalavastaja – erandina lavastas ta Saksa ajal
ka ühe ooperi, Evald Aava „Vikerlased”.
Teised juhtkujud. Ballettmeister oli Rahel
Olbrei-Kompus (1898–1984), kes tegutses 1920.
aastast alates Estonia teatris tantsijannana,
hiljem sai temast energiline ning ideedeküllane
ballettmeister. 1926. aastal moodustas Olbrei
püsiva balletitrupi peamiselt erihariduseta
noortest,
andes
neile
ise
tantsutunde.
Heatasemelise ning stiiliühtse trupi loomisega
taotles ta erinevate tantsustiilide valdamist ja
ühendamist. Stsenograafina tegutses Voldemar
Haas (1898–1982) aastast 1937 kuni 1958, tema
koostööpartner oli kostüümikunstnik Natalie
Mei (1900–1975). Solistide repetiitor dirigendi ja
pianisti kohustustega oli Peeter Paul Lüdig (1906–
1983), koormeister Tiiu Targama (1907–1994) ning
hääleseadja Ella Lipand.

Lavastajad. Näitejuht-lavastaja ooperis oli
Heino Uuli (1906–1976). Tema esimene lavastus
ooperis kuulub aastasse 1937. Suuresti tänu
Uuli realistlikule lavastuslaadile ja põhjalikule
tööstiilile saavutasid Estonia ooperietendused
1930. aastate lõpul isegi suurema külastatavuse
kui operetid ja komöödiad. Selline lähenemine
haakus Eesti teatrile 1930. aastate teisel poolel
üldse omase poeetilise realismiga (Tormis 1978:
368). Samasugust lavastuslaadi jätkas Uuli ka
Saksa okupatsiooni ajal.
Operetilavastajaks oli teenekas Agu Lüüdik
(1897–1949), kes oli Estonias näitlejana alustanud
juba 1917. aastal; 1927. aastast alates oli aga
operetilavastamine peamiselt Lüüdiku õlul. Ta
suutis oma organisaatoritalendi ja täpse žanritajuga viia tasakaalu opereti muusikalise ja
mängulise külje. Operett 1930. aastate lõpul

Trupp. Seoses sõjaperioodi ja võimuvahetusega
oli teatri trupi koosseis üle elanud mitmed
kaotused. Nõukogude võimude repressioonide
tõttu hukkusid näitlejad Sergius Lipp, Jaan Pilvet,
Juhan Tõnopa ja Nikolai Suursööt (Mikk 2007:
200). Punaarmeesse mobiliseerituna kaotasid
elu orkestrandid Heldur Tammesalu, Eduard

33

Nerep saavutas suure tunnustuse just esmajoones koorijuhina, eriti Estonia muusikaosakonna (EMO) koori juures. Ta oli
õppinud ka kompositsiooni ja klaverit. Dirigendina täiendas ta end 1933–1936 õppereisidel Austrias, Šveitsis, Itaalias,
Berliinis, Pariisis ja Amsterdamis.
34
Veebel dirigeeris „Krati” etendust 1944. aasta 9. märtsi õhtul, kui Estonia teatrit tabas pommirünnak. Veebel suri neli kuud
hiljem kopsutiisikusse, mis oli tol saatuslikul õhtul saadud külmetuse tagajärg.
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Kõomägi ja Kaarel Vihermäe (Põldmäe 2000: 90).
Arreteeritud ning Venemaa tagalasse asumisele
olid saadetud näitlejad Ants Eskola, operetisolist
Gerda Murre ning balletisolist Valentina Vassiljeva.
Mobiliseeritud olid näitlejad Ants Lauter ja Paul
Pinna (Eesti Sõna, 15.02.1942).
Saksa okupatsiooni ohvriks oli näitleja Harri
Paris, kes läks koos oma juuditarist abikaasaga
vabasurma, pommirünnakus 9. märtsil 1944
hukkus bariton Karl Viitol (Mikk 2007: 201). Uute
jõududena liitusid aga teatritrupiga näitlejad Aino
Talvi-Pindam, Aleksander Mälton, Rudolf Nuude,
Voldemar Leetjärv, Elmar Salulaht, Friedrich Tilk,
ooperisolistid Elsa Maasik, Ravo Hannura, Georg
Taleš, Andrei Christiansen ning operetinäitlejatest
Henn Aare ja Endel Pärn (Eesti Sõna, 5.07.1942).
1942. aastast pärit andmete kohaselt oli ooperija operetisoliste 25 (varem kuni 20), orkestrante
46 (varem kuni 32 pluss 20-liikmeline abiorkester kontsertideks ja muudeks erakorralisteks
puhkudeks), draamanäitlejaid 28 (enne 23) ning
tantsijaid 32 (enne 23) (Paalma 1996). 1944. aasta
1. mai seisuga oli ooperi-ja operetisolistide arv
kasvanud, ulatudes juba 31 inimeseni (neist 22
ooperisolisti ja 9 operetisolisti). Koor koosnes
34 lauljast. Orkestris oli 48 orkestranti (kontsertmeister Hugo Schüts, kes töötas selles ametis
juba aastast 1929 kuni 1969. aastani). Balletirühma
moodustas 32 tantsijat ning draamanäitlejaid oli
27 (TMM T429-184).
Juhtivad sopranilauljad ooperites olid sel
perioodil Ida Loo-Talvari (1901–1997), Olga
Torokoff-Tiedeberg (1902–1964), Els Vaarman
(1908–1966) ning just Saksa okupatsiooni ajal
teatrisse tulnud Elsa Maasik (1908–1991). Peaosi
laulsid ka Ia Uudelepp (1913–1983) ja Linda
Sellistemägi (1909–1981). Operetiprimadonna
assoluta oli Milvi Laid (1906–1976), subrettidena
esinesid Riina Reinik (1908–1990) ja Mari Kamp
(s. 1915), Valentine Kask 35 (1899–1974), Salme
Lott (1911–1994). Kuna Laid oli ainuke juhtiv
operetisopran (Laidiga pearolle jaganud Gerda
Murre oli nõukogude võimude poolt saadetud
asumisele), astus enamik ooperisoliste üles ka
operettides. Metsosopranite poolest ei olnud
teatril seis nii hea. Kui kavva võeti Bizet’ „Carmen”,
laulis nimiosa sopran Els Vaarman.
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Juhtivad tenorid Saksa-aegses Estonias olid
Karl Ots (1882–1961), Martin Taras (1899–1968),
Aarne Viisimaa (1898–1990) ja Eedo Karrisoo
(1907–1982), samuti laulsid peaosi veel Jaan
Haabjärv (1914–1946), Priit Hallap (1906–1963) ja
Harri Kaasik (1910–1994). Kui Ots, Taras ja Karrisoo
olid keskendunud ooperitele, siis Viisimaa
tegevuse raskuspunkt kandus just operetirollide
kehastamisele. Hallap ja Kaasik aga mängisid
nii operettides kui ka ooperites. Armastatud
operetinäitlejana jätkas Agu Lüüdik, kes tegutses
ühtlasi ka eduka lavastajana.
Ka baritonide poolest oli Estonia Saksa ajal
heas seisus. Siia kuulusid Karl Viitol (1888–
1944), Vootele Veikat (1907–1980), Tiit Kuusik
(1911–1990), Georg Taleš (1912–1997) ning Saksa
ajal liitunud Andrei Christiansen (1914–1968).
Operetisolistidele tulid täienduseks näitlejad
Endel Pärn (1914–1990), Teet Koppel (1912–2006),
Aleksander Mälton (1901–1974) jt. Estonial oli välja
panna kaks võimekat bassi – Benno Hansen (1891–
1952) ja Ott Raukas (1911–1962).
Kui Estonia 1944. aasta hilissügisel pärast Nõukogude armee sissetungi uut hooaega alustas,
olid teatripere kõige võimekamad jõud, kellest
suur osa oli alles parimas loomeeas, pagulusse
suundunud. Eestist olid lahkunud direktor Paul
Olak, dirigent Verner Nerep, lavastaja Hanno
Kompus, pianist ja dirigent Peeter-Paul Lüdig,
ooperilauljad Ida Loo-Talvari, Olga TorokoffTiedeberg, Els Vaarman, Lydia Aadre, Valentine
Kask, Niini Loona, Andrei Christiansen, Priit Hallap,
Harri Kaasik, Eedo Karrisoo, Aarne Viisimaa,
operetiartistid Milvi Laid, Grete Sällik, Mari
Kamp, Salme Lott, Riina Reinik, tantsijad Klaudia
Maldutis ja Valentin Lind, näitlejad Reet Aarma,
Teet Koppel, Mare Leet, Agnes Lepp-Kaasik, Marje
Parikas ja koorilaulja Paul Tammeveski. Põgeneti
Rootsi ja Saksamaale, sealt hiljem Kanadasse,
USAsse, Austraaliasse jm. (Mikk 2007: 202).
Palk. Saksa okupatsiooni alguses saadi palka
nii Saksa markades kui ka Nõukogude rahas.
1942. aasta alguseks olid selgunud kindlad
palgaskaalad: direktori palk küündis 450 margani,
näitejuht teenis 350 marka ning kooriliikme palk
oli vahemikus 90–120 marka. Samuti erinesid

Valentine Kask osales saksakeelsetes lavastustes ka Eesti Draamateatri koosseisus (Jalajas 2010: 171).
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omavahel solistide palgad: kõige rohkem, 370
marka, sai Ida Loo-Talvari, Benno Hansen seevastu
aga üksnes 170 marka. Võrdluseks: kuulsa
draamanäitleja Liina Reimani palga suuruseks oli
300 marka (Põldmäe 2000: 92).
1944. aasta 1. mai seisuga olid aga palganumbrid muutunud. Direktori palk oli nüüd
600 marka, lavastajate palk ulatus 420–450
margani, dirigentide palk 380–480-ni, kunstnik
ning ballettmeister teenisid 470 marka. Ooperisolistidest oli kõige kõrgem palk, 520 marka,
nii Ida Loo-Talvaril kui ka Martin Tarasel.
Operetisolistidest teenis kõige rohkem Milvi Laid
(450 marka). Väikseim solisti palk oli 240 marka.
Orkestri kontsertmeistri palga suuruseks oli aga
määratud 310 marka (TMM T429-184).
Kokkuvõtteks võib öelda, et vaatamata raskele
sõjaajale tegutses Estonia tõepoolest uskumatult
suure aktiivsusega. Võttes arvesse mängukordade
arvu nädalas, lisaks ringreise ja kontserte väljaspool teatrit, tundub lauljate-näitlejate töökoormus sel ajal lausa reaalselt võimatu.

„Kratt”. Eesti repertuaar oli publikule raskel
sõjaajal omamoodi pidepunktiks, mis tugevdas
rahvuslikku eneseteadvust.
Mängukava sisaldas ka saksa klassikat,
mille mängimisele pandi okupeeritud aladel
suurt rõhku. Nii oli saksa klassika repertuaari
lülitamine omane ka Estoniale, ehkki Saksa ajal
mängitud teoseid oli Estonias juba varasematelgi
aastatel etendatud. Sõnalavastuste tõsisemalt
poolelt olid esindatud Schilleri „Maria Stuart”,
Gerhart Hauptmanni „Enne päikese loojakut”
ja Grillparzeri „Sappho”, komöödiatest Kleisti
„Lõhutud kruus”. Ooperitest aga lavastati Wagneri
„Tannhäuserit” ja d’Albert’i „Madalikku”, samuti
esitati saksa operette. Samal ajal aga tekitas saksa
klassika tippteoste ning mõne eriti populaarse
opereti esitamine eesti jõududega ootamatuid
probleeme: kui Estonia kavatses lavale tuua
Carl Zelleri opereti „Linnukaupleja”, muutusid
propagandaorganid valvsaks: „Nad olid üpris
mures, et kas suudab „Estonia” oma jõududega
sellise „pärliga” toime tulla” (TMM T429-175).
Lavastuse edu kinnitas vastupidist.
Kuigi saksa autoritel oli teatri mängukavas
suhteliselt suur osakaal, suudeti repertuaari sisse
pikkida ka teiste maade autorite klassikat. Lavale
jõudsid Shakespeare’i „Nagu teile meeldib” ja
„Kolmekuningaõhtu”,36 Molière’i „Tartuffe” ja
„Ebahaige”, Bizet’ „Carmen”, Adami „Giselle” ja
Tšaikovski „Luikede järv”. Viimati nimetatu kujunes
eriti Saksa sõjaväelaste seas väga populaarseks
etenduseks. Vaatamata Riias paiknenud Ida-alade
Kindralkomissariaadi käsule ballett repertuaarist
maha võtta lubas Eesti kindralkomissariaat teost
edasi mängida ja isegi soovitas seda vaatama
minna (Angelus 1995: 73). Ballett püsis Estonia
repertuaaris 1943. aasta aprillini, jõudes publiku
ette 25 korral, lisaks olid mõned etendused üksnes
sõjaväele reserveeritud.
Ehkki Saksa okupatsioonivõimud olid välja
andnud üldise ringkirja, millega keelati esitada
poliitiliselt ja rassiliselt sobimatuid teoseid,
lubas juhend siiski erandeid „vaenlase leeri”
repertuaariklassika hulka kuuluvate teoste näol.
Arvestada tuli ka tükkide populaarsust. Pealegi
suhtuti muusikateatri repertuaari tõenäoliselt
leebemalt kui draamateatri omasse.

Estonia teatri repertuaar Saksa
okupatsiooni ajal
Saksa okupatsiooni ajal pärinesid mitmed
Estonia repertuaari kuulunud teosed 1930.
aastate mängukavast (operettidest Lehári „Lõbus
lesk”, ooperitest Puccini „Madama Butterfly” ja
„Boheem”, Mascagni „Talupoja au” ja Leoncavallo
„Pajatsid”, näidenditest Vilde „Pisuhänd” ja
Kivikase „Nimed marmortahvlil”). Esimesest Nõukogude okupatsiooni hooajast mängiti edasi
Kitzbergi „Libahunti”, Tšaikovski „Luikede järve”,
Ardna „Kalurineiut” ja Verdi „Traviatat”. Samuti
lavastati kõigis žanreis algupärandeid, eriti rohkelt
just sõnalavastuste hulgast. Publikuni jõudsid juba
eespool mainitud „Libahunt”, Vilde „Pisuhänd”
ja „Tabamata ime”, Tammsaare „Elu ja armastus”,
Mälgu „Õitsev meri” ja „Kadunud päike”, Kivikase
„Nimed marmortahvlil”, Koidula „Säärane mulk”.
Neist „Nimed marmortahvlil” oli Nõukogude
okupatsiooni ajal keelatud. Muusikalavastustest
etendati Aava ooperit „Vikerlased”, „Kalurineiule”
lisaks võeti kavva Ardna teinegi operett –
„Tütarlaps kodumaata” ning samuti Tubina ballett

36

Enam levinud pealkirja all „Kaheteistkümnes öö”.
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Richard Wagner, „Tannhäuser”
(1942; lavastaja Eino Uuli,
dirigent Verner Nerep).
Wartburgi lauluvõistluse
stseen.

Ooperirepertuaar

„Rigoletto” jõudis publiku ette alles 9. veebruaril
1946.
Kõige rohkem mängiti vaadeldaval ajajärgul
itaalia oopereid. Kaheteistkümnest kavas olnud
ooperist kuulusid itaalia autoritele tervelt kaheksa.
Kõige populaarsem itaalia heliloojatest oli Puccini,
kelle ooperiloomingust jõudis Estonias publikuni
„Tosca” (esietendus 1.12.1937), „Boheem” (kaks
erinevat lavastust: esimene 5.03.1941 ja teine
19.10.1943) ja „Madama Butterfly” (3.04.1943).
Puccini on kujunenud Estonias läbi aegade
üheks mängitavamaks autoriks. Itaalia ooperitest
etendati veel Verdi „Traviatat” (6.05.1941) ning
Rossini „Sevilla habemeajajat” (22.01.1943). Samuti
kuulusid repertuaari itaalia veristlikud ooperid –
Mascagni „Talupoja au” (21.02.1942) ja Leoncavallo
„Pajatsid” (21.02.1942). Kõigi nimetatud ooperite
loomisaasta jääb 19. sajandisse (v.a. „Madama
Butterfly”, mis valmis 1904. aastal) ning nad
moodustasid osa repertuaarikaanonist, mis
oli Euroopa ooperilavadel tolleks ajaks välja
kujunenud. Kõiki neid oopereid oli Estonias
lavastatud juba ka varem, olid olemas noodid ja
paljudele osatäitjatele oli materjal varasemast
tuttav.
Saksa ooperitest jõudsid publiku ette
kaks teost – Wagneri „Tannhäuser” (esietendus
8.10.1942) ja Prantsuse päritolu saksa helilooja
d’Albert’i „Madalik” (2.12.1943). Ka need ooperid

Esimene teatrietendus Saksa okupatsioonivõimu
all oli 20. septembril 1941. aastal esitatud Verdi
ooper „Traviata”. Nagu teiste Estonia teatris
mängitavate žanrite puhul korrati ka ooperis
kõigepealt lavastusi eelmistest hooaegadest,
millele lisati jõudumööda uusi. Nii võeti 1941.
aasta 20. septembrist kuni sama aasta detsembrini
eelmiste hooaegade repertuaarist üle ooperid
„Traviata”, Puccini „Boheem” ja „Tosca”. Esimene
uudislavastus – Aava „Vikerlased” – nägi rambivalgust alles 1942. aasta 31. jaanuaril.
Kokku sisaldas Estonia repertuaar vaadeldaval
perioodil (1941–1944) kaksteist ooperit. Vanad
lavastused „Boheem”37 ja „Tosca” kuulusid mängukavva seni, kuni esietendus esimene uus ooperilavastus. Nendest erinevalt püsis „Traviata” teatri
kavas peale hooaja 1941/1942 ka veel järgmisel
hooajal 1942/1943. Tolleaegse traditsiooni
kohaselt mängiti oopereid eesti keeles.
Uuslavastusi oli üheksa: neli neist („Vikerlased”,
„Talupoja au”, „Pajatsid” ja „Carmen”) etendusid
hooajal 1941/1942, kolm („Tannhäuser”, „Sevilla
habemeajaja” ja „Madama Butterfly”) hooajal
1942/1943 ning kaks („Boheem” ja „Madalik”)
järgmisel hooajal. Teatril oli 1944. aasta 12.
märtsil plaanis lavale tuua uudislavastusena
ka Verdi „Rigoletto”, ent Tallinna pommitamise
tõttu 9. märtsil jäi see kavatsus teostamata ning

37

„Boheem” jõudis lavastaja Kasimir Žyprise käe all publikuni ka vahetult Saksa okupatsioonile eelnenud hooajal 1940/1941.
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Evald Aav, „Vikerlased” (1942;
lavastaja Hanno Kompus,
dirigent Raimund Kull).
Esiplaanil Karl Ots (Ülo).

on Estonia mängukavas olnud juba eelnevalt.
1940. aastate alguseks saavutasid mitmed
Estonia lauljad (Ida Loo-Talvari, Lydia Aadre,
Martin Taras, Eedo Karrisoo jt.) oma tippvormi
ning selliste nõudlike ooperite esitamine oli
neile täiesti jõukohane. Huvitav on märkida, et
Estonia tahtis kavva võtta taas ka Wagneri ooperit
„Lendav hollandlane” (Eesti Sõna, 15.02.1942),
kuid see plaan teostus alles järgmise, Nõukogude
okupatsiooni võimu ajal 1958. aasta detsembris.
Estonia repertuaaris oli ka üks prantsuse
ooper – Bizet’ „Carmen” (esietendus 21.05.1942).
Nagu eespool juba märgitud, lubati niisuguseid
populaarseid teoseid nagu „Carmen” Saksa ajal
erandina mängida.
Ainukeseks eesti ooperiks oli Aava „Vikerlased”
(esietendus 31.01.1942), mis pärast eelmisi
lavastusi 1928. ja 1935. aastal võeti juba kolmandat
korda kavva. Kuna eesti oopereid oli selleks ajaks
kirjutatud vähe, on mõistetav eesti lavamuusika
väike osakaal repertuaaris.
Kogu Estonia ooperirepertuaari hulgast oli
ajavahemikus 1941–1944 kõige populaarsem
ooper „Traviata”. Saksa okupatsioonivõimu ei
häirinud, et lavastus oli pärit Nõukogude okupatsiooni aegsest hooajast 1940/1941. Ooperit
mängiti hooaegadel 1941/1942 ja 1942/1943
(veebruarini) ühtekokku 35 korda,38 mis näitab
lavastuse suurt menu publiku hulgas. Teine väga

38

edukas ooper oli Rossini „Sevilla habemeajaja”. Kui
statistikas täpne olla, siis etendati Rossini „Sevilla
habemeajajat” küll üks kord rohkem (kokku 36
korral), ent viis etendust neist jõudsid publikuni
pärast pommitamist ja teatrimaja hävinemist, kui
Estonia kavas oligi ainult kaks ooperit – „Sevilla
habemeajaja” ja „Madama Butterfly”. Kolmekümne
mängukorrani jõudis peale „Traviata” ja „Sevilla
habemeajaja” ka „Carmen”. Võrdluseks: eesti
ooperit, Aava „Vikerlasi” mängiti võrreldes „kuldrepertuaariga” vaid 15 korda.
Üle kahekümne korra jõudsid publikuni „Tannhäuser” (26 etendust) ning „Madama Butterfly”
(25 etendust). Ülejäänud ooperite etenduste
arv jäi aga juba alla kahekümne: „Boheem” (17
etendust, 1943. aasta oktoobri lavastus), „Madalik”
(16 etendust), „Vikerlased” (juba mainitud 15
etendust), „Talupoja au” ja „Pajatsid” (13 etendust)
ning lõpuks Saksa ajale eelnenud hooaegadest
pärit „Tosca” (9 etendust) ja „Boheem” (8 etendust).
Nagu näha, jälgiti ooperis väljakujunenud
repertuaarikaanonit. Nii oli see ka Berliini
ooperiteatrites, kus repertuaarivalik ei erinenud
põhijoontes sellest, mida esitati enne natside
võimuletulekut: seal domineerisid itaalia ooperid
ja Wagner (Potter 2003: 97), sama võib öelda ka
Saksa teiste juhtivate teatrite kohta. Võrdluseks
Estonia repertuaarile tutvusin Dresdenis asuva
Saksi Riigiooperi (nn. Semperoper’i) mängukavaga

Mängukorrad on kokku loetud Eesti Sõnas ilmunud teadete põhjal.
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1942. aasta veebruaris ja märtsis (Joachim Herzi
eraarhiiv, Berliin). Ehkki nimetatud teater ei ole
oma suuruse, kauaaegsete traditsioonide ega
võimaluste poolest (teatri repertuaar oli väga
lai, samuti tegutsesid seal parimad lauljad ja
dirigendid) päris võrreldav Estoniaga, annab see
siiski mingi võrdlusaluse. Semperoper’i kava on
paratamatult palju rikkalikum, sisaldades muu
hulgas ka nelja Mozarti ja kolme Weberi ooperit,
aga ka Carl Orffi algul ebasoosingusse sattunud
„Carmina Buranat”. Siiski on mitu teost, mis Estonia
Saksa-aegse repertuaariga kokku langevad
ja need on valdavalt itaalia ooperid: Puccini
„Boheem” ja „Madama Butterfly”, Verdi „Traviata”,
Rossini „Sevilla habemeajaja”, Mascagni „Talupoja
au” ning Leoncavallo „Pajatsid”. Dresdenis mängiti
ka d’Albert’i „Madalikku” ning Bizet’ „Carmenit”.
Wagneri oopereid oli Dresdeni ooperilaval neli,
ent nende seas puudus kahel vaadeldud kuul just
„Tannhäuser”.
Peamine erinevus Estonia Saksa-aegses mängukavas varasemaga võrreldes oli vene ooperite
puudumine, kuid nende ooperite osakaal polnud
ka 1930. aastatel kuigi suur. Üldiselt hoidsid
okupatsioonivõimud repertuaarivalikut küll kontrolli all, aga sekkusid sellesse harva, teater ei
andnud selleks ka põhjust. Hooajaks 1944/1945 oli
Estonia juhtkond kavatsenud ooperikavva võtta
„Rigoletto”, Glucki „Orpheuse” ja Donizetti „Don
Pasquale” (5.06.1944, ERA R81-3-5, l. 28), mida
võimud aktsepteerisid. Ent Estonia repertuaari
suunad äratasid ka kriitikat. Haridusdirektooriumi
Teaduse ja Kunsti valitsuselt kirjutati direktor
Särevile: „Esitatud kava kohta peab tähendama, et
see kahjuks ei kanna eneses dünaamilise elevuse
jooni [!], mis annaksid värvi Estonia teatrielule,
vaid ilmutab pigem staatikat. See aga kannab
endas tardumuse ja ka mandumise ohtu [---]. [---]
Meelsasti näeks veel ühte ooperit” (22.06.1944,
ERA R81-3-5, l. 45). Pärast seda antigi teatrile luba
tuua lavale algul kahtlusi tekitanud Gounod’
„Faust”.

Kokkuvõtteks võib siiski öelda, et Estonia teatri
ooperivalikul lähtuti kogu Euroopas tüüpilisest
käiberepertuaarist ja natsisaksa ideoloogiline
taust ei mänginud repertuaarivalikul määravat
rolli. 39

Operetirepertuaar
Estonia operetis olenes repertuaar esmajoones
lavastaja maitsest ja võimetest. 1930. aastatel
oli võtmeisik operetivallas lavastaja Agu
Lüüdik. Peamiselt tänu temale ja uuele operetiprimadonnale Milvi Laidile olid Estonia õnnestunumad operetilavastused võrreldavad operetikeskuste omadega. Lüüdik oli kursis uusimate
teostega ja võttis neid kiiresti ka Estonia teatri
repertuaari. Tema repertuaaripoliitikas võiks
esile tuua kolme põhijoont, mida ta jätkas ka
Saksa okupatsiooni ajal: 1. klassikalise ja uue Viini
opereti järjepidev viljelemine; 2. uute operettide,
eriti Berliini revüü-operettide40 lavaletoomine; 3.
eesti opereti edendamine.
Kui uue okupatsioonivõimu all alustas Estonia
oma tegevust 20. septembril 1941. aastal ooperiga
„Traviata”, siis juba järgmisel päeval, 21. septembril
jõudis publikuni esimene operett – Priit Ardna
„Kalurineiu”. Ka operettide puhul mängiti esialgu
möödunud hooajast pärit lavastusi. Esimese
uudislavastusena jõudis 13. detsembril 1941. aastal
lavale Lehári „Lõbus lesk”.
Saksa okupatsiooni ajal mängiti kokku seitset
operetti. Neist kaks, „Kalurineiu” ja Straussi
„Nahkhiir”, olid olnud kavas juba enne Saksa
okupatsiooni algust. Uuslavastusi oli seega viis,
millest Lehári „Lõbus lesk” ja Künneke „Onupoeg
Bataaviast” etendusid hooajal 1941/1942, Ardna
„Tütarlaps kodumaata” ja Zelleri „Linnukaupleja”
hooajal 1942/1943 ning viimane uudislavastus
Lehári „Krahv Luxemburg” jõudis publikuni
hooajal 1943/1944. Kõiki neid operette oli Estonias
ka juba varem lavastatud, enamasti mitmeid kordi

39

Vanemuise teater soovis hooajal 1944/1945 kavva võtta Egki ooperi „Peer Gynt”, ent see ettepanek lükati kultuuripoliitika
osakonna poolt tagasi, põhjenduseks ooperi keerukus ja Vanemuise teatri liiga tagasihoidlikud võimalused teost
vääriliselt esitada (30.06.1944, ERA R81-3-5, l. 57). Ainuke teater, mis oleks ooperiga igas mõttes hakkama saanud, oli
Estonia (samas), mis aga oli märtsipommitamisel muutunud varemeteks. Selline teatripraktiline argumentatsioon näib
veenev, tõenäoliselt kardeti, et kehv esitus võinuks Hitleri poolt tunnustatud ooperi groteskiks muuta.
40
Berliini operetistiil oli erinevalt klassikalisest Viini operetist rohkem seotud Berliini linna enda eluga, muusikat
iseloomustas tänavalaulude ja revüü mõju, samuti esines pigem marssi kui valssi. 1920. aastate operettide põhilaad oli
varasemast salonglikum, kasutati moodsaid tantsurütme.
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Priit Ardna, „Kalurineiu”,
ülevõetud lavastus hooajast
1940/1941 (lavastaja
Agu Lüüdik, dirigent
Raimund Kull). Keskel
Hugo Laur (mulgi peremees
Pulliste).

(v.a. „Kalurineiu”, kuna operett valmis alles 1939.
aastal).
Kui ooperi poolel hoiti vanu lavastusi möödunud
hooaegadest niikaua, kuni mängukavas esietendus uus ooper (v.a. „Traviata”), siis opereti puhul
jätkati ka vana repertuaari mängimist. Nii mängiti
„Nahkhiirt” enam-vähem Saksa aja esimese hooaja
lõpuni (1941/1942). „Kalurineiut” esitati seevastu
kogu vaadeldava perioodi kestel.
Kõige suurema osa operetirepertuaarist
moodustasid Viini operetid. Seitsmest publikuni
jõudnud operetist kuulusid Viini heliloojate
loomingusse neli. Viini uuest operetikoolkonnast
oli kahe teosega esindatud Lehár, kelle loomingust
esitati „Lõbusat leske” (esietendus 13.12.1941) ja
„Krahv Luxemburgi” (14.12.1943). Viini klassikalisest
operetist toodi lavale aga Zelleri „Linnukaupleja”
(21.05.1943) ning Straussi „Nahkhiir” (3.10.1940).
Veel jõudis publikuni üks Berliini operetistiili
esindav helilooja teos – Künneke „Onupoeg
Bataaviast” (esietendus 29.04.1942).
Kõiki eelnevalt nimetatud Saksa ja Austria
päritolu operette esitati lisaks eesti keelele
Saksa okupatsioonivõimu survel ka saksa keeles.
Esimene saksakeelne ettekanne, „Lõbus lesk”,
jõudis publikuni juba 1941. aasta 13. detsembril.
41

Saksakeelseid repliike pikiti eestikeelsetesse
operetietendustesse tõenäoliselt aga juba
varemgi, näiteks on teada, et 2. oktoobril
etendunud „Nahkhiires” tegid seda Lüüdik
ja Viisimaa (Põldmäe 2000: 90). Ilmselt oli
saksakeelsete etenduste tarbeks välja kujunenud
ka oma kindel koosseis, mis erines sama tüki
eestikeelse variandi esitajatest.41 Raske on öelda,
kas selline printsiip kehtis kõigi saksa keeles
etendunud viie opereti ja kogu trupi puhul
tervikuna, küll aga leidub vastavaid märkmeid
„Lõbusa lese” ja 1943. aastal lavale jõudnud
„Linnukaupleja” kohta. Kahe koosseisu vahel
olevat tekkinud isegi teatav võistlusmoment,
nagu mäletab Viisimaa. Saksakeelne trupp kippus
peale jääma ning seepärast peeti eestikeelsele
koosseisule noomituskõne (Põldmäe 2000: 94).
Ootamatuid probleeme tekitas aga olukord,
mil eesti koosseisu kuuluv näitleja pidi kiiresti
asendama kolleegi saksakeelses koosseisus,
nagu see juhtus 14. jaanuaril 1943. aastal „Lõbusa
lese” etendusel. Niisugune asendus äratas
propagandaosakonna kultuurireferent Erchard
Kriegeris sügavat pahameelt, mispeale ta 20.
jaanuaril kirjutas direktor Särevile nördinud kirja.
Otseseks ajendiks oli asjaolu, et ühes duetis hakkas

Võrdluseks: Draamateatris loodi Saksa okupatsiooni algul saksakeelsete tükkide lavaletoomiseks uus üksus, mille
ülesandeks oli meelelahutuse pakkumine Saksa sõjaväelastele ja tagalaametnikele. Saksakeelsete etenduste näitejuht
oli vabalt saksa keelt valdav kriitik ja teatritegelane Voldemar Mettus, kellele kutsuti appi vabakutselise näitlejana
tegutsenud, samuti saksa keelt perfektselt kõnelev Signe Pinna (Jalajas 2010: 169, 171; Mettus 1969: 145).
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Estonia repertuaari kuulus ka kaks eesti operetti, hooajast 1940/1941 pärit Ardna „Kalurineiu”
(esietendus 18.01.1941) ja sama autori „Tütarlaps
kodumaata” (14.11.1942) uuslavastus. Ardna
operetid käsitlesid elu Eesti Vabariigis 1930.
aastatel. See temaatika ei tekitanud Saksa okupatsioonivõimudes mingit vastuseisu ning selles
ei nähtud midagi ohtlikku. „Kalurineiu” tegevus
toimub Tallinnas ja Saaremaal ning operett räägib
peamiselt noore saareneiu armastusest oma
kehva kodunurga vastu ning võitlusest paremate
töö- ja elutingimuste eest. „Tütarlaps kodumaata”
(1934) sündmused arenevad Tallinnas ja Pariisis.
Tänu Ardnale suutsid eesti parimad operetid
(eriti „Kalurineiu”) võistelda rahvusvahelise
repertuaariga.
Saksa okupatsiooniajal lavale tulnud operetietendustest kujunes mängukordade arvu järgi
kõige menukamaks operetiks „Lõbus lesk”, mida
esitati 54 korda.43 „Lõbus lesk” esietendus 1941.
aasta detsembris ning pidas laval vastu 1943. aasta
maini – seega ligi poolteist aastat. Üldse on see teos
olnud Estonias üks mängitavamaid operette läbi
aegade. Teine edukas operett oli „Linnukaupleja”,
mida mängiti 52 korral. Pidades silmas, et operett
jõudis lavale 1943. aasta mais ning oli kavas Saksa
aja lõpuni, võib „Linnukauplejat” pidada isegi
publiku seas populaarsemaks kui „Lõbusat leske”,
mille eluiga laval oli küll pikem, ent mängukordade
arv erineb vaid kahe etenduse võrra.
Üle kolmekümne korra etendati operette
„Kalurineiu” (38 etendust), „Krahv Luxemburg”
(37 etendust) ning „Tütarlaps kodumaata” (33
etendust). „Onupoeg Bataaviast” jõudis lavale
22 korral ning Nõukogude okupatsiooni ajal
esietendunud „Nahkhiirt” mängiti Saksa ajal ühtekokku 19 korda. Suure populaarsuse (37 etendust)
saavutas „Krahv Luxemburg”, kuigi see tuli lavale
alles Saksa aja viimasel hooajal, 1943. aasta
detsembris. Siin tuleb aga silmas pidada asjaolu, et
11 etendust 37-st jõudsid publikuni pärast Estonia
märtsipommitamist, mil peale „Krahv Luxemburgi”
oli operettidest kavas ainult „Linnukaupleja”
(mängiti kolm korda) ning operette ei mängitud
tervikuna, vaid esitati ainult läbilõige teosest.
Märkimist väärib eesti operettide mängukordade arv, mis annab tunnistust, et huvi
kodumaise heliloomingu vastu oli suur, millele

Franz Lehár, „Lõbus lesk” (1941; lavastaja Agu Lüüdik, dirigent
Verner Nerep). Mari Kamp (Valencienne) ja Aarne Viisimaa
(Camille de Rosillon).

saksakeelse trupi näitleja laulma koos eestikeelse
asendajaga eesti keeles: „See äratas publikus
õigusega vastumeelt, seda enam, et etenduse
vältel eesti keeles laulev kunstnik teadmatult oma
saksa keeles laulvat dueti partnerinnat mõjutas
omakorda laskuma saksakeelsest laulust eesti
emakeelde” (TMM T429-186). Krieger heidab
Särevile teravalt ette Estonia võimetust saata
lavale selleks pädev asendaja ning leiab, et sel
juhul oleks pidanud etendus üldse ära jääma.
„Kogu see juhtum on kõigiti ebakunstipärane ja
kahjustab Estonia teatri reputatsiooni,” kirjutab
Krieger (TMM T429-186).
Estonia teatri mängukavast42 ilmneb, et üldiselt
püüti eesti- ja saksakeelseid etendusi mängida
võrdselt, s.t. sama opereti saksakeelsete etenduste
arv ei ületanud enamasti eestikeelsete oma ja
vastupidi.

42
Mängukava on koostatud ajalehtede Linna Teataja ja Eesti Sõna ning Estonia kavalehtede põhjal.
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Siin on nii saksa- kui ka eestikeelsed korrad kokku arvatud.
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Franz Lehár, „Krahv
Luxemburg” (1943; lavastaja
Henn Aare, dirigent Peeter
Paul Lüdig). Milvi Laid (Angèle
Didier) ja Agu Lüüdik (vürst
Basil Basilowitsch).

aitas kindlasti kaasa ka Eesti Vabariigi aegse
normaalse igapäevaelu kujutamine neis teoseis.
Siiski ei külastanud neid ainult eesti publik,
vaid ka sakslased. Omapärane juhtum oli
„Kalurineiu”, millel tuli teha tegemist kolme eri
võimuga: operett oli kirjutatud Eesti Vabariigi
ajal, ent riigivõimu vahetumise tõttu esietendus
see Nõukogude okupatsiooni aegsel hooajal
(1940/1941) ning püsis teatri repertuaaris, tõsi küll,
pisikeste vaheaegadega, enam-vähem Saksa aja
lõpuni. Saksa okupatsioonivõime ei tundunud
nõukogudeaegne esietendus häirivat, liiatigi ei
leidunud opereti süžees ega lavastuses midagi
sellist, mis oleks ülistanud kommunismiajastu
ideid. Ent siiski päris probleemitult „Kalurineiu”
lavastus Saksa ajal ei kulgenud (vt. peatükk
„Vastukajad ajakirjanduses”).
Saksa ajal Estonia kavas olnud välisautorite
operetid olid juba varasematel aegadel publikuni
jõudnud väga mitmeid kordi. Seega ei erinenud
vaadeldav periood oluliselt teatri varasemast
operetirepertuaarist. Siiski puudusid kavast
Estonias seni mängitud prantsuse heliloojate
operetid (nt. Offenbach) ning samuti 1930.
aastatel populaarne Ábrahám, kes nagu ka
Offenbach oli päritolult juut. Märkimist väärib aga
eesti operettide suur osakaal – seitsmest lavale
jõudnud teosest kuulus meie autorile tervelt kaks
operetti.

Publik
Järgnevalt käsitlen ooperi- ja operetipublikut ühe
tervikuna. Vaatajaskonna eristamine žanrite alusel
on peaaegu võimatu, sest puuduvad andmed
selle kohta, kui palju ja kas üldse võis opereti ja
ooperi kuulajaskond omavahel erineda. Samuti
ei ole võimalik seda kindlaks teha inimeste
mälestuste ega ka arvustuste põhjal. Võib eeldada,
et teatripublik oli enamasti sama, sõltumata
opereti- või ooperietendusest. Oopereid esitati
eesti keeles, operette nii eesti kui ka saksa keeles.
Küll aga võib arvata, et Estonia teatri draamatrupi
etendusi vaatasid eestlased, kuna neid mängiti
eesti keeles.
Saksa okupatsiooni ajal tegutsesid teatrid
väga aktiivselt. „Ei tea, kas sõja tõttu või selle
kiuste toimus kultuurielu linnas täie hooga. Kinod
ja teatrid töötasid maksimaalse koormusega,”
on meenutanud üks tollaseid teatrikülastajaid
Helju Viires (Hinrikus 2006: 109). Teatris ja kinos
käidi tõepoolest väga tihti, rohkemgi kui enne
ja pärast sõda (Hinrikus 2006: 74). Ka Viisimaa
meenutab, et inimesed jooksid teatrietendustele
lausa tormi (Põldmäe 2000: 90). Tõenäoliselt aitas
vilgas kultuurielu ja meelelahutusest osasaamine
unustada sõjaaja mured ning hirmud. Samuti
võis üheks põhjuseks olla see, et kodudes polnud
elektrit (Põldmäe 2000: 90) ega jätkunud kütet,
mistõttu ei tahetud õhtuti pimedas ja külmas
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viibida. Teisest küljest oli sõjaoludes ahvatlusi,
millele raha kulutada, hoopis vähem. Puudusid
reisimisvõimalused, vähe sai osta tarbeesemeid
või riideid, samuti toidukraami. Nii jäi vaba raha
kinode, teatrite ja kontsertide külastamiseks,
samuti kunstiteoste ostmiseks (Kirme 2007: 270).
Suur külastatavus iseloomustas ka Estonia
teatrit. „„Estonia” teatrimaja oli sõjaolukorrale
vaatamata kuni Tallinna suurpommitamiseni
väga elavalt kasutusel. Teatri juhatus ja näitlejad
pakkusid oma parimat [---], mispuhul saal ikka
puupüsti täis oli.” (Mäe 2005: 279). Suurele
publikuhuvile viitab ka Estonia tihe mängukordade arv. Esialgu mängiti seitse-kaheksa korda
nädalas. Teatri külastajate arv kasvas pidevalt.
Juba 1941/1942 hooaja esimesel poolel külastas
Estoniat 105 750 inimest44 ning enamasti mängiti
väljamüüdud majale (Eesti Sõna, 15.02.1942).
Tallinnas oli tollal 142 000 elanikku (samas), lisaks
siin viibivad sõjaväelased ja nende lähikondsed.
Estonia teater mahutas üle 950 külastaja.45 Hooaja
1941/1942 lõpuks, ehkki teater alustas tööd ligi kuu
aega tavalisest hiljem, anti kokku 298 etendust
238 423 piletiga vaatajale ning teatri sissetulek
oli 327 766 riigimarka. Seega oli keskmine teatri
külastatavus sel hooajal 800 inimest etenduse
kohta. Võrdluseks toon sõjaeelse Estonia suurimad
publikuarvud hooajal 1938/1939. Siis oli etenduste
koguarv küll 320, ent vaatajaid vaid 224 162, mis
teeb keskmiseks vaatajate arvuks ühe etenduse
kohta 701 (Teater, september 1939).
Estonias käis nii kohalik eestlastest koosnev
publik kui ka siinsed Saksa sõjaväelased. Eestlastest teatrikülastajate hulk oli üsna mitmekesine,
alates kooliõpilastest ja lõpetades eakate
inimestega. Ehkki piletite ostmine oli jõukohane
kõigile huvilistele, ei olnud nende hankimine ja
etendusele pääsemine lihtne, sest piletite eelmüük algas ainult kaks päeva enne etendust,
samuti polnud võimalik pileteid eelnevalt broneerida (Eesti Sõna, 14.11.1942).
Alates 1942. aastast olid etendused sageli
reserveeritud Eesti Kutsekogude osakonnale
Puhkus ja Elurõõm46 ning Saksa sõjaväele või

sõjaväelastele ja nende lähikondsetele. Alaline
sissepääs oli tagatud kõrgemate ametiasutuste
esindajatele, sh. eesti ja saksa julgeolekupolitseile
etenduste kontrollimiseks, samuti nendele, kellel
oli õigus aukohtadele ja ametikohtadele – viimaste
hulka kuulusid näiteks arvustajad (samas).
Selline pidev etenduste reserveerimine tekitas
kohaliku teatripubliku hulgas nördimust, sest
enamik etendusi müüdi juba piletite eelmüügi
esimesel päeval välja. Pahameelt avaldanud
publikule vastu tulles suurendas Estonia etenduste arvu – nädalas hakati andma senise
kaheksa etenduse asemel kümme (vahepeal
küündis etenduste arv koguni üheteistkümneni).
Selline tihe graafik tähendas kahel kuni kolmel
nädalapäeval kahte mängukorda päevas. Paraku ei
leevendanud mängukordade arvu suurendamine
eestlastest vaatajate raskusi piletite hankimisel
(samas).
Kõige kergemini pääsesid teatrisse kooliõpilased. Alates 1943. aastast võimaldas
Tallinna linnakoolivalitsus käia Tallinna koolide
õpilastel teatris ja kinos. Sel puhul oli kogu
teatrisaal reserveeritud koolidele. Etendused
olid mõeldud nii alg-, kesk- ja kutsekoolide kui
ka gümnaasiumide õpilastele. Enamasti olid
siis mängukavas sõnalavastused (nt. Kivikase
„Nimed marmortahvlil”, Shakespeare’i „Nagu
teile meeldib”), ent õpilased võisid näha ka
muusikalavastusi. Üheks selliseks oli Rossini
„Sevilla habemeajaja”. Viimane oli mõeldud
vanematele õpilastele (Eesti Sõna, 3.03.1943).
Estoniat külastanud Saksa sõjaväelaste summa
moodustasid läbisõidul viibivad rindesõdurid,
puhkusel peatuvad ohvitserid ja sõdurid.
Kindralkomissariaadi hooldusosakond korraldas
operetietendusi ka haavatud sõjaväelastele.
Need haavatud, kes olid veel liiga nõrgad ja
kellel oli raske liikuda, toodi kohale bussiga.
Sagedases teatrikülastamises mängis kindlasti
olulist rolli Saksa sõduri haridustaust: „Üllatavalt
palju ohvitsere, aga ka allohvitsere ja isegi
sõdureid olid haritud inimesed ning neil oli
mitmeid hobisid” (Oras 2002: 169). Tavapärast

44
Võrdluseks: Töölisteatri külastajate arv oli 59 000 ja Draamateatril 54 900 (Eesti Sõna, 15.02.1942).
45
Praegune Estonia mahutab 736 inimest.
46

Poolametlik organisatsioon Eesti Kutsekogud funktsioneeris Saksa okupatsiooni ajal ametiühingute asemel ning selle
liikmeks kuulumine oli kohustuslik kõigis tööstuslikes ettevõtetes ja riigiteenistuses. Kutsekogud keskendusid ühelt
poolt sotsiaalkindlustusega seotud kohustuste täitmisele, teisalt püüdsid istutada eesti rahvasse nn. Uue Euroopa vaimu
erinevate vaba aja tegevuste vahendusel. Just viimasega tegeles kutsekogude osakond Puhkus ja Elurõõm, mis korraldas
kultuuriprogramme, puhkereise ja kehakultuurialast tegevust.
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ooperi- ja kontserdirepertuaari tunti põhjalikult.
Paljud ohvitserid mängisid ise hästi klaverit
ning nende siinsetest korteritest kostis sageli
Beethoveni, Mozarti, Bachi, Haydni, Händeli,
Brahmsi, Wagneri, Schumanni, Schuberti ning
mõnikord ka Sibeliuse, Chopini ja Tšaikovski
muusikat (samas). Harjumus muusikaga tegeleda
ning teatris käia oli kuulunud sakslase elustiili
juurde enne sõda ning jätkus võimaluse korral
ka sõjatingimustes. Saksa sõjamehele tähendas
muusikakuulamine ja teatrikülastamine klammerdumist harjumuspärase ja ühtaegu üleva
külge, mis tugevdas eneseteadvust sakslasena.
Muusika oli seetõttu oluline propagandavahend
Saksa sõjamehe võitlusvalmiduse tõstmisel ja
säilitamisel. Eriti oli see seotud saksa autorite
Beethoveni ja Wagneriga, aga ka teiste heliloojate
teostega, mida oldi harjunud sõjaeelsel ajal
kuulama kodus raadiost, mängima klaveril või
nägema teatris. Saksa muusika tekitas sõdurites
kogukonna- ja turvatunde ning lahutas nad
hetkeks reaalsusest (Kater 2003: 9–10).
Sõltuvalt väeosade soovidest olid Saksa sõjaväele enamasti kinni pandud päevased etendused
esmaspäeval, kolmapäeval või reedel (Eesti Sõna,
24.03.1942). Pileteid müüdi välikomandatuuris,
nende ostmist on värvikalt kirjeldatud ajalehes
Eesti Sõna:

teada, kas eestlaste ja sakslaste vahetegemine
sellisel kujul ka päriselt aset leidis. Küll aga
oli sakslastest publik eelisolukorras paremate
kohtade hankimisel.
Suure vaimustusega külastasid sakslased
ooperiettekandeid, eriti esietendusi: „Ooperite
esietendustel publiku hulgas domineerivad sõjaväevormid” (Eesti Sõna, 24.03.1942). Tõenäoliselt
oli sakslastel tunduvalt hõlpsam saada pääsmeid
pidulikule esietendusele. Erilise tähenduse
omandas 9. jaanuaril 1942. aastal mängitud
„Traviata”, mil esmakordselt külastas Estoniat
ja üldse eesti teatrit kindralkomissar Litzmann.
Sel puhul ehitati esimesele rõdule eriloož, mis
võttis enda alla 40 istekohta. Rõdule pandi uued
kardinad ning rõdu servale asetati suur punane
võidukotkastega kate (Põldmäe 2000: 91–92).
Eestikeelne esitus ei takistanud ooperi jälgimist,
sest sakslased tundsid repertuaari hästi – oli ju
enamik neist harjunud oma kodumaal teatris
käima. Siiski kavatses Estonia esitada mõningaid
oopereid – Mascagni „Talupoja au” ja Leoncavallo
„Pajatseid” – saksa keeles. Kavva kavatseti võtta
ka Wagneri „Lendav hollandlane”, mida oleks
samuti nii eesti kui ka saksa keeles esitatud (Eesti
Sõna, 15.02.1942). Pole teada, kas saksa keele nõue
oli otsene surve Eesti Kindralkomissariaadi ja
propagandaosakonna poolt või oli see teatri enda
initsiatiiv vaatajaskonna suurendamiseks. See
jäi siiski ainult plaaniks ja oopereid saksa keeles
lavale ei toodud.
Küll aga jõudis osa operetilavastusi juba 1941.
aasta detsembrist publikuni paralleelselt eesti
ja saksa keeles. Nendeks olid Lehári „Lõbus lesk”
ja „Krahv Luxemburg”, Zelleri „Linnukaupleja”,
Straussi „Nahkhiir” ja Künneke „Onupoeg
Bataaviast”: „Operetid, eriti kui tekst neis on
saksa keeles, kujunevad „lööknumbreiks”” (Eesti
Sõna, 24.03.1942). Kuna enamik estoonlasi oli
väga hea saksa keele oskusega, ei valmistanud
teksti omandamine raskusi. Eriti näis sakslastest
publikut köitvat Els Vaarmani ja Mari Kampi saksa
keele oskus, mida kriitika nimetas laitmatuks ning
peaaegu aktsendituks – „nagu poleks nad ilmaski
kõnelenud muud keelt” (Eesti Sõna 23.12.1941).
Sakslased olid küll tänulik publik, aga samas
ka üpris konservatiivne. Nad ootasid operettide
lavastusliku külje pealt ranget traditsioonidest
kinnipidamist. Eelkõige puudutas see „Nahkhiirt”.
Nii näiteks ei suudetud nõustuda sellega, et
prints Orlovskit mängis meeslaulja, mitte aga

Varahommiku hämaruses suundub sõdurite
rühm üle Vabaduseväljaku välikomandatuuri
suunas. Mehi tuleb ka üksikult. Heatujuliselt
rühitakse uksest sisse ning tabavad
kamraadlikud naljad täidavad peagi naeruga
komandatuuri hommikuselt vaiksed ruumid.
Selle saksa sõjaväe varajase rünnaku sihiks
on – teatripääsmete „vallutamine” (samas).
Müük algas tavaliselt etenduse eelpäeva hommikul
ning Eesti Sõna andmetel olid sajad piletid
müüdud juba ühe tunni jooksul: „Need lihtsalt
rebitakse käest” (samas). Peale üksnes sõjaväele
reserveeritud etenduste oli sõjaväe käsutuses
ka kindel piletihulk nendel etendustel, mis olid
mõeldud eestlastest publikule. Siin oli sõjaväele
siiski väike piirang: pilet tuli lunastada 24 tundi
enne etenduse algust. Albert Üksipi mälestuste
põhjal oli teatrisaal kuni 16. reani reserveeritud
sakslastele ning eestlased võisid etendust jälgida
alates 16. reast. Teine plaan nägi ette teatrisaali
jaotamist pikuti pooleks, et eraldada „pärismaalasi
aaria tõugu käskijatest” (Üksip 1975: 262). Pole
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naine (alt), nagu nägi ette Straussi partituur.
Samuti oleks publik meeleldi kuulnud lavastuses
juba traditsiooniks kujunenud nalju (Eesti Sõna,
23.06.1942).
Ent vaatamas käidi ka eestikeelseid operetietendusi (nt. Ardna „Kalurineiu”) (samas) ning
saksakeelset publikut jagus ka balletietendustele
(nt. Adami „Giselle”, Tšaikovski „Luikede järv”)
(Eesti Sõna, 24.03.1942).
Tõenäoliselt oli samal etendusel viibiva eestlastest ja sakslastest publiku vastuvõtt erinev. Eestlase
jaoks oli oma teater ja seal esinevad eesti lauljad ja
näitlejad rahva ning oma riigi sümbol. Hoolimata
võõra võimu all olemisest tähendas teater oma
kultuuri püsimist ja säilimist. Sakslase jaoks oli
teatriskäik ühest küljest harjumuspärane tegevus,
mis aitas luua turvatunde, illusiooni normaalsest
elust. Teiselt poolt laskis teadmine, et kohalikud
lauljad ja näitlejad pidid operette esitama saksa
keeles, end tunda kõrgemal positsioonil olevate
tähtsate isikutena.

või sellele, kui solistid eirasid dirigendi antud
tempot. Ent kriitilisem suhtumine ei puuduta
vaadeldud lavastust tervikuna – kohe lisatakse,
kuidas etenduse arenedes kõik oluliselt paremaks
muutus.
Sellised positiivsed arvustused vastasid natsistlikul Saksamaal nõutavale kirjutamislaadile.
Goebbels oli 1936. aasta novembris keelanud
kunstikriitika põhjendusega, et suured kriitikud
ei olnud mitte „kohtunikud” (nagu nende juudi
kolleegid), vaid nad „teenisid kunsti” (London
2000: 20). Oma olemuselt sarnanesid arvustused
pigem
kunstivaatlusega
(Kunstbetrachtung)
ja kunstireportaažiga (Kunstbericht), juhul kui
polnud tegemist poliitiliste vaenlaste ja keelatud
muusikaga (nt. atonaalne muusika). Kirjutamisel ei peetud heaks tooniks ütelda teravaid
märkusi – seega kui sooviti midagi kritiseerida, tuli
see osavalt ridade vahele peita.
Saksa okupatsiooni ajal ilmunud ajalehes
Eesti Sõna oli ooperi ja opereti eestikeelsete
arvustuste autoreid viis: Karl Leichter, Voldemar
Mettus, Eduard Visnapuu, Karl Behrend48 ning
Erna Aavasaar (Siirak). Saksakeelseid retsensioone
leidub vaid kaks ning mõlemad puudutavad
operetti. Ühe arvustuse puhul pole autorit
märgitud ning teisest, mille on kirjutanud Behrend,
on sama lehe numbris ilmunud eestikeelne tõlge.
Nii Visnapuu, Behrendi kui ka Aavasaare sulest
on ilmunud vaid üks operetiarvustus. Kõige
aktiivsemad kriitikud olid Mettus ja Leichter. Kõik
Estonia ooperi ja opereti uuslavastused leidsid
mõlema autori poolt ajalehes kohe ka vastukaja.
Nende kirjutisi lugedes võib järeldada, et põhiliselt
võttis ooperi teemadel sõna siiski Leichter,
operetietendustest aga kirjutas enamasti Mettus.
Leichteri ja Mettuse retsensioonides võib
märgata erinevusi arvustuste lähenemisviisis.
Mettus alustab kohe lauljate esinemise
analüüsimisega – seda isegi uudisteose puhul –,
millele eelneb või järgneb paar lauset lavastaja
ja etenduse üldmulje kohta. Leichteri arvustused
esietendustest algavad seevastu lavateost puudutava informatsiooniga – paar sõna heliloojast, tema
muusikalistest taotlustest ning helikeelest. Sageli
toob Leichter välja ka selle, millal üht või teist tükki
Estonias viimati mängiti. Järgneb lauljate analüüs

Vastukajad ajakirjanduses
Saksa okupatsiooni ajal kirjutati arvustusi üldiselt
palju.47 Retsensioone ei ilmunud mitte üksnes
esietenduste kohta, kriitikute tähelepanu pälvisid
ka tavaetendused. Näiteks „Sevilla habemeajajast”
leidub kolm ja „Lõbusast lesest” koguni neli
arvustust eri etendustelt. Retsensentide hinnangul
olid järgnevad mängukorrad sageli esietendusest
paremad. Eelkõige haarati uuesti sulg pihku siis,
kui laval oli esietendusega võrreldes täiesti uus
koosseis. Samuti vääris uut arvustust lavastus, mis
oli publikuni jõudnud juba poolesajal korral. Nii
võib näiteks Eesti Sõnast lugeda „Kalurineiu” 50.
etendusele pühendatud retsensiooni (Eesti Sõna,
9.12.1941).
Kõik vaadeldavad arvustused on kirjutatud
positiivses võtmes. Enamasti hinnatakse kogu
lavastust meeldejäävana ning õnnestununa. Negatiivseid märkusi on üllatavalt vähe ning needki on
üldjuhul mahedad. Üksikuid etteheited leidub
etenduste üldmulje kohta – näiteks, et esimene
pool „venis” või alguses oli vähe särtsakust. Samuti
juhitakse tähelepanu ansamblite ebatäpsusele
47

Piirdusin selles peatükis teadlikult Tallinnas ilmunud eestikeelsete päevalehtedega Linna Teataja (ilmus 1941. aasta
septembrist sama aasta 2. detsembrini) ja Eesti Sõna (3. detsember 1941 – 31. juuli 1944).
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ning lõpuks mõni sõna lavastusest, orkestrist ja
dirigendist.
Kõige rohkem leidub negatiivset kriitikat
lauljate esinemise analüüsimisel. Enamasti aga
püütakse siingi kiiresti midagi positiivset välja
tuua.
Kui üldiselt püüti kunstist rääkimisel vältida
poleemikat, siis erandiks kujunes Ardna „Kalurineiu” – operett, mis esietendus juba Nõukogude
okupatsiooni aegsel hooajal ning mille mängimist
jätkati ka Saksa ajal. Esimest korda vaadeldavas
ajavahemikus ilmus teatriteemalistesse kirjutistesse ideoloogiline printsiip. Huvitav on märkida,
et etteheited ei tulnud mitte okupatsioonivõimude poolt, vaid eestlaste endi hulgast.
Nii kriitikute kui ka publiku arvates tekitas
küsitavusi opereti lõpp – ei suudetud mõista,
miks „Kalurineiu” peategelased Ingel ja Ülo, kes
teineteist armastavad, lõpuks ei abiellu ning
õnnelikuks paariks ei saa: „Kui juba õnnelik
lõpp, siis olgu ta põhjalikult õnnelik – nii see
on operetikohane.” (Eesti Sõna, 9.12.1941). See
omakorda tekitas terava sõnavahetuse libreto
autori Irma Truupõllu ja Estonia teatri juhtkonna
ehk teatribüroo vahel. Truupõld süüdistas happy
end’i puudumises teatrit, väites, et seal tehti
tema libretosse muudatusi. Ta leidis koguni, et
selline ebaoperetlik lõpp seondub pigemini
nõukogude ajaga: „Kustutagem see kommunismi
ajale vastavam lõpp kui ka need külmad sõnad
Ingli suust, milledega ta tõrjub tagasi kosija, keda
ta tõesti siiralt ja ingliliku aususega armastab!”
(Eesti Sõna, 13.12.1941). Truupõllu artikkel ajendas
omakorda sõna võtma teatri juhtkonda. Eelkõige
tekitasid teatris pahameelt Truupõllu vihjed
kommunismile, mida püüti hoolega ümber lükata.
Tegelikult just Nõukogude okupatsiooni ajal
ähvardati operett kavast korduvalt maha võtta,
kuna kahe noore inimese armastusloo asemel
oli esile tõstetud hoopis armastust kodusaare
vastu. Teatri esindajad pidasid lõpplahendust
igati loogiliseks ja mõistlikuks. „„Kalurineiu”
„Estonia” libreto on pigemini lugu saarerahva
koduarmastusest ja ühe vapra looduslapse
hingelisist heitlusist nn. „kõrgemas seltskonnas”
kui kahe inimese isiklik romaan,” põhjendasid
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teatri esindajad opereti sellist käsitlust (Eesti Sõna,
18.12.1941).
Millise lahenduseni lõpuks jõuti, pole teada.
Igatahes ajalehes seda probleemi enam ei
käsitletud ning arvestades opereti väga pikka
lavaloleku aega näib, et publikuhuvi üle ei saadud
küll kurta.
Repertuaari valiku kohta arvustustes sõna ei
võeta. Küll aga pööratakse tähelepanu teksti
tõlgetele. Kahes keeles operettide esitamine
tekitas küsimusi eesti kriitikute seas. Paratamatult
tekkis võrdlusmoment operettide eestikeelsete
tõlgete ja saksakeelsete originaaltekstide vahel49
ning sageli eestikeelsete kahjuks. Eriti puudutas
see selliseid repertuaarikaanonisse kuuluvaid
tükke nagu „Nahkhiir” ja „Lõbus lesk” – viimased
„ei suuda võistelda originaaliga – kas või ainult
sellepärast, et nende operettide tekstid on
saksagi keeles nii tuttavad, et nagu ei oskakski
neid enam teises keeles kuulata – vähemalt need,
kes neid operette on enne korduvalt saksa keeles
näinud ja kuulnud.” (Eesti Sõna, 23.06.1942). Oli ka
vastupidiseid näiteid – leiti, et opereti „Onupoeg
Bataaviast”
laulutõlked
olid
saksakeelse
originaaliga võrreldes isegi meeleolukamad ning
„tehtud hea instinktiga” (samas).
Lavastus. Lavastusele pööratakse arvustustes
üsna vähe tähelepanu. Erandiks on Erna
Aavasaare kirjutis „Krahv Luxemburgist”, kus on
analüüsitud seda, millest lavastaja ühes või teises
stseenis on lähtunud. Enamasti aga märgitakse
retsensioonides ära lavastaja nimi ning seejärel
kirjeldatakse paari sõnaga vaid üldmuljet lavastusest. Näiteks: vaadeldav lavastus kuulub
teatri paremiku hulka, teos on lavastatud väga
elulähedaselt, tore lavastus kujuneb menukaks
või hea oli teise pildi lavastuslik selgus. Ühes
arvustuses mainitakse ära see, et tegevus toimub
mitmel tasapinnal, mis annab lugejale pisutki
ettekujutust laval toimunust. Kolmes arvustuses
püütakse napisõnaliselt vaadeldavat lavastust
võrrelda ka viimati Estonia laval olnud sama
etendusega ning leitakse, et hilisemad lavastused
on varasematega võrreldes õnnestunumad. Seega
ei analüüsita retsensioonides lavastuse ideed ega

Huvitav on märkida, et Eesti Sõnas leidub „Lõbusa lese” saksakeelse etenduse kohta kirjutis, milles on märge, et opereti
tekst tõlgiti saksakeelse käsikirja puudumisel omakorda eesti keelest tagasi saksa keelde. Raske on öelda, mida kriitik
selle all täpselt silmas pidas – vahest kõnetekste? Estonia noodikogus on olemas selleaegsed operetiklaviirid koos
saksakeelse originaaltekstiga, nii et tegemist võis olla ainult erandjuhtumiga.
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režiid. Propagandistlikku ega natsiideoloogilist
sõnavara kirjutistes ei leidu.
Peaaegu üldse ei puudutata retsensioonides
lavakujundust ja kostüüme, seega ei saa lugeja,
kes etendusel ei viibinud, mingit visuaalset
ettekujutust. Kolmes arvustuses mainitakse küll
kunstniku nime ja kahes võib leida lavakujunduse
iseloomustamist paari omadussõna abil, nagu
„õhurikkus” ja „avarus” või „ilus” ja „õnnestunud”.
Ainult kahes retsensioonis tuuakse ära ka
kostüümikunstniku nimed. Natalie Mei puhul
mainitakse tema „nägusaid” kostüüme, Maimu
Äärismaa „moodsas joones” disainitud kostüümide
puhul leitakse, et need pole ülepakkuvad, mis
sageli kriitikute hinnangul operettide riietuse
puhul silma on hakanud (Eesti Sõna, 16.12.1943).
Mõnes kirjutises tuuakse välja ka koreograaf ja
enim meelde jäänud tantsunumber. Näiteks pälvis
korduvalt Mettuse tähelepanu Rahel Olbrei ja
Vally Kuurmani seatud tants „Cake-walk” operetist
„Lõbus lesk”.

Viitol] laulis kõlavalt ja rütmikalt ka väga liikuva ja
vahelduva lavalise tegevuse juures” (Eesti Sõna,
27.01.1943).
Hinnangud lauljatele on suuremalt jaolt positiivsed, kuid leidub ka negatiivsema varjundiga
tähelepanekuid, mis kerkivad esile konkreetset lauljat analüüsides. Negatiivsed hinnangud
puudutavad nii hääle omadusi kui ka mängu.
Näiteks heidetakse ette hääletugevuse forsseerimist. Sellise kriitika osaliseks sai eelkõige Olga
Torokoff-Tiedeberg Veenusena „Tannhäuseris”.
Kuna Wagneri ooperite laulmine nõuab Leichteri
hinnangul häid vokaalseid võimeid ja tugevat häält,
siis „seetõttu kipub nõrgemate hääleomadustega
lauljail puhas, kandev meloodiline kõlavus
kalduma ülepingutatud kõlavuse pinnale” (Eesti
Sõna, 10.10.1942). Samuti kritiseeris Leichter koloratuuride raskepärast laulmist „Sevilla habemeajajas” – viimase laulmine aga nõuab vastupidiselt
väga kerget ja paindlikku häält: „Eriti krahvi osas
esinev A. Viisimaa näis seisvat suurte raskuste ees”
(Eesti Sõna, 27.01.1943). Ka Ida Loo-Talvari tehnikat
ei pidanud Leichter päris laitmatuks: „Kui algul ka
tema juures koloratuuride voolavus oli kuidagi
raskepärane, omandas ta laul hiljem voolava
kerguse ja väljendusrikka graatsia” (samas).
Operetis kujunes üheks valukohaks kõnetekstide esitamine, mis valmistas raskusi eriti
ooperilauljatele. Sellekohase kriitika osaliseks sai
noor ooperilaulja Ia Uudelepp Ingelina „Kalurineius”. Mettus kirjutas: „[---] me võisime jällegi
kogeda seda, mida nii sageli oleme võinud kogeda
näitlejate juures, kes esmajoones laulavad – nende
proosakõnet varitseb monotoonseks jäämise
hädaoht” (Eesti Sõna, 14.03.1942).
Mõnikord kritiseeriti rollikäsitlust – heideti
ette ebakindlust ja väheusutavust tegelaskuju
loomisel, liigset kinnisust laval, rolli omandamise
raskusi või „ülemängimist”. Näiteks leiab Leichter,
et linnukaupleja osa samanimelises operetis
oli Priit Hallapile võõras ning seetõttu oli kogu
roll karakteritu ning mängult ülepakutud. Ülemängimist heidetakse ette ka Lüüdikule „Krahv
Luxemburgis”: „Tema tänulik koomikutüüp
pääseb küll hästi maksvusele ka väiksema
efektitsemisega” (Eesti Sõna, 16.12.1943).
Kui kirjutati sama lavastuse eri koosseisudest,
püüti lauljaid omavahel võrrelda, vältides ühest
hinnangut, kumb on parem ja kumb halvem.
Pigem toodi välja ühe või teise puudujäägid
ning positiivsed küljed, seda nii vokaalselt kui

Lauljad. Eesti Sõnas ilmunud arvustustes kirjutatakse kõige rohkem lauljatest. Analüüsitakse nii
nende vokaalseid võimeid kui ka rollilahendust
tervikuna. Kuna Mettus oli eelkõige teatrikriitik
ning Leichter muusikakriitik, võib märgata nende
kirjutistes erinevusi selles, mille alusel lauljaid
hinnata.
Mettus pidas eelkõige tähtsaks laulja sisseelamist rolli. Näiteks on ta kirjutanud Liidia
Aadre kohta „Madama Butterflys”: „Liidia Aadre
oli suure andumusega süvenenud õnnetu
jaapanitari traagikasse” (Eesti Sõna, 19.04.1942).
Samuti analüüsis Mettus peamiselt „mängulisust”,
pidades seda lauljate juures oluliseks. Siinkohal
toon näitena Georg Taleši Figarona, kelle puhul
Mettus nentis, et laulja näitlejameisterlikkus
on rolli kehastamisel tunduvalt paranenud,
muutudes kramplikust olekust palju lahtisemaks
ja mängulisemaks ning „ka liikumiselt, mis suhtes
Figaro osa on eriti nõudlik” (Eesti Sõna, 19.04.1942).
Leichter seevastu hindas esmajärjekorras
lauljate vokaalseid võimed, osutades tähelepanu
hääle tämbrile, intonatsioonile, kandvusele,
kõlavusele ja puhtusele. Näiteks kirjutab ta Linda
Sellistemägi kohta: „Kogu ooperi ulatuses ta laulis
puhtalt ja kõlavalt ning ilmekalt seesmisi seise
esile tõstes” (Eesti Sõna, 21.11.1943). Samas püüdis
Leichter vokaalsete võimete analüüsimise kõrval
pöörata tähelepanu ka näitlemisele: „Ta [Karl
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ka lavakuju poolest. Leichter kirjutab Zelleri
„Linnukaupleja” kohta: „Vürstinnad Elsa Maasik ja
Els Vaarman laulsid mõlemad veetlevalt ja kaasa
elades. Esimene oli vahest siiski operetlikult
enam häälestatud, mänglevam, ka talutüdrukuna
ehtsam, teine kõikjal vürstinnalikult objektiivsem
ja üleolevam” (Eesti Sõna, 25.05.1943).
Lauljatele suunatud kriitika polnud kunagi
ründav ega kedagi maha tegev. Ainus erand on
siin Agu Lüüdik, kelle kohta sõnavõtt on vahest
kõige julgem ja konkreetsem. Lüüdiku esinemine
„Linnukauplejas” pälvis Leichterilt väga negatiivse
hinnangu: „A. Lüüdik pole laulja. Lisaks jäi ta
seekord ka kujult ja mängult üheks vähemütlevaks
jõuks” (Eesti Sõna 25.05.1943). Selline otsene
kriitika ületab tollal levinud „kunstivaatluse” piirid.
Üldiselt püüti vähestele silmahakanud puudustele
leida vastukaaluks ka midagi positiivset. Kui
näiteks kellegi vokaaltehnika polnud terve rolli
osas laitmatu, siis kokkuvõtteks leiti, et sellele
vaatamata oli esitus veenev. Või kui lavale ilmunud
laulja tundus esmapilgul ebakindel, siis etenduse
lõpuks oli nimetatud tegelaskuju positiivne areng
märgatav: „Don José osas seekord esinenud H.
Kaasik oli algul küll vahest veel kuidagi kobav ja
kindlusetu [---]. Tegevuse arenedes aga kujunes ka
H. Kaasiku väljendus kindlamaks ja kahes viimases
vaatuses oli ta vägagi veenev ning avaldas end
elamustepingsalt” (Eesti Sõna, 18.06.1942).
Arvustustes
peatuti
napisõnaliselt
ka
dirigenditööl. Eelkõige pööras sellele aspektile
tähelepanu Leichter. Enamasti piirdus ta oma
arvustustes väga lühikese iseloomustamisega
ning hinnangud on valdavalt positiivsed: „V. Nerep
juhatas andumuse ja kaasaelava hooga” või „Priit
Nigula juhatas täie kindluse ja musikaalsusega
täpselt ja kogu ansamblit kaasahaaravalt ja
ühtlustavalt” (Eesti Sõna, 6.04.1943 ja 25.05.1943).
Mõnes arvustuses andis Leichter hinnangu ka
orkestrile, ent siingi on tegemist vaid paarisõnalise
kommentaariga. Näiteks, et „Orkester täitis oma
osa viimistletult ja puhtalt” (Eesti Sõna, 27.01.1943).
Lisaks juhtis Leichter mitmeski retsensioonis
tähelepanu ansamblitele ja ooperikoorile, tõstes
esile hästi õnnestunud hetki etenduses või
kriipsutades alla just kõrva hakanud puudusi:
„Hoolimata Priit Nigula hoolikast juhtimisest oli
ebatäpsusi ka ansambleis. Seetõttu kannatas
esijoones veel karakteersete mõjutõstvate
detailide ilmekus” (Eesti Sõna, 21.10.1943).

Kokkuvõtteks võiks öelda, et ehkki Eesti Sõnas
leidsid kajastamist kõik Saksa aja uuslavastused,
jääb arvustuste põhjal tolleaegsetest ooperi- ja
operetietendusest üsna üheplaaniline üldmulje.
Retsensioonidest tegelikult ei selgu, milline üks või
teine lavastus välja nägi – laval toimuvat, kostüüme
ning dekoratsioone kirjeldatakse minimaalselt.
Hoopis lihtsam on Eesti Sõnas ilmunud arvustuste
põhjal saada aimu lauljate esinemisest. Tollased
kirjutajad lähtusid eelkõige kriitikakaanonist, mis
valitses ka enne sõda – lavastust kui sellist ei olnud
tavaks analüüsida.
Ehkki ajalehed olid allutatud tsensuurile,
sellega enamasti erilisi raskusi ei tekkinud.
Eesti Sõnas toimetajana töötanud Voldemar
Mettuse mälestuste põhjal tehti talle ühel korral
etteheide – nimelt kritiseeris ta külalisena esinenud sakslannast tantsijatari, kelle tase jäi tugevasti
alla eesti tantsusolistidele. Mettuse arvustus
sai ilmumiskeelu põhjendusega, et see „oleks
ju täitsa lubamatu, kui väikerahva leht kirjutaks
negatiivselt suure saksa kunstniku kohta” (Mettus
1969: 207–209). Siinkohal tuleb aga märkida,
et eestlaste endi tegemisi (lavastused, solistid,
dirigendid jne.) kajastavate kirjutiste puhul ei
peetud ranget kontrolli vajalikuks. Tõenäoliselt tuli
kirjutamisel mingitest asjadest vaikida, kuid samas
ei olnud arvustaja sunnitud retsenseerimisel
kirja panema seda, mida ta tegelikult ei arvanud.
Ilmselt tundus eestlaste kunstitegemine sakslaste
võimustruktuuridele ebaoluline, pealegi oli
kohalikke kritiseeriv kunstivaatluse stiilis arvustus
poliitiliselt neutraalne ning selliseid kirjutised olid
võimude poolt lausa soositud (Nurmis 2011: 88).
Seega ei saa muusikateatri kajastamisel rääkida
oluliselt ideoloogilisest survest ja propagandast.
Küll aga sisaldasid siinset muusikaelu puudutavad ülevaatlikud artiklid propagandat. Selliseid
artikleid kirjutas näiteks propagandaosakonna
kultuurireferendina töötanud Erchard Krieger
Saksa ajal ilmunud ajalehes Revaler Zeitung (Raja
2005). Samuti leiab propagandistlikus stiilis artikli
Eesti Sõnast, kus kirjeldatakse ülevas toonis Saksa
sõjaväelaste teatriskäiku. Initsiaalide T. H. taha
peituv autor kiidab etendust jälgiva sakslasest
publiku intelligentsust:
Teatripublikuna
on
saksa
sõjaväelane
kunstnike vastu tähelepanelik ja oskab hinnata
nende saavutusi. Ta reageerib kiiresti ning
avaldab tänu ettekande eest spontaanse
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plaksutamisega, mis paisub eriliselt meeldiva
ettekande puhul maruliseks ovatsiooniks.
Ta oskab hinnata ja mõista huumorit ning
õnnestunud naljad kutsuvad välja otsese
naerutormi (Eesti Sõna, 24.03.1942).

okupatsiooni ajal anti välja küll üldine ringkiri,
mille järgi oli keelatud esitada poliitiliselt ja
rassiliselt sobimatuid teoseid, kuid muusikateatri
standardrepertuaari mõjutas see üpris vähe. Kõige
rohkem suunati ideoloogiliselt näitekunsti ja
kirjandust, aga üldiselt ei vaevunud Saksa võimud
sekkuma eestlaste kui alama rahva tegemistesse.
Nii üllatav kui see ka tundub, sõltus natsistlikul
Saksamaal muusikapoliitika kujundamine paljuski
konkreetsetest isikutest ning isiklikest suhetest.
Üldine Saksa võimuorganite maitse lähtus
19. sajandi muusikast ning mõõdukast uudisloomingust, eriti soodustati saksa heliloojate
teoste ettekandmist, mis puudutas ka vähem
tuntud helitöid. Peale selle armastati operetti
ning itaalia oopereid.
Estonia teater tegutses Saksa ajal väga
aktiivselt. Mitmežanrilise teatrina mängiti nii
draamat, oopereid, operette kui ka ballette,
samuti etendati „kirevaid õhtuid” (Bunter Abend)
ning käidi ringreisidel. Esimese etendusena
jõudis publikuni 20. septembril 1941. aastal
Verdi ooper „Traviata”. Teatri töö taastati
kiiresti ka pärast teatrimaja hävimist 9. märtsil
toimunud pommirünnaku tagajärjel. Siis mängiti
Draamateatri ruumides ning Eesti Majanduskoja
saalis.
Estonia ooperirepertuaar Saksa okupatsiooni
perioodil ei erinenud oluliselt sellest, mida mängiti Eesti Vabariigi ajal. Üldiselt hoidsid okupatsioonivõimud repertuaarivalikut küll kontrolli all,
kuid sekkusid küllaltki harva. Estonia teatri ooperija operetivalikul lähtuti kogu Euroopas tüüpilisest
käiberepertuaarist ja natsisaksa ideoloogiline
taust ei mänginud repertuaarivalikul olulist
rolli. Ideoloogiline surve peitus pigem selles,
et operette tuli alates 1941. aasta detsembrist
esitada lisaks eesti keelele ka saksa keeles. Teisest
küljest oli aga ka teater ise huvitatud publiku arvu
suurendamisest.
Teater ja sealt saadav kõrgetasemeline
meelelahutus olid publikule olulise tähtsusega,
ta aitas unustada sõjaaja muresid ja hirme.
Eestlastele tähendas oma teater, eesti lauljad
ja näitlejad tähtsat osa oma identiteedist –
hoolimata võõra võimu all olemisest säilis eesti
kultuur.

Samuti juhib autor tähelepanu sellele, millist
positiivset mõju avaldab sakslasest publik
esinejaile: „Kontakt lava ja publiku vahel kujuneb
sakslaste poolt külastatud etendustel soojalt
tihedaks. Kunstnikud tunnevad end publiku
poolehoiust tiivustatuna ja pakuvad oma parima.
Nii kujunevad etendused mõlemapoolseks
rõõmuks” (Eesti Sõna, 24.03.1942). Seega eestlased ja eestimeelsed ei pidanud otseselt propagandistliku ja ideoloogilise suunitlusega artikleid
kirjutama, küll aga tegid seda sakslased ja
natsimeelsed.

Kokkuvõte
1930. aastate lõpuks oli iseseisva Eesti kultuur
jõudsalt edasi arenenud ja lähenemas paljudel
aladel esimese kõrgpunktini, samal ajal muutus
pingelisemaks poliitiline olukord. 1939. aastal
sattus Eesti Molotov-Ribbentropi pakti tõttu
Nõukogude Liidu mõjusfääri, mis tõi alates
1940. aasta juunist kaasa esimese Nõukogude
okupatsiooni ja repressioonilained. Pärast sõja
puhkemist Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel
21. juunil 1941. aastal tärkas Eesti elanikes lootus
vabaneda nõukogude võimu alt ja taastada
Eesti Vabariik. Üsna pea sai aga selgeks, et üks
okupatsioon oli asendunud teisega.
Rasketele sõja-aastatele vaatamata jätkus
Eestis vilgas kultuurielu – korraldati näitusi,
toimusid kontserdid ja teatrietendused. Saksa
kultuuripoliitika eesmärgiks okupeeritud aladel
oli kultuurielu kiire taastamine, et selle pinnalt
alustada Saksa kultuuripropagandaga ning
näidata Kolmanda Riigi kunstielu kõrget taset.
Võiks eeldada, et okupatsiooni ajal allutatakse
kultuurielu rangele kontrollile, kuid ometi
siinsetesse loomingulistesse küsimusesse Saksa
okupatsioonivõim sisuliselt ei sekkunud ega
surunud vastupidiselt Nõukogude ideoloogide
praktikale oma kunstiideaale jõuga peale. Saksa
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Opera and operetta productions at the Estonia Theatre during the German occupation in
1941–1944: operation, repertoire and reception
Agnes Toomla
One of the most dramatic epochs in the history of Estonia in the 20th century were the 1940s: the
beginning of the Soviet occupation (1940) with its first repression, World War II reaching the territory of
Estonia (summer 1941), the German occupation (summer 1941 to autumn 1944) and the continuation of
the Soviet occupation (from autumn 1944 onwards) with its new repression. All these events significantly
affected the cultural life of Estonia, including music and music theatre. However, the development of
the musical culture of the period reached its climax at the beginning of the 1940s, with educational
establishments, concert organisations, orchestras and music theatre and considerable musical forces at
international level providing a strong professional structure to musical life.
Despite the hard war years, the cultural life of the period 1941–1944 remained vibrant – large numbers
of fictional works, school textbooks, and practical manuals were printed, numerous exhibitions, concerts
and theatrical performances were held, and a vast amount of art and music criticism was published.
The aim of the cultural policy of the Third Reich was the rapid restoration of cultural life in the occupied
countries. This served as the starting point for the propagation of Nazi ideology as well as demonstrating
the high level of artistic life in Nazi Germany. Surprising as it may seem, there were no strict and clear
directives/instructions concerning musical policy in Nazi Germany. Much depended on individual
people and personal relationships. The German authorities preferred the music of the 19 th century and
conservative new music; performances of works, including many lesser known compositions by German
composers, were supported. In addition, they loved operetta and Italian opera. The concert and opera
repertoire did not differ greatly from that of the past, i.e. from the Weimar Republic.
In German-occupied territories, the primary function of the theatre was to offer an entertainment for
both Germans and the local inhabitants. Theatre also played a significant role as a place where people
could socialise with each other. This fact was also taken into consideration in occupied Estonia, and
during the German occupation the Estonia Theatre was very active. Indeed, the theatre’s operation was
quickly re-established after the Soviet aerial bombardment of 9th March 1944, during which the theatre
building was destroyed.
Since its foundation in 1906, the Estonia Theatre had been a multi-genre theatre for drama, opera,
operetta and ballet. Initially, six to seven performances were given each week, and later even eight or
nine. During the German occupation this busy schedule meant two performances on Sundays, with
extra performances on Fridays, Saturdays or Mondays being added as required. In addition to operas,
operettas, ballets and dramas, which were given in Estonian according to the traditions of the time, the
Estonia Theatre was also obliged, on the demand of the German authorities, to perform operettas for the
military in German. Additionally, evening entertainments known as Colourful Evenings (Bunte Abende)
were organised, and guest performances with Colourful Evenings and music and drama productions
were given outside Tallinn, as well as performances in hospitals.
Giuseppe Verdi’s La Traviata was the first production during the period of the German occupation,
receiving a performance on 20th September 1941. The repertoire altogether included 12 operas (two
different productions of La Bohème as well as Tosca and Madam Butterfly by Giacomo Puccini, La Traviata
by Verdi, Cavalleria Rusticana by Pietro Mascagni, Pagliacci by Ruggero Leoncavallo, Carmen by Georges
Bizet, Tannhäuser by Richard Wagner, The Barber of Seville by Gioachino Rossini, Tiefland by Eugen d’Albert
and Vikerlased by Evald Aav) and 7 operettas (Die Fledermaus by Johann Strauss, The Merry Widow and
Der Graf von Luxemburg by Franz Lehár, Der Vogelhändler by Carl Zeller, Der Vetter aus Dingsda by Eduard
Künneke and The Girl without a Homeland by Priit Ardna). The most popular opera according to number of
performances was La Traviata and the most popular operetta The Merry Widow.
We can assume that during the period of the German occupation culture in Estonia was placed under
strict control, though the German occupiers did not generally concern themselves with issues concerning
local creative matters. Although the performances of works by politically and racially inappropriate
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authors were forbidden, this did not affect the standard repertoire of the Estonia Theatre much.
Additionally, the popularity of the classical repertoire had to be taken into consideration (e.g. Bizet’s
Carmen, Pyotr Tchaikovsky’s Swan Lake). Plays and literature were subject to greater controls, but by and
large the German occupiers did not intervene in the activities of the Estonians, the latter being seen as a
lower race.
Throughout the German occupation there were no significant differences in the repertoire of the
Estonia Theatre compared to that of the preceding period, i.e. the Republic of Estonia. Essentially the
cultural life of the Republic of Estonia continued largely unchanged until the great repressions of 1949. In
general, the German authorities did not intervene in the choice of repertoire much and the theatre itself
did not give them any reason to do so. The repertoire policy depended largely on individuals. The opera
and operetta productions performed in the Estonia Theatre during the period 1941–1944 were based
on the typical repertoire of the European theatres of the time; the Nazi-German ideological background
played no significant role in the choice of repertoire. Ideological pressures meant that operettas were also
performed in German after December 1941; on the other hand, the Estonia Theatre itself was interested in
increasing audiences, and this was one way of doing so.
The Estonia Theatre itself and the high quality of the performances given there played an important
role for the audience – such entertainments helped people to forget the troubles and fears of war. The
lifestyle of German soldiers had already included visiting the theatre before the war, and during the war
they continued to do so. Estonia’s own theatre and the Estonian singers and actors who performed there
formed a significant part of the identity of the Estonian people: in spite of being under foreign authority,
Estonia’s own culture remained.

56

L AVAT Õ L G E N D U S E D

„Aeg, see ei muuda ju midagi asjade juures”1
Muusika, teksti ja režii suhtest Hugo von Hofmannsthali ja
Richard Straussi „Roosikavaleris”
Christian Schaper
(tõlkinud Anu Schaper)

Hugo von Hofmannsthal ja Richard Strauss püüdsid 1911. aastal esietendunud „Roosikavaleriga”
rohkem kui ühegi teise teose puhul rajada
kohustuslikku, igas mõttes autorite suunatud
esitustraditsiooni. Alfred Rolleri koostatud
„lõpliku”2 režiiraamatu stsenograafiajooniseid
ei kasutatud mitte ainult esietendusel Dresdeni
Semperoper’is, vaid kirjastus saatis selle
esitusmaterjalide osana trükitult ka järgmistesse
lavastuspaikadesse Münchenisse, Berliini, Viini
ja Milanosse. Sellise retseptsioonisuunamise
mõju – Hofmannsthali aimuse järgi „teose
aastakümnetepikkuse lavalpüsimise conditio
sine qua non”, „et kehtestada (ka režiis) uus stiil,
millega siin on tegu”3 – on jäänud tuntavaks
tänapäevani:
Viini
Riigiooperis
asendati
originaalkujundus alles 1968 Otto Schenki
uuslavastuses Rudolf Heinrichi lavakujundusega,
mis
mõjub
tänapäevasest
vaatepunktist
traditsioonilise dekoratsiooniteatrina (Ausstattungstheater) ja on omakorda juba ise nagu
ajaloolise rekonstruktsiooni katse. Seda lavastust
mängitakse seal praeguseni, samamoodi nagu
Baieri Riigiooperi mängukavas on ikka veel
Schenki Müncheni-lavastus 1972. aastast (kunstnik Jürgen Rose)4 – ülistatud kui „klassikaliselt
mõõduandev rokokoo-luksuslavastus”.5 Nagu
lavastaja Frank Hilbrich oma lavastuse (Bielefeld

2006) ettevalmistusfaasist rääkides mainib, võib
ka sajand pärast esietendust uute „Roosikavaleri”lavastuste puhul kolleegide käest nii mõnigi kord
kuulda: „„Roosikavaler” – keeruline. Kõige parem,
kui teed lihtsalt nii, nagu kirjas on.”6
Sellest muusikalis-dramaatilisest teosest pidi
saama „teksti ja muusika tervik”,7 mille autorid
toonitavad selgesõnaliselt peale nende kahe
komponendi veel ka lavakujunduse tähendusrikkust, et lasta seega tervikkunstiteose kõigil
teguritel mõjuda ühes suunas. Seetõttu näib
igasugune kõrvalekaldumine teose tekstis
sõnastatud tahtest välistatuna. Kuid tegelikkuses
saab selline kitsendav hoiak vaid osaliselt toetuda
Hofmannsthalile ja Straussile ning pretensioonikas „teosetruudus” või „truudus” teost
määravale tekstile on „Roosikavaleri” puhul
vähemasti niisama kaheldav, nagu ta on seda
kategooriana põhimõtteliselt. Juba küsimusele,
mida tuleks pidada teose tekstiks, on vaevalt
võimalik rahuldavalt vastata: kas sinna peaks
kuuluma ka Rolleri režiiraamat? Sellega nihkuks
– teatriteaduslikus nomenklatuuris (vrd. nt.
Balme 2003: 82–83) – „lavastustekst” (mille
kirjapanekuna võib režiiraamatut mõista) teosega
kindlaks määratud „teatritekstiks”. Tõepoolest
autoriseerisid Hofmannsthal ja Strauss Rolleri
režiiraamatu koos kõigi kõrvalekalletega nende

1
2
3
4

„Die Zeit, die ändert doch nichts an den Sachen”. Marssaliproua Octavianile, „Roosikavaler”, I vaatus.
„[E]in für allemal”. Hofmannsthali kiri Straussile, 12. mai 1909 (BW 1978: 60).
Hofmannsthal Straussile, 27. aprill 1910 (BW 1978: 87).
Lavastaja ja kunstniku vabaduste mõõdupuust tollases Münchenis räägib Brigitte Fassbaender, legendaarne
Octaviani kehastaja selles lavastuses, järgmist: „Noor Otto Schenk lavastas, Jürgen Rose lõi ülimeeleoluka, detailirikka
lavakujunduse ja stiiliehtsad kostüümid. Minu nahkfrakk istus nagu valatult, ja parukas teises vaatuses polnud
mitte valge, vaid pruun – tookord sensatsioon!” („Der junge Otto Schenk führte Regie, Jürgen Rose schuf das
hochatmosphärische, detailfreudige Bühnenbild und die stilechten Kostüme. Mein Lederfrack saß wie angegossen, und
die Perücke im zweiten Akt war nicht weiß, sondern braun – damals eine Sensation!”; Fassbaender 2013: 74).
5
Vrd. Baieri Riigiooperi veebileht, ‹http://www.bayerische.staatsoper.de›, Shortlink: ‹http://goo.gl/T9U6d› (3.07.2013). –
Eestis oli „Roosikavaler” esimese Richard Straussi ooperina laval 1970 Estonias (eestikeelsena).
6
Frank Hilbrich vestluses autoriga 11. mail 2013.
7
Hofmannsthal Straussile, 20. märts 1911. Selle kuulsa, „Roosikavaleri” kohta käiva ütluse jätk jäetakse meeleldi mainimata;
see kõlab nii: „mis teksti ja muusika tervikuna rahuldab mind küll üsna väga, aga mitte täielikult” („der mich als ein Ganzes
von Text und Musik zwar recht sehr, aber nicht völlig befriedigt”) (BW 1978: 113).
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endi ettekirjutustest,8 ilma siiski järgnevalt
tekstiraamatusse ja partituuri parandusi tegemata. Lõplikku, vastuoludest vaba teoseteksti neil
eeldustel enam pole. Aga erinevused ilmnevad
juba partituuri, tekstiraamatu9 ja raamatuväljaande10 võrdlusel. Ka säilinud tekstides, mida
kumbki neist (Hofmannsthal ja Strauss) kehtivaks
pidas, manifesteeruvad üksteisest lahknevad
kunstiteose ideaalvormid – rääkimata sellest,
et Hofmannsthal polnud teatavasti ka Straussi
muusikalise lahendusega mitte alati nõus.11 Mida
täpsemalt vaadata komponente endid (ja veel ka
nende kontekste), seda enam osutub kavatsetud
teosetervik selleks, mis ta oma sünniloo tõttu
paratamatult vähemasti mingil määral on:
kokkusobitatu, mille üksikutele kihtidele ei saa
interpretatsioonis võib-olla alati samavõrra
truu olla. Selles mõttes tuleb Hofmannsthali
„Kirjutamata
järelsõnas
„Roosikavalerile””
mainitud-loodetud kihtide sulandumist ilmselt
lugeda küll sõnasõnaliselt kui ideaali, aga ikkagi
ainult võimalusena: „Teos on tervik ja ka kahe
inimese teosest võib saada tervik” (Hofmannsthal
1910/11: 488).
Tavaline praktika võtta partituur kui teost
viimase instantsina lõplikult määrav teatritekst
„teosetruuks” peetava režii mõõdupuuks (ja tuua
seega, kui täpne olla, lavale juba pigem Straussi
kui Straussi ja Hofmannsthali „Roosikavaler”)

pole seega ainus võimalus. Aktualiseerivad
lavastuslikud lähenemised laiendavad teose
mõistet ja muudavad selle dünaamiliseks,
kuna ei tugine tingimata staatilisele, helilooja
teostatud sünteesile, vaid võivad jõuda omaenda
uute sünteesideni, kui lahkavad teosekihte
analüütiliselt ja laiendavad neid lisainformatsiooni
ja -materjalidega, nimelt ajaloolise mõõtme
osas, mis sobib iga kunstiteosega – eelkõige
„ajamasina” teatri (vrd. Fischer-Lichte 1985: 37)
omadega (aga mitte ainult). Sellal kui möödunud
aegade muusikateosest saab etendusel esteetiline
olevik, lahutab tänapäevaseid vaatajaid tekkeaja publikust muutunud mõistmishorisont.
Lavastused, mis reflekteerides püüdlevad nende
horisontide sulami poole, mõjuvad parimal
juhul teost selgitavana ja kergendavad sellest
arusaamist (ning on seega muusikateadusliku
uurimistöö eesmärkidega kooskõlas); olenemata
leitud lahenduse kvaliteedist kujutavad seda
laadi lavastused endast aga igal juhul museaalsest ooperitööstusest keeldumist. Kuigi
80-aastasele Richard Straussile kangastus just
selline „ooperimuuseum”, milles „hoitakse
ooperiliteratuuri suurimaid teoseid esmaklassilises
esituses kõrgel tasemel tänu pidevale proovitööle”
(Strauss 1981b: 71),12 ei saa küsimusele, kas Strauss
olnuks niisiis Regietheater’i13 vastane, siiski sugugi
jaatavalt vastata – vastupidi, see küsimus jääb

8

Roller avaldab selle asjaolu ise oma režiiraamatu eessõnas: „Järgnevad näpunäited on klaviiri ja tekstiraamatu
lavastusjuhistega mitmeti vastuolus, kuid teose autorid aktsepteerisid neid.” („Die folgenden Angaben widersprechen
vielfach den szenischen Anmerkungen des Klavierauszuges und Textbuches, sind jedoch von den Autoren des Werkes
akzeptiert.”) Tsit. Hofmannsthal 1986: 550 järgi.
9
See puudutab paranduste kõrval, mille autorid lasid tsensuuri vältimiseks teha vaid sellepärast, et „eksitada inimesi,
kes loevad tekstiraamatut kurjade kavatsustega [juba] enne” („die Leute, die vorher das Textbuch in böser Absicht
lesen, zu bluffen”; Strauss Hofmannsthalile, 25. august 1910, BW 1978: 100), vägagi ka sisulist külge, tuntuim näide on
Sophie „kõrvakiilud”, mida Strauss vaatamata Hofmannsthali korduvatele nõudmistele (vrd. BW 1978: 66 ja 98) maha ei
tõmmanud, peale seda kui nad olid kord komponeeritud (II:54+2j., eelkõige tamburiin; partituuriviidete tähistuse kohta
siin artiklis vt. joonealust märkust 25) ja II vaatuse partituur oli läinud juba trükki (vrd. BW 1978: 87), tekstiraamatust on
nad seevastu kõrvaldatud.
10
Siin jäid mh. välja mõned Straussi nõutud uued tekstid; vrd. teose loomisetappide ulatuslikku dokumentatsiooni
(Hofmannsthal 1986).
11
Vrd. Hofmannsthali krahv Harry Kesslerile väljendatud kartust, et Strauss võib „Roosikavaleris” jälle, „nagu Elektra puhul
[---] iseenesest tervikliku teose [---] – üleliigse – sümfooniaga” üle valada „nagu prae soustiga” (kiri 30. maist 1909, tsit.
Hofmannsthal 1986: 605 järgi), samuti ärasaatmata kirja Straussile 11. juunist 1916 (BW 1978: 345–346) Hofmannsthali
näidetega selle kohta, et Strauss olevat „Roosikavaleris” „üht-teist täiesti vales stiilis käsitlenud, mis mind tookord väga
haavas”.
12
Kirjas Karl Böhmile 27. aprillil 1945 on muusikateatri selline restauratiivne, muu hulgas mängukava puhastav
ülesehitusprogramm sõnastatud Viini Riigiooperi purustamise mulje all ja kaks päeva enne ameeriklaste sissemarssimist
Garmisch-Partenkirchenisse kui „omamoodi testament”; ilmunud „Loomingulise testamendi” („Künstlerisches
Vermächtnis”) nime all (Strauss 1981b).
13
Mõistet Regietheater on siin kasutatud sellise teatrivormi tähistamiseks, milles režii on tajutav kui teosetekstidele
iseseisvalt lisanduv, neist rohkem või vähem selgelt eristuv kiht. Vrd. Regietheater’i kohta Carl Dahlhausi põhjapanevat
esseed „Regietheater”. – Musica 38 (1984), lk. 227–236, samuti uuemaid sellele nähtusele pühendatud kogumikke:

59

Muusika, teksti ja režii suhtest Hugo von Hofmannsthali ja Richard Straussi „Roosikavaleris”

ajaloolase vastuseta, kuna ei puuduta ajalooliselt
eksisteerinud reaalsust.
Ooperiteatris, mis oli tuttav Richard Straussile,
polnud mitte ainult väga palju rohkem uudisteoseid kui tänapäeval, vaid see oli ka ikka veel
esmajoones lauljakeskne teater. Strauss püüdis
järjepidevalt tagada oma teostele võimalikult
adekvaatse esituse, kasutades uue rolli puhul
sobivat lauljatüüpi ja andes osatäitjale otseselt
juhiseid, sel viisil jõudes soovitud interpretatsioonini.14 Isegi oma hoopis hilisemast
ajast pärit suuniseid karakterite kujundamiseks
„Roosikavaleris” nimetab ta „tähtsateks nõudmisteks osatäitjatele” (Strauss 1981c: 237), mitte
lavastajale – sellelt pidi tööd ära võetama, nii
palju kui võimalik. Oli esitustraditsioon autorite
rahuloluks juba kord kinnistatud, kaotas Strauss
lavalise teostuse vastu kiiresti huvi, kasvõi juba
seetõttu, et lavastusfaktori kui muutuva suuruse
üle ei tarvitsenud üldse järele mõelda:

veel vaid partituur võib ikka jälle midagi uut
päevavalgele tuua. Et aeg aga midagi asjade juures
ei muutvat – sellest lohutavast eksitusest hoiab
juba marssaliprouagi ainult enesekaitseks kinni.
Ajal, kui muusikateatris kujutavad uudisteosed
endast ammu erandeid ja põhirepertuaari võib
pidada piisavalt tuntuks ja ühtlasi salvestisena
kättesaadavaks, on traditsioonilist esituslaadi just
hilisele Straussile osutades vaevalt võimalik kaitsta
(igatahes mitte paremini kui otsust esitada teoseid
üksnes kontserdilaval).
Regietheater ei ole vahepeal ka „Roosikavaleri”
ees peatunud, oma kõigis juba šabloonseks muutunud mänguviisides (Schläder, Franke 1997: 102):17
tegevustiku abstraheerivast ajalootustamisest
kuni selle ümberasetamiseni fantaasia- või
unenäomaailmadesse ja teise ajastusse viimiseni,
eelistatult teose enese tekkeaega (juugendstiilivõi fin-de-siècle-kujundusega teedrajavalt Luchino
Visconti, London 1966, ja Götz Friedrich, Stuttgart
1981; dekadentsi- ja sõjaeelse draamana viimati
tooniandvalt Robert Carsen, Salzburg 2004).
Väljapaistvad uuemad lavastused on viimast
käsitluslaadi laiendanud ajas rändamiseks, mis
viib ettekirjutatud „Maria Theresia esimestest
valitsusaastatest” tänapäeva (Peter Konwitschny,
Hamburg 2002; Andreas Homoki, Basel
1999 / Berliini Koomiline Ooper 2006). Ja isegi
muuseumist, kuhu paigutatuna Strauss oma
teoseid näha soovis, on „Roosikavaler” jälle
välja toodud – nähtava protsessina laval ja
lavastuse juhtideena (Anselm Weber, Essen 2004).
Puutepunkte sellisteks tõlgendusteks ei paku tükk
mitte ainult (nagu iga teinegi) talle omase tekke-

Kui ma olen „Wallensteini” või „Iphigenie’d”
kolm korda näinud, tunnen ma teksti, ja
kolme esituse järel ka „Tristanit”, ja sealt
alates huvitavad mind laval parimal juhul veel
kohusetruult tehtud uuslavastus või teised
lauljad.15
Selle ja paljude teiste Straussi hiliste aastate
laialipillatud märkuste eesmärgiks – sageli on
need märkused seotud manitsusega, et osatäitjad
oleksid žestidega tagasihoidlikud16 – on osutada
orkestrile kui lavalise sündmustiku tegelikule
kandjale ja nad jõuavad selles mõttes (sarnaselt
Wagneriga) välja nähtamatu teatrini, milles

Gerhard Brunner, Sarah Zalfen (Hrsg.) 2011. Werktreue. Was ist Werk, was Treue? Wien u. a.: Böhlau/Oldenburg; Horst Weber
1994. Oper und Werktreue. Fünf Vorträge. Stuttgart/Weimar: Metzler. Vrd. peale selle Claus Unzen 2006. Sprengung in die
Postmoderne oder Opernregie im Wandel zur kreativen Kunst. – Von der Zukunft einer unmöglichen Kunst. 21 Perspektiven
zum Musiktheater. Hg. v. Bettina Knauer u. Peter Krause, Bielefeld: Aisthesis-Verlag, S. 125–138; Klein 2007.
14
Vrd. nt. diskussiooni parun Ochsi esimese osatäitja Karl Perroni üle, keda eriti Hofmannsthal pidas halvaks valikuks,
eelkõige Straussi kirju 30. dets. 1910 Hofmannsthalile (BW 1978: 107–108) ja esietenduse dirigendile Ernst von Schuch’ile
(Hanke Knaus 1999: 173–174).
15
„Wenn ich den „Wallenstein” oder die „Iphigenie” dreimal gesehen habe, kenne ich die Dichtung, und nach drei
Vorstellungen auch den „Tristan”; und von da ab interessieren mich auf der Bühne höchstens noch eine gewissenhafte
Neueinstudierung oder andere Sänger” (Strauss 1981d [ca. 1940]: 92).
16
Straussi arusaama muusika teostamisest laval, mis on tõlgendatav liigutusi ette joonistava ja selles mõttes
koreografiseerivana (ja mängib sellisena tema partituurides silmanähtavalt suurt rolli), on esmalt raske mõista, kuna
on ühtekokku ebaühtlane ja seda tuleks täpsemalt uurida. Tendents on, et hilistele, skeptilistele ütlustele („mitte
iga flööditriller pole primadonna silmapilgutus, mitte iga keelpilliakord rõhutul taktiosal samm või käeliigutus”,
Strauss 1981a: 60) vastanduvad varasemad, mis võtavad mõõdupuuks „žesti ja selle orkestris väljendumise imelise
kokkusobivuse” printsiibi (Strauss 1981a: 83). Roller koostas „Roosikavalerile” režiiraamatu noodimaterjali abil;
Hofmannsthali märkusega „ilma žesti ja sammu absoluutse kokkusobivuseta muusikaga on ju režiiraamat mõttetu,
diletantlik asi” (Straussile, 12. oktoober 1910, BW 1978: 105) nõustus helilooja silmapilkselt.
17
Hea ülevaate lavastusajaloost kuni 1990ndate aastate keskpaigani annab Jürgen Schläderi ja Rainer Franke artikkel
„Rosenkavalier” (Schläder, Franke 1997).

60

Christian Schaper

küllusest20 mu enda teatrikogemuste kõrval
eelistatult välja tuntuimad ja/või salvestisena21
kergesti kättesaadavad lavastused.

ja retseptsiooniloo kaudu, „Roosikavaleri” puhul
lisandub teoses endas peituv eriolukord, et tegu
on näiliselt läbi ja lõhki ajaloolise mängupaiga
ja -ruumiga, mida on rikastatud väljamõeldud,18
osalt ka talle anakronistlikult vastukäivate19
elementidega ning mis sellisena lausa kutsub
sündmusi teistele ajatasanditele üle kandma.
Sellegipoolest
peavad
aktualiseerivad
lavastused (nagu traditsioonilisedki), niikaua kui
nad tahavad jääda ühe teose lavastuseks, selle
teose kihtidega avatult tegeldes ja uut tähendust
luues (vrd. juba Eco 1973 [1962]), end alati kuni
detailideni tõestama. Selles mõttes on ooperirežii
ja muusikateaduse ühine ülesanne tuua välja
muusika keerukas mitmekihilisuses ja võtta luubi
alla muusika funktsioonid ja võimalused, avatus
ja ka piirangud oma suhtes teksti ja lavastusega.
Olgu see järgnevalt näitlikustatud kolmes etapis
järgmiste aspektide kaudu: 1. küsimuse abil,
kuivõrd „Roosikavaleri” sissejuhatust, „eelmängu
eesriide taga”, saab üldse muusikalisesse
ideestikku lugupidamisega suhtudes lavastada;
2. kolmes näites käsitletava juhtmotiivika abil,
mis nii muusikalise jutustuse siduva vahendina
kui ka väljenduse kandjana vastavalt kas
võimaldab, teeb ootuspäraseks või kutsub
esile erinevaid lavalisi tulemeid; ja 3. teksti ja
muusikaliste tähenduskihtide abil „väikese neegri”
etteastetes, mille lahknevused – eelkõige tüki
lõpus – sobivad kõige erinevamate lavastuslike
lahenduste põhjendamiseks. Valitud näited
„Roosikavaleri” lavastustest ei keskendu sealjuures
eesmärgipäraselt ühelegi kindlale suunale
ega üksikutele lavastustöödele tervikuna, vaid
nopivad tohutust, ammu enam mitte ülevaatlikust

Eelmäng eesriide taga
Et „Roosikavaleri” sissejuhatuse taga peitub
midagi enamat kui meeleolu loov eelmäng,
toimides ühtlasi ooperi alguse märguandena –
avamängu traditsioonilised funktsioonid, mida siin
möödaminnes samuti täidetakse –, ei jäänud kuigi
kauaks saladuseks. Sellal kui Alfred Schattmann,
kohustusliku, juba enne esietendust kättesaadava
juhtmotiivivihiku (thematischer Leitfaden) autor,
kirjutas veel „ehtsast straussilikust lennukusest”
ning sissejuhatusest „teose põhimeeleollu”
(Schattmann 1911: 1)22 ja näiteks ka Richard
Spechti iseloomustus „tormiline, joobunud
sissejuhatus, täis liialdatud lõõma, vaikseid ohkeid
ja ahvatlevat tundlemist” Merkeris peegeldas
üksnes „esmamuljeid „Roosikavalerist”” (Specht
1910/11: 331),23 avastas viimati mainitu ise mõned
aastad hiljem oma suures Straussi-biograafias,
et „esimesele vaatusele vahetult eelneva
„armuöö sümfoonia”” näol on tegu „tükikese
sündmustikuga suletud eesriide taga” – ja nimelt
koos muusikaliselt selgete detailidega, mida
selgitamast Specht aga kangekaelselt keeldub:
Seal on ka šokeerivat vabameelsust, täiesti
[sõnadesse] „tõlkimatut”, aga mõistetavat sellele, kes seda helikeelt tõepoolest
kuulab – ma hoidun kõige kaugemale minevat
reetmast.24

18

„Kommetest ja tavadest on enamasti ehtsad ja traditsioonilised need, mida võiks pidada väljamõelduks ja välja mõeldud
need, mis näivad ehtsana,” kirjutab Hofmannsthal „Kirjutamata järelsõnas „Roosikavalerile”” (Hofmannsthal 1910/11: 489).
Vrd. ka kommentaari „Roosikavaleri” motiivide ja allikate kohta (Hofmannsthal 1986: 701 jj.), eriti „väljamõeldud” keele
kohta lk. 715–716.
19
Siia kuuluvad Viini valsi kõrval (hommikusöögivalsi puhul I:48+3jj. põimunud ühe Mozarti stiilis menuetiga) näiteks
ka „sentimentaalsed Mendelssohni-imitatsioonid” („ajamonoloogis”); vrd. juba Paul Bekkeri esietenduse kriitikat
Ostseezeitung’is (27. jaanuar 1911): „Muus osas on see „Roosikavaler” muusikaline maskeraadikomöödia, milles
helilooja proteuselik kohanemisvõime säravalt triumfeerib.” („Im übrigen ist dieser „Rosenkavalier” eine musikalische
Verkleidungskomödie, in der die proteusartige Verwandlungsfähigkeit des Komponisten glänzendste Triumphe feiert.”)
(tsit. Messmer 1989: 92–93 järgi).
20
Vrd. Lesnig (2010: 328–569), kes nimetab üksnes 20. sajandi kohta üle 1000 lavastuse.
21
Paljud järgnevalt aeg-ajalt viidatud lavastustest on olemas DVD-salvestusena, vrd. allikad.
22
Leitfadeni-žanri kohta vrd. Christian Thorau põhjapanevat väitekirja Semantisierte Sinnlichkeit. Studien zu Rezeption und
Zeichenstruktur der Leitmotivtechnik Richard Wagners. Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 50, Stuttgart: Steiner,
2003.
23
Selline („Esmamuljeid „Roosikavalerist”” / „Vorläufiges vom Rosenkavalier”) oli ühtlasi tema artikli pealkiri.
24
„Auch Gewagtheiten sind da, gar nicht zu ‚übersetzen’, aber deutlich für den, der diese Tonsprache wirklich vernimmt –
ich werde mich hüten, die weitestgehende zu verraten” (Specht 1921: 242).
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Tegelikult pole raske kirjeldada sissejuhatuse
muusikalis-dramaturgilist kulgu sõnadega, mis
kaotavad selle programmilist sisu arvestades
oma metafoorse iseloomu: kaks teravalt
vastandlike profiilidega, sealjuures üksteisega
harmooniliselt täiesti sobimatut tegelast (t. 1–6)
kohtuvad ja viivad mitmes laines intensiivistuvat
liikumist edasi, haarates kordamööda initsiatiivi.
Kulminatsioonikõver viib kahe väga erineva
kõrgpunktini. Neist esimene (nr. I:5–3j.)25 tuleb
ootamatult, kuna muusikalise arengu mõttes
liiga vara: keset pinget tõstvaid sekventse,
ilma seostava kadentsita murrab purskudes
(metsasarved) ja triumfeerides (trompet) välja
sihthelistik E-duur. Teiseni jõutakse alles peale
orelipunkti dominandil (I:5–2, 2. löök), kui toonika
on niisiis tagasiulatuvalt ümber mõtestatud
kadentsikvartsekstakordiks ja seejärel suunatud
uude, välishäälte vastasliikumises täiskromaatilisse
hoovõttu (I:5–6); peale seda päästvat korrektuuri
viib lamedam kõver olulisemalt pikemas lõigus
(I:6–8) dominandil platootaoliselt ja laugelt
üle teise kõrgpunkti (I:7+1). Straussi andumus
programmilistele detailidele ületab seega kaugelt
klassikalise teemade soolise karakteristika,26 mis
peegeldub tüüpilisel kujul ka siin juhtmotiivides
(teiste, spetsiifilisemate tunnuste kõrval), ta
suunab eelmängu käiku orgasmi soospetsiifiliste
füsiognoomiate järgi – ja lisab ka sealjuures veel
selles mõttes muusikalise iseloomustuse, et laseb
noorel Octavianil, kes pole „sellistes asjades
vilunud” („kein Geübter in solchen Sachen”;
I:46+1j.), paista veel natuke kogenematumana, kui
Hofmannsthali tekst nõuab.
Arvestades selle muusikalise kujutuse drastilisust võib jutt „armuöö sümfooniast” paista lausa

ilustavana, vähemasti lõiguti pole ju tegu millegi
muu kui komponeeritud seksiga. 27 Siiski on ka
sissejuhatuse ajalise raami, vaevalt nelja minuti
reaalselt kõlava muusika paisutamisel terveks ööks
täiesti oma õigustus. Armuaktist endast väga palju
kokkusurutumalt tuleb sealjuures ette kujutada
eel- ja eelkõige järelmängu, milles üksteisele
järgnevad vahetult ja tihendatud kujul rahuloleva
idülli (I:10–11: tranquillo, metsasarve kvintide
meloodika, „tertsiõndsus”) ja emotsionaalse
tunderõhu (I:11+0 –12–2)28 faasid. Muusika on
ajakunst par excellence ja tema jätkuvus tasandab
kiirenduse vahelduvad astmed märkamatult. Kui
eesriie avaneb (nagu ikka Straussi puhul täpselt
partituuris tähistatud kohal), võib Octavian,
silmanähtavalt jälle piisavas riietuses ja juba
„pingil voodi ees”, marssaliprouat, „kes voodis
lamab, poolenisti kaisus” hoida.
Dresdeni ooperi jaoks oli mõistagi juba see liiga
ühemõtteline, õueteatri enesetsensuur intendandi
krahv Nikolaus von Seebachi näol taunis kaugelt
enne esietendust avapildi sündmatust. Isegi
kui eelnenud öö tegevustik on ilmselge ja
lavasündmustiku mõistmiseks möödapääsmatu,
võis sellele nähtavalt vihjata üksnes kaudselt ja
täiendava turvadistantsiga: tegelased pagendati
„ainult õukonnateatri tarbeks”29 voodilt diivanile,
nagu Rolleri režiiraamat oli juba ette rutates
kindlaks määranud. 30 Et sellised meetmed
olid kohased, leidis kinnitust ka mõningates
arvustustes, mis mõistsid hukka tegevustiku ja
eriti avapildi moraalse küsitavuse31 – tüüpiliselt
ilma muusikalist sissejuhatust kui ooperi tegelikku
algust üldse nimetamata.
„Roosikavaleri” sissejuhatus kujutab endast
niisiis selliste asjaolude kokkusattumuse tule-

25

Siin ja edaspidi tähistavad rooma numbrid sulgudes vaatusi ja araabia omad partituurinumbreid, väikenumbrid nende
taga takte enne (–) või pärast (+) numbritega tähistatud kohta; otse partituurinumbri juures oleva takti tähistus on
seejuures +0.
26
Adolf Bernhard Marx (1795–1866) tituleerib oma sonaadivormiteoorias sonaadivormi pea- ja kõrvalteema nende
iseloomulike joonte tõttu vastavalt mehelikuks ja naiselikuks.
27
Vastavalt konstateerib Laurenz Lütteken (2011: 406), et siin ületatakse „piir erootiliselt pornograafilisele”. Teatavasti pole
tegu mitte esimese sellise stseeniga Straussi muusikas; vrd. (siiski vähem ilmset) „Symphonia domestica’t”, nr. 65 jj., eriti
nr. 72–77.
28
Vrd. järgmise lõigu keskpaika artiklis.
29
Strauss Hofmannsthalile, 3. juuli 1910 (BW 1978: 94). Vastav muudatus on olemas ka Fürstneri kirjastuses trükitud,
ooperipublikule mõeldud tekstiraamatus, samas kui partituur ja raamatuväljaanne jäid puutumata.
30
Hofmannsthal kirjutab Straussile „Krahv Seebachi vastuväidete” kohta 12. juulil 1910 (BW 1978: 94): „Et marssaliproua juba
voodist väljas, on ju Rolleril (režiiraamatu ja dekoratsioonide osas) juba ammu kindlaks määratud.” („Daß die Marschallin
schon außer Bett, ist ja mit Roller (bezüglich Regiebuch und Dekoration) schon längst fixiert.”) Juurdekuuluv Seebachi kiri
on kadunud.
31
Vrd. nt. Albert Geigeri artiklit „Unpassende Worte eines Dilettanten”. – Badische Landeszeitung, 5.04.1911, tsit.
Messmer 1989: 81 järgi: „Millega algab „Roosikavaler”? Ühe küpsemas eas („ohtlikus” eas) daami juures on öö läbi olnud
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must, mille puhul sai tsensuurist kõrvale hiilida
ning ühtlasi kasutada ooperisissejuhatuse veel
üht traditsioonilist kujundamisvõimalust, vahetult
eelnevat tegevustikku. 32 Asjassepühendatute
muusikana võimaldas see Straussil teadmatutele
sündmatut serveerida, ilma et ta oleks pidanud
asju ühetähenduslikult kindlaks määrama: häda
korral olnuks võimalik taganeda „absoluutse”
komöödiaavamängu abstraktsema muusikalise
karakteristiku juurde, seda enam et partituuris on
ettenägelikult kõige delikaatsema koha suhtes
(I:5–3f.) tänu ettekandejuhisele „terve tõus siit alates
täiesti parodeerides!” (I:3–2) käepärast võimalus, et
tegu pole tegelikkusega.
Kas tuleks nüüd lavastada muusikat, mis
võlgneb oma tekke, oma faktuuri ja oma spetsiifilise mõtte programmilise muusikana just
asja enda nähtamatusele?33 Ambitsioonikas režii
ei taha sellest ehk loobuda, samas aga heidab
tõenäoliselt kõrvale võimaluse tuua muusikaliselt
realiseeritud tegevustik laval lihtsalt eesriide ette,
sest see oleks lame esteetiline kordus. Sealjuures
tekitaks see näiliselt lihtsaim lahendus juba üksnes
ajataju muusikalise ümberorganiseerituse tõttu
raskusi, mida saaks konventsionaalse näitlemisega
vaevalt ületada. Lihtsamaks osutuks see filmi
vahenditega, mille visuaalse ajamanipuleerimise
võimalused (näiteks montaaži või esituskiiruse
(fast forward) abil, kombineerides seda visuaalse
külje ebajärjepidevust koos hoidva heliribaga)34
lubaksid muusikat kuulates tekkiva kujutluspildi
praktikas teostada ooperi avakaadritena koos
soundtrack’iga. 35

Iga lavastamiskatse aga, mis püüab eelmängu
implitsiitsest tegevustikust distantseeruda, peab
lahendama Regietheater’i ühe põhiprobleemi:
näidata midagi enamat või ka sihilikult hoopis
muud, kui teosega algselt mõeldud, seejuures
ignoreerimata muusika antud raame – sest vaevalt
et saab rahuldavaks pidada tõepoolest lihtsaimat
„lahendust”, nimelt keeldumist igasugusest
loomingulisest kahekõnest muusikaga, olgu
see dialoog kasvõi välistav või dekonstrueeriv.
Lavastused, milles eelmäng üldse lavastatakse36 ja
võetakse seda seejuures suvaliselt täidetava vaba
ruumina oma tõlgenduseks vajaliku sissejuhatuse
jaoks (Anselm Weber, Essen 2004: muuseumis välja
pandud tegelased tuuakse vitriinidest välja) või
kasutatakse seda pildijada illustreerimiseks (Marco
Arturo Marelli, Graz/Helsinki 2005, Hamburg 2007:
surmatantsuga paaritumismaskiball, mõlemad
paraku ilma äratuntava tähenduseta ülejäänud
lavastuse jaoks, rääkimata kooskõlast muusikaliste
protsessidega), jäävad seega kaugele maha
selliste avamängude tasemest, mille taustal tuleks
„Roosikavaleri” sissejuhatuse ideestikku mõista, ja
lähevad seega Straussi seatud retseptsioonilõksu:
tegemist just nimelt ei ole puhtalt funktsionaalse
või meeleolumuusikaga, vaid tänu programmilisele
arengule ja väljenduslaadile lausa ülemääratletud
ja seega lõppude lõpuks liiga täpse muusikaga, et
igale tema detailile võiks laval hõlpsalt vaste leida.
Sellega aga ei tahaks öelda, et „Roosikavaleri”
sissejuhatust lihtsalt polegi võimalik lavastada.
Kui aga juba jätta alternatiivse tõlgenduse
kasuks kõrvale näiteks peategelaste karakterite

armastusväärne piimahabe. Meie saame näha küpse iluduse nende armurõõmude järelkuma. Ma pole ainult üldsegi
moralist. [---] Aga – leian ühe ooperi sellise alguse lihtsalt ebasündsa olevat. [---] Üks küps naine, kes austab end ja oma
sugu ja oma väärikust, ei tee lihtsalt midagi sellist.” („Womit beginnt der „Rosenkavalier”? Eine Dame reiferen Alters (des
‚gefährlichen’ Alters) hat die Nacht über einen liebenswürdigen Bengel bei sich gehabt. Wir erleben den Nachglanz dieser
Liebesfreuden der reifen Schönheit. Ich bin nur schlechterdings kein Moralist. [---] Aber – diesen Anfang einer Oper finde
ich ganz einfach unanständig. [---] Eine gereifte Frau, die sich und ihr Geschlecht und seine Würde ehrt, tut dergleichen
einfach nicht.” Kõik esiletõsted nagu originaalis.)
32
Selle tüübi silmapaistva, Straussile loomulikult tuttava eeskuju võib leida Richard Wagneri „Valküüri” I vaatuse „tormi”eelmängus.
33
Ajad, mil akadeemiline uurimus ooperilavadele selliseid asju arvas keelata võivat, on aastakümneid möödas, vrd. arutlust
vastavate katsete kohta Klein 2007: 65–67.
34
Selle klassikaline näide on Alfred Hitchcocki filmi „The Wrong Man” (1956) avakaadrid, milles terve õhtuse peo
kokkumonteeritud käiku seob õhtut saatva bändi ainukese, katkematult esitatud numbri soundtrack (siin pealegi
puändiga, et sekventsi lõpus osutub võõrheli pildiheliks või transformeeritakse selleks).
35
Ka Robert Wienese „Roosikavaleri”-tummfilmis (1925/26) on arvestatud sissejuhatuse kui live-soundtrack’iga filmi
avakaadritele, mis jäävad vastavalt tollasele tavale siiski vastavalt visualiseerimata ehk koosnevad vaid tiitritest.
36
Lavastatud sissejuhatused on ka julgemates lavastustöödes harvad; isegi Sven-Eric Bechtolfi Zürichi lavastuses (2004),
mis trumpab ebatavalise mängupaiga ja -ruumiga ning hämmastavate lahendustega ka võtmekohtades (näiteks roosi
üleandmise viimisel Faninalide suurkööki keldrikorrusele, kus Sophie Roosikavaleri saabumisel panipaika põgeneb), on
sissejuhatus täiesti konventsionaalne, „nagu kirjas on”: suletud eesriidega.
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järgi kujundatud motiivilised ja helistikulised
tähendustasandid, siis tuleks visualiseerimisel
otsida vähemasti midagi muusikalisele sündmustikule struktuurilt analoogset, muusikalistele
tunnusjoontele vastavat ja ka meeleolult ühilduvat, mis võtab peale selle võimalust mööda
arvesse veel siit hargnevaid muusikalisi võrgustikke. Mulle teadaolevate lavastuste hulgas sellist
siiani veel ei leidu.

mitmel puhul tõdetud (vrd. Lütteken 2009, eriti
lk. 88, ja 2011: 417). Selle väite jäljed ulatuvad
tagasi Straussi kaasaegse publitsistikani, mida
ta ise mõjutas,38 osutab ju juhtmotiivivihikuautori Schattmanni kõrval ka Specht selle tehnika
erilisusele, kirjeldades muusikalist faktuuri kui
„ilma tegelike juhtmotiivideta, aga ühtejärge
tagasi pöörduvate, muutunud, maskeeritud ja jälle
lahti kooritud teemadega”. 39 Tegelikult ei saa siiski
ka „Roosikavaleris” muusikalisi kujundeid sugugi
ühte patta panna ega öelda, et neil puudub
püsiv tähendustuum, vastupidi, paljudel juhtudel
vastab juhtmotiivika tavalisele praktikale, nagu
kohe ooperi esimese juhtmotiivi abil kergesti võib
näidata (vt. noodinäide 1).

Juhtmotiivistiku potentsiaal: võrgustik,
väljendus, tähendustühimikud
Juhtmotiivide sageli alahinnatud funktsioonide
kõrval – materjalipagasina muusikaliste seoste
tagamine ja iseloomulike, aga samas muudetavate
konstruktsioonidena erinevaimate väljenduslike
eesmärkide teenimine – suudavad korduvad
muusikalised kujundid muusikadraamas eelkõige üht: nad põimuvad pidevalt muutudes
tegevustikku ja saavad niiviisi loo jutustamisest osa,
ja vastupidi, neile endile tekivad lood, mida saab
jutustada. Kuna sealjuures on tegu läbiva, äärmiselt
kompleksse ja spetsiifilise muusikalise tehnikaga,
mille funktsioon draamas seisneb pealegi laval
nähtamatu esiletoomises, ei hakka keegi nõudma,
et juhtmotiivide seoseid järjekindlalt lavastataks.
Kuid seal, kus motiivikasutuse alltekst iseenesest
ei ole selge või jääb muusikaliste seoste tihedas
võrgustikus terve juhtmotiiviliini tähendus
segaseks, võivad muusikateadus ja ooperirežii
üheskoos nende muusikaliste lugude avamise,
nende tähenduse konkretiseerimise või ka üldse
tähendusega varustamise nimel vaeva näha,
selle asemel et rahulduda „ebamäärase tundega
tohutult diferentseeritud seoste olemasolust ilma
nende sisu taipamata”. 37
Et Straussi kompositsioonitehnika „Roosikavaleris” erineb juhtmotiivide osas tema varasemast või Wagneri omast põhjapanevalt, on

Noodinäide 1: I vaatuse algus.

Ei pea sõna-sõnalt omaks võtma Richard Spechti
metafooriderikast (ja tabavat) iseloomustust –
„välkuvate silmade ja uhkelt kuklasse visatud
peaga teema, kas ei mõju see nii?”40 –, et mõista
selle metsasarve-avangu muusikalise väljenduse
sisu. Diastemaatiliselt on peaasjalikult tegemist
kolmkõlameloodikaga fanfaaritopose taustal,
mida on aga samas iseloomulikul viisil laiendatud:
ühest küljest hetkelise sööstuga eeltaktist kvindilt
sekstile ja teisest küljest lõpetava diatoonilise
üleminekuga oktavilt tertsi meloodilisele seisule.
Sinna juurde lai ulatus, jõuline dünaamika,
massiivne instrumentatsioon (neli metsasarve
soli unisoni) ja rõhutatud artikulatsioon (viimased
kolm nooti marcato): kõigi muusikaliste para-

37

Nii kirjutab Carl Dahlhaus (1980: 292) Straussi „Elektra” puhul. Dahlhausi aastakümneid vana uurimus pole oma
aktuaalsust kaotanud: „Et oma nime väärida, peaks juhtmotiivitehnika interpretatsioon niisiis kommenteeritud
teemadetahvli põhimõttelt üle minema hermeneutilisele püüdlusele otsida motiivide sisu üles muutustest, millele ta on
allutatud.” (samas, lk. 291).
38
Schattmann näiteks tsiteerib oma juhtmotiivivihiku sissejuhatuses mitmel korral Straussi sõna-sõnalt, osutab
üksikjuhtumitel, et pidas heliloojaga nõu (nt. Schattmann 1911: 16), ja väidab oma teemanimestike-meetodi kohta, et ta
toimivat „[teemade] nimetuste puhul suuremalt jaolt helilooja heakskiidul” („Benennung grösstenteils im Einvernehmen
mit dem Tondichter”) ega tegevat „helilooja soovile vastavalt „stereotüüpseid sildistusi”” („dem Wunsche des
Komponisten entsprechend, keine „schematische Abstempelung””; samas, lk. IX).
39
„[---] ohne eigentliche Leitmotive, aber mit fortwährend neu wiederkehrenden, verwandelten, maskierten und wieder
enthüllten Themen” (Specht 1910/11: 334).
40
„[---] ein Thema mit blitzenden Augen und stolz zurückgeworfenem Haupt; wirkt es nicht so?” (Specht 1921: 243).
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Noodinäide 2: I vaatus, alates nr. 95 (Octavian Mariandliks riietatuna).

meetrite koosmõjus on tulemuseks ületrumpav,
esilesööstvana lausa ülemeelik žest. Kui see
kujund seostada Octaviani tegelaskujuga, on
loomulikult tegemist teadliku määratlusega, aga
vastavalt kujundi karakteristikale igal juhul mitte
suvalisega.
Selle juhtmotiiviga toimub järgnevalt kõik
see, mida võib pidada antud meetodi puhul

tavaliseks. Ta tuuakse ainult sobivatel hetkedel
semantiseerimise või lavaliste täienduste kaudu
(s.t. muusikalise kujundi sidumisel lauldud tekstiga
või nähtava lavaseigaga, nt. rekvisiidi või kellegi
ülesastumisega) väga eksponeeritult jälle esile,
kinnitades sealjuures tähendustuuma, samas
siiski vastavalt situatsioonile iseloomulikult edasi
nüansseerides, olgu isandlikuna („Hier kommt
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Noodinäide 3: I vaatus, alates nr. 212.

Noodinäide 4: III vaatus, alates nr. 232+2.
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mir keiner herein!” / „Siia ei tule mul keegi!”,
I:36+3jj.),41 trotsivana („Wenn Ihr zu dumm ist, wie
ich mich benehm’” / „Kui Teil’ liig rumal näib,
kuis käitun ma”, I:45+2jj., vastavalt võõrandavalt
harmoniseeritud), heroilisena („Ich spring’ ihm
in den Weg!” / „Ma hüppan talle ette!”, I:80+0j.),
toretsevana („Sie reißen den Schlag auf! Er steigt
aus!” / „Nad avavad tõllaukse! Ta astub välja!” etc.,
II:20+0jj.), sarmikana („Daran ist Er allein schuldig,
Quinquin!” / „Selles on ta üksi süüdi, Quinquin!”,
I:94+0jj., siin juba pooleldi valsina) või naiivsusse
rüütatult („Mariandl’i” valsi juures, I:95+0jj.; vt.
noodinäide 2). Kõigil neil juhtudel on kindlustud
arusaamine
muusikalisel
tähendustasandil,
mis ei vaja üldsegi juhtmotiivilist allteksti,
juba vastav väljendus garanteerib, et publik
taipab, mida antud juhul mõeldud, ka teemade
kommenteeritud nimestikku eelnevalt lugemata.
Kus seevastu figuuri puhas esitamine peab olema
ilmselge – märgiliselt ja seega kitsaimas mõttes
juhtmotiivilikult –, lähendab Strauss motiivikuju
jälle väga selgelt ooperialguse prototüübile,
näiteks Octaviani medaljoni esitlemisel (I:212+0jj.;
vt. noodinäide 3); mitte ilmaasjata pole paruni
hüüatust „Sarnasus!” võimalik seostada otse
üksteise kõrvale paigutatud originaalse ja
„Mariandl’i”-valsi motiivikujuga.
Kõigis neis kohtades (ja selle juhtmotiivi
paljudes teistes esinemiskohtades) on vaevalt
põhjust režiis midagi erilist ette võtta, ja
tõepoolest ei lähe ükski mulle teadaolev lavastus
siin kaugemale kui muusikalises väljenduses
päevselge ja lavastuslikult niikuinii ette kirjutatud.
Liiga lühikesed ja põgusad ühest küljest, liiga
üldised teisest küljest on puutepunktid, liiga kiiresti
ammenduvad nad puhtalt kompositsioonitehnika
tulemustes, kui et seda laadi juhtmotiivistikku
oleks võimalik mõttekalt lavastada. Ühes kohas
Octaviani-motiivi hilisajaloos võtab Strauss siiski
üles jälje, mille Hofmannsthali tekst selliselt
jätab, et ka režii ei saa temast üle ega ümber.
Iseloomulikult Hofmannsthali libreto kirjanduslikule kvaliteedile juhtub see just seal, kus

interpreedi eest näib olevat otsus selgelt ära
tehtud: marssaliproua hüüatuse „Hab jetzt einen
montierten Kopf gegen die Männer – so ganz im
allgemeinen!” („Olen nüüd relvis meeste vastu – nii
täiesti üldiselt!”) reedab juba hüüumärk, lõplikult
aga remark „ilma Octaviani otsa vaatamata”.
Need laval nähtamatud tõendid ajendasid
Straussi tegelikult mõeldut orkestrisse kirjutama
(III:233–2j.; vt. noodinäide 4). See on Octavianimotiivi algus, mis ilmub täpselt sõnade juures „nii
täiesti üldiselt” marssaliproua meloodiajoonises
ja orkestris (liiatigi tema kõige esimese ilmumise
instrumentides: metsasarvedel ja fagottidel).
Jätmata niisiis juhtmotiivialguse kaudu kahtlust,
kuidas kõlab öeldu alltekst (marssaliproua
tusk tuleneb Octavianist), lahendab Strauss
remargi paradoksi, mis nõuab implitsiitselt enda
loomingulist ignoreerimist. Samas reageerib ta
veel ühele Hofmannsthali nõudmisele, mille järgi
alles marssaliproua tegelaskuju kaudu edasi antud
„3. vaatuse lõpu tugev seos esimese vaatuse
lõpuga lõi tundelaadi ühtsuse nii-öelda tervele
avantüürile”:42 I vaatuse unistavast lõpupildist,
samuti Octaviani ümber keerlevast (marssaliproua)
mõttevoolust ei võtnud Strauss üle mitte ainult
seal seepeale ülimatesse kõrgustesse haihtuva
juhtmotiivi isoleeritud alguse (I:341+2jj.), vaid
ka „õndsalt” tertsides kulgeva, vaatuse alguse
kadunud idülli meenutava saate (I:341–3j. ja
III:233–2j, vrd. all noodinäite 9 viimased taktid).
Lavastaja ees on neid asjaolusid arvestades
küsimus, millisele teose tasandile soovib ta laval
eelise anda. Väga vähesed lavastajad peavad
olukorda Straussi muusikale viidates lahendatuks;
Hofmannsthali remargi „mitte heita pilku, ei vihje
jälgegi” täpset järgimist tuleb harva ette (Viin
1994, Hamburg 2007), vastupidist – teatud mõttes
Straussi Hofmannsthali vastu kasutades – isegi
üldse mitte. Irooniline virve marssaliproua ilmes
(Salzburg 1984), tema vaevaga ärapööratud pilk
(München 1979), suudluse eest äratõmmatud käsi
(Zürich 2004), vihjet silmnähtavalt endaga seostav
Octavian (Baden-Baden 2009), Octavianile lähenev

41

Selle žesti ja semantika poolest sobiva motiivitutvustuse juurde kuulub aga ka äraandlik joon, et ta jääb mõjuta, kui
seepeale „väike neeger” hommikusöögiga ikkagi siseneb; vastavalt tõmmatakse triumfeerivalt nautleval, F-duuri
kadentseerival kvartsekstakordil tänu äkilisele ümberorienteerumisele E-duuri (dominantseptakord h-l taktis 37-1j.)
harmoonia mõttes pind jalge alt.
42
„[---] starker Bezug des Schlusses von Akt 3 auf den Schluß des ersten Aktes die Gemütseinheit sozusagen der ganzen
Aventure herstellte”. Hofmannsthal Straussile, 12. juuli 1910 (BW 1978: 95–96).
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Noodinäide 5: I vaatus, alates nr. 11.

marssaliproua, kes otsustaval hetkel temast ära
ja „nii täiesti üldiselt” publiku poole pöördub
(Salzburg 2004) – võimalusi tekstitruuduseks on
lavastades ilmselgelt palju.

korda ilmub ta sissejuhatuse lõpul justnagu
puhtinstrumentaalne ekspositsioon kadentsijärgnevusena, mille emotsionaalse mõju põhjus
on eelkõige meloodilis-harmooniline eripära:
pikaksvenitatud teine akord koos laskuva
suurendatud oktaviga (cis’’’oc’’). Seda on võimalik
konventsionaalselt seletada, nii kontrapunktiliselt
kui ka harmooniliselt: E-duur-akordi (mida on
meloodiliselt laiendatud sekstiga cis: e–gis–h–cis)
ja samade helidega cis-moll-septakordi (mille
põhitoon on tänu sekstile cis juba ette valmistatud:
cis–e–gis–h) vahel on kooskõla, milles on lausa
kolm kromaatilist abiheli: c–(e)–g–b. See keskmine
akord on seletatav ka madaldatud VI astme
akordina („German Sixth”, siin aga just nimelt
mitte tüüpilise kadentsis esineva suurendatud
kvintsekstakordina c–e–g–ais, vaid septakordina)
ja seega septakordide järgnevuse osana (vastavalt
pikemad akordid: VI–II–V). Kuid ebatavaline
meloodika tõmbab mõlemale seletusele kriipsu
peale: just põhihäältes ähmastavad hüpped ja
häältevahetus asjaolu, et selle akordini jõutakse
kromaatiliselt; laskuva suurendatud oktavi tõttu
ei näi ka madaldatud VI astme akord sugugi

***
Hofmannsthali kirjeldus, mille järgi „Roosikavaleri”
„I vaatus on tegelikult omaette tükk”,43 peab
vaatamata seosele III vaatusega loomulikult paika,
ja Strauss arvestas sellega juba üksnes Octavianimotiivi kõikmõeldavaid erinevaid esinemisviise
raamistikuks koondades. Peale selle sirutub eelkõige üks muusikaline liin läbi terve vaatuse,
eriti lõpust tagasi algusse, ja vastab seejuures
silmatorkavalt täpselt dramaatilisele sõlmitusele;
tegemist on ühe kõige meeldejäävama lõiguga „Roosikavaleri” partituuris, mis on tänu
oma esinemiskohtadele ja seosele tegevustiku käiguga ühtlasi üks esileküündivamaid ja
tähendusrikkamaid (vt. noodinäide 5). Kokku
esineb see fraas „Roosikavaleri” terves partituuris
enam või vähem muudetud (mõnikord ka
lühendatud) kujul kaksteist korda, sellest kümme
korda üksnes esimeses vaatuses.44 Esimest
43
44

Hofmannsthal Straussile kirjas 27. juunil 1928 (BW 1978: 634), „Arabella” loomise ajal, mille esimese vaatuse kavandas ta
erinevalt „Roosikavalerist” ekspositsioonivaatusena.
I:11+0jj., I:16+0jj., I:24+0jj., I:27+0jj., I:109+1jj., I:266+0jj., I:298+0jj., I:320+2jj., I:321+0jj., I:339+0jj., III:235+2jj., III:270+0jj..
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järgnevusmudeli tavapärase osana, vaid pigem
ettevalmistamata pidedega akordina, mille pided
lahenevad järgmises, duuris tavalisemas VI astme
akordis (cis–e–gis),45 ja mis on seetõttu E-duuri
kadentsis siiski üllatav harmoonia (C7: c–e–g–b).46
See tugeva ohke ja emotsionaalse murranguna
tajutav hetk mõjutab ka fraasi jätkumist, kuigi juba
alates järgmisest, ainult enam-vähem analoogsest
lülist sekstihüppega H-duur-septakordi on
kõik jälle täiesti nii nagu E-duur-kadentsi puhul
ootuspärane – rääkimata orelipunktist esimeses
pooles, mis ühtlasi ühendab seda ebatavalist
akordijärgnevust harmooniliselt.
Strauss reserveeris selle põhimõtteliselt
kaheksataktilise, väljakomponeeritud ritardando
tõttu alates seitsmendast taktist kokku üheksale
taktile venitatud mudeli võrdlemisi väheste
kohtade jaoks, millest mõnede esimeste
puhul – mis pole „sümfoonilisel ühtsusel”47
põhineva partituuri algusfaasis ebatavaline – on
just seal vajaliku väljenduse kompositsiooniliseks
aineseks olemine veel väga tugevalt esiplaanil,
ühesõnaga motiivide omadus olla materjaliks.48
Teisi kohti võib pidada puhtalt meenutusteks,
nad saavad oma mõtte ja tähenduse niisiis
eelkõige tänu seosele esimese ilmumise kohaga,
ilma seda seeläbi oluliselt ümber mõtestamata.
Siia tuleb arvestada ennekõike sissejuhatuse
terve lõpu taaskasutus, kaasa arvatud eelneva
metsasarvekvintide-idülli ja järgnevate linnuhäältega (mille kordusest muide ei tea libreto
midagi). Et Strauss raamib sel viisil algusstseeni
ja samas laseb päeval teist korda alata, nüüd
nimelt tõesti, peegeldub ka ühes selle emfaatilise
fraasi muudatuses: peale teise poole algust jääb

lõpphelistik E-duur kestma, teist perioodi ainult
alustatakse, aga ei lõpetata; järellause suubub
hoopis toonika murtud kolmkõladesse ja on
sellega avatud järgnevaks arenguks (I:27+4jj.). Ja
ka kui marssaliproua natuke hiljem parun Ochsile
ettekäändeks toob, et tal olevat olnud „täna
hommikul migreen”, meenutab orkester jällegi
kaheksa taktiga (I:109+3jj.) algusstseeni ja sellega
veel kord tegelikku situatsiooni, iseloomulikul
moel nüüd aga pigem diskreetselt (bassett), sellal
kui vestlus jätkub.49 Kuid algustaktide meloodia
kandub siin üle isegi vokaalpartiisse ja omandab
motiivilise allteksti tõttu, ja kuna kontrasteerub
lauldud tekstiga („Ich bin auch jetzt noch nicht
ganz wohl” / „Ma pole ka praegu veel päris terve”)
vasturääkiva, „valetava” semantiseerimise erilise
võlu50 – „tundepohmellist”, mille provotseerib
alles järgnev areng, on marssaliproua veidi aega
peale parun Ochsi lavaletulekut veel kaugel.
Jättes sellised kasutusviisid arvestamata,
olgugi et nad kõik aitavad määratleda fraasile
iseloomulikku laengut ja assotsiatsioonivälja,
jäävad üle need juhtumid, milles Strauss laseb
peegelduda draama ühel põhiliinil. Kuni I vaatuse
katastroofilise momendini on veel ainult kaks
sammu: esiteks Octaviani-marssaliproua suhte
konfrontatsioon roosi üleandmise riskifaktoriga,
teiseks marssaliproua sattumine emotsionaalsesse
kriisi, nagu see „ajamonoloogis” lahti rullub.
Mõlema puhul kasutab Strauss kaheksataktilist
mudelit, ja nimelt nüüd tõesti kaheksataktilisena
ja vastavalt iseloomulikult muudetud vormis.
Esimene mainitud samm („Doch sei Er sicher:
Den Grafen Octavian bitt’ ich Ihm auf” / „Kuid olgu
Ta kindel: krahv Octaviani palun ma Tema nimel”,

45

Seetõttu tundub põhjendatud näha siin kumuleerunud „abihelikooskõla” (Nebentoneinstellung), isegi kui see Ernst Kurthi
mõiste, mis tähistab sihtakordist lähtuvat alteratsiooni, käib tegelikult ainult ettevalmistamata kromaatiliste järgnevuste
kohta – ühesõnaga millegi kohta, mida siin ainult simuleeritakse, kui täpne olla. Vrd. Kurth 1920: 167 jj., 1923: 186 jj.
46
Seevastu näib mulle, et täpselt vastupidine, samuti võimalik tõlgendus ei vasta niivõrd muljele, mis seda kohta kuulates
tekib. Selle alternatiivse tõlgenduse järgi kujutab cis-moll-akord endast ainult läbiminevat akordi kahe septakordi vahel.
47
Vrd. Straussi kirja Hofmannsthalile, 4. mai 1909 (BW 1978: 58).
48
See kehtib Octaviani hüüatuste kohta „Selig bin ich, daß ich der einzige bin, der weiß, wie du bist!” („Õnnis olen ma, et
olen ainuke, kes teab, milline sa oled!”; I:16+0jj.) ja „Ich bin dein Bub’, aber wenn mir dann Hören und Sehen vergeht –
wo ist dann dein Bub?” („Ma olen su poiss, aga kui mul siis kuulmine ja nägemine kaob – kus on siis su poiss?”; I:24+0jj.).
Mõlema puhul võtab Strauss uuesti tarvitusele kujundi tema algse tunderõhuga, jätkab seda aga iseloomulikult
muudetud ja lühendatud viisil: esimene lõpeb juba peale esimest poolt, mis on liiatigi meeleliseks modulatsiooniks
(Esoc) ümber kujundatud; teine seob kahe esimese akordi absoluutse tundemurrangu tabavalt Octaviani „aga’ga” ja
jääb siis, vastates Octaviani sisemisele segadusele, kolmanda akordi juures tulemuseta toppama.
49
On loogiline tõlgendada seda meenutust kui marssaliproua mõttevoolu, olgugi et mitteverbaalselt „kommenteeriva”
orkestri jutustamisperspektiivi pole põhimõtteliselt võimalik täie kindlusega tuvastada.
50
See kehtib analoogselt veel ühe ristviite puhul algusstseenile, mida Strauss laseb laulda täpselt sõnadele „die Migräne”
(„migreen”; I:109 –1) ühel Octaviani juhtmotiivist tuletatud motiivikujul (esmaesitus I:14 +0, vahetult enne teksti „Wie du
warst!” / „Milline sa olid!”).
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Noodinäide 6: I vaatus, alates nr. 266.

I:266+0jj.; vt. noodinäide 6) on C-duuris – nagu ka
kogu parun Ochsi hüvastijätustseeni raamistik
(I:263–269) – ja näib olevat nagu loodud stseeni
kadentseerivaks lõpetamiseks, kuna algab
orelipunktiga dominandil. Kuid järellause kadents
võtab ootamatu pöörde, läheb nimelt sammu
võrra liiga kaugele, juhtides dominantseptakordilt
toonika kui vahedominandi kaudu edasi F-duuri
(ja ühtlasi otse Sophiega seotud motiivi juurde
klarnetis). Esiplaanis kujundatud vaid otseses
vastavuses tekstiga („zu der Jungfer Braut” / „neitsi
pruudi juurde”), saab seda tuhmilt koputavat,
misterioso-värvinguga instrumenteeritud lõigu-

kest selles mõttes lugeda ka kui ennet tulevastest
arengutest.
Teise sammu puhul („Sie ist mein!” / „Ta on
minu!” – „Oh, sei Er gut, Quinquin.” / „Oh, olgu Ta
hea, Quinquin.”, I:298+0jj.; vt. noodinäide 7) kannab
Strauss emotsionaalse kontrasti muutumatult
tormilise Octaviani ja hommikuse audientsi
kulgemise tõttu vahepeal muutunud marssaliproua vahel üle juhtmotiivistiku mudelisse,
mis pakub ühest küljest ka selleks sobivaid
struktuure ja teisest küljest näitab üles vastavaid
modifikatsioone: Octaviani vaimustushoog nende
kaheksa takti algul tühistatakse harmoonilise
70

Christian Schaper

Noodinäide 7: I vaatus, alates nr. 298 –2.

murrangu ja meloodiahüppega alla juba järgmises
taktis – remark on seal „end vabastades” –; terve
eellause koos oma kahanevate intervallihüpetega
näib nüüd üheksainsaks algusemfaasi vaigistamiseks ümber mõtestatud olevat. Ja ka siin

suunatakse E-duur-kadents järellauses ümber,
seekord aga alles pärast suurt takerdumist („mir
ist zumut” / „mul on tunne”) mudeli kuuendas
taktis, milleni jõutakse kolmekordse hoovõtuga
(II astme tertskvartakord), enne kui ta viib lõpuks
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Noodinäide 8: I vaatus, alates nr. 320 -2.
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kromaatiliselt üle „ajamonoloogi” g-molli (mille
kromaatika siin juba keskmistesse häältesse
sugeneb).51
Vaid veidi hiljem jõuab suhe Octaviani
ja marssaliproua vahel de facto juba lõpule:
„Täna või homme või ülehomme” („Heut’ oder
morgen oder den übernächsten Tag”) hüljatavat
marssaliproua kellegi teise pärast – teatavasti
tabab marssaliproua sellega enese teadmata
kümnesse, saadab ta ju ise Octaviani homme
kosjasobitajana selle juurde, kelle pärast too
ta ülehomme52 hülgab. Kaks korda kaheksa
takti, milles kõigepealt Octavian ennustusele
vastu vaidleb ja marssaliproua seda seejärel
kinnitab (I:320+2jj. või I:321+0jj.; vt. noodinäide 8),
vastavad struktuuri poolest väga suures ulatuses
oma referentsipunktile sissejuhatuse lõpus. Et
nende väljendus on seevastu vahepeal täiesti
muutunud, seda toetab mitme intensiivistava
teguri koosmõju: nüüd täiesti iseseisvunud
abihelikooskõla
(Nebentoneinstellung),53 ilma
orelipunktita harmooniavahetuses osalev bass,
meloodiaosade paigutamine vokaali (Octavian
„väga kirglikult” / „sehr leidenschaftlich”, I:320+3–
321–2), attacca järgnev nende kaheksa takti teine
esitus, mis esimesega dominandi abil seotud,
marssaliproua vastuses veelgi võimendatud
orkestriaparaat.
Diastemaatilise
kondikava
poolest peaaegu identse muusika pööravad pea
peale ka muutunud tekst ja kontekst: kui sõnatu
idülli asemel on jutt piinast ja lähenevast lõpust, ei
tajuta harmoonilis-meloodilisi teravusi enam kui
naudinguvabadusi.
Varased
„Roosikavaleri”
kommenteerijad
Straussi lähikonnast sidusid juba kaheksataktilise
mudeli kõige esimese esituse kindlalt sisuga,
mis koorub välja hoopis hiljem: „resigneeruvaks
armastuseks” nimetab seda Schattmann (1911: 2),
Spechtil (1921: 243) on see „loobuva armastuse
teema”. Tõepoolest võib hilisemat mõju juba
otsast peale vähemasti kavatsetuks pidada;

teose algust tuleks siis lugeda kui ennetust (või
Wagneri mõistes „aimust”): suhte väljavaatetus
oleks juba vahetult pärast armuööd ja hoolimata
teistsugusest muljest teoses latentselt tuntav.
Selle
vastandina
postuleeriks
meenutus
(Reminiszenz; Wagneril Erinnerung), et varasem
vorm pole mitte ainult muusikalis-protsessuaalne,
vaid ka tähendust andev referentskuju; selle
järgi võiks niisiis katastroofimomenti tõlgendada
kui armuöö kohta käivat kaotuse kogemust.
Sellised interpretatsioonid on võimalikud ja oma
võrgustikku loova potentsiaali tõttu võluvad; aga
mitte möödapääsmatud. Kolmas võimalus on
kindlast referentsipunktist loobuda. Neil kaheksal
taktil poleks selle järgi „tegelikku” kohta, mille abil
üldine tähendus kindlaks teha, küll aga tunnused,
mida saab tema esinemiskohtades situatsioonist
sõltuvalt erinevalt aktualiseerida ja seeläbi jällegi
üksteisega seostada. Nii asetuks armuöö unistava
lõpufaasi kõrvale, milles kajab vaikne igatsus,
fataalne äratundmine, et iga selline suhe saab
ükskord läbi – ja sel momendil, kui seda öelda,
juba läbi ongi. Ka ohkamise viise on palju.
Nagu öeldud: lavastama seda kõike mõistagi
ei pea. Aga režii, mis võtab muusikalisi tähenduspotentsiaale – olgu nad aimus, mälestus või
mittehierarhiliselt reastatud etappidena mõlemad
korraga või mitte kumbki – osana materjalist ja
katsub neid kasutada, muutes neid peale kuulmise
ka teiste meeltega tajutavaks, võib ammutada
mitmetähenduslikest konstellatsioonidest nagu
sellisest, mida äsja kirjeldasin, ning sealjuures
partituuri motiivilis-temaatilises tihnikus ühe
või teise raja leida. Nii võiks just võrdlemisi
laiaulatusliku, esileküündiva ja mitte liiga sageli
korduva lõigu puhul „tohutult diferentseeritud
seostest” mõistetav lugu saada.
***
Algusest peale keskendusid katsed Wagneri ja
Straussi muusikadraamasid selgitada juhtmotii-

51

Selle juhtmotiivi viimane ilmumine I vaatuses (339+0jj.: „Zum Grafen Octavian. Gib’s ab und sag, da drinn ist die silberne
Ros’n …” / „Krahv Octavianile. Anna ära ja ütle, seal sees on hõbedane roos …”; vt. all noodinäide 9) vastab muidu eelmise
ilmumise mustrile, samuti roosi üleandmise kohta käivale (I:266+0jj.), kuid kordab seda takerdumise ja uue alguse elementi
kuuendas taktis – sest „der Herr Graf weiß ohnehin …” („härra krahv teab niikuinii …”). Siin vajub marssaliproua mõttesse,
ja asja lõpp jääb lahtiseks.
52
Päevade vaheldumine selgub kahest värsist II vaatuses: „ma polnud teda enne eilset päeva elades näinud” („hab’ ihn im
Leben vor dem gestrigen Tage nie geseh’n”; Octavian parun Ochsi kohta, 102–2jj.); „Härra kavaler! Homne õhtu oleks mul
vaba” („Herr Cavalier! Den morgigen Abend hätt’ i frei”; „Mariandli” kiri parun Ochsile, 242+0jj.).
53
Lahendusi esineb veel ainult meloodialiinis, mis on juhtmotiivi-mudelina vahepeal kinnistunud fraasi puhul piisav –
millest aga tuleneb teravus, et meloodiaheli „lahendus” juhib siis vähendatud akordi.
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vide nimetamisele, tähenduste omistamisele
verbaalsete etikettide kujul ja viimaste kaudu
loodud seostele teoses, jättes seega muusikalise
faktuuri ühe peamise aspekti – väljendusliku mõju
antud kohas – tähelepanuta. Nagu juba Wagner
([1912], eriti lk. 185) püüdis ka Strauss sellele
ühekülgsele, „juhtmotiivivihikuna” muusikapublitsistlikuks žanriks välja kujunenud retseptsioonivormile aegsasti vastu töötada. Schattmanni
„Roosikavaleri”-vihiku eessõnast võib vastavalt
lugeda:

riandliks” riietatud Octavian püüab parun Ochsi
võrgutamisplaani raskendada. Vaevalt on leida
sobimatumat kombinatsiooni: et magusavõitu,
märkusega „natuke sentimentaalselt” („etwas
schmachtend”) varustatud üsna lihtsa ehitusega
valsimeloodia,55 millel „Mariandl” laulab „Ei, ei,
ei, ei! Veini ma ei joo.” („Nein, nein, nein, nein!
I trink kein Wein.”; III:74), ülendatakse lõpuks
kontemplatiivse ansambli aluseks ja talle
reserveeritakse seal kõige märkimisväärsemad
kohad,56 põhjustab interpreteerijatele nende
vaevaliste
tõlgenduste
järgi
otsustades
tänapäevani tugevat peamurdmist.57
Märkimisväärsel kombel hoiduvad just varased eksegeedid Straussi vahetust lähikonnast
sellistest katsetest ja viitavad üksnes tuletise
puhtmuusikalisele küljele (Schattmann 1911: 86;
Specht 1921: 262).58 Nende lähenemise õigsust
on kinnitatud mitmekordselt vahendatud teel
(mis kaldub sageli mõtlemapaneval kombel
anekdootlikkusse,
nagu
Straussi
allikate
puhul paraku endiselt tüüpiline), antud juhul
ühe lavastaja uuringute kaudu, kes pöördus
lavastamisküsimuste selgitamiseks ka teaduse
poole: Joachim Herz. Tema järelepärimine
Stephan Kohlerilt, tollaselt Müncheni Richard
Straussi Instituudi juhatajalt, viis järgmise
„töötoaaruandeni”, mis põhineb helilooja poja
Franz Straussi ütlustel:

Ja kui on ka väga huvitav ja esteetiliselt
nauditav uurida teose motiivilist ehitust, et
seda sel viisil lõpuni mõista, siis ärgu mindagu
selles suhtes liiga kaugele! Kuna helilooja
tarvitab käesoleval juhul üksikute motiivide
„psühholoogilise muutmise” vahendit ainult
vähe ja kujundab teemad peaasjalikult, kui
ka mitte alati!, ainult puht meloodiliselt, siis
leidub palju fraase ja meloodilisi järgnevusi,
millel teist tähendust pole kui ainult hetkel
vajalik väljendus.54
Kui kangekaelselt sellele vaatamata püüab
seostava
tähenduskonstruktsiooni
praktika
end ka tugeva vastuseisu kiuste kehtestada
hermeneutilise võtmena teose mõistmiseks, võib
demonstreerida „Roosikavaleri” III vaatuse „Beislvalsi” äärmusliku näite varal. Teose kõige ülevama
momendi komponeerimisel, tertsetis, milles
marssaliproua loobub oma armukesest (et tema
enda lugu ei korduks Sophie’s), ammutab Strauss
muusikalise idee just jandistseenist, milles „Ma-

Meister otsis klaveri taga tertseti alguse
jaoks õiget, pidulikult peent, seesmisest
vaimustusest kantud tooni, III vaatuse teemasid

54

„Und ist es auch sehr interessant und ästhetisch genussreich, dem motivischen Bau des Werkes nachzuspüren, um es auf
diese Weise ganz zu verstehen, so gehe man in dieser Hinsicht nicht zu weit! Da der Komponist im vorliegenden Falle
von dem Mittel ‹psychologischer Änderung› einzelner Motive nur wenig Gebrauch macht und die Themen vorwiegend,
wenn auch nicht immer!, nur rein melodisch ausgestaltet, so finden sich viele Floskeln und melodische Fortführungen,
denen eine andere Bedeutung, als nur die des augenblicklich nötigen Ausdrucks, nicht innewohnt” (Schattmann 1911:
VII).
55
Hofmannsthal oli kavandamise varases faasis, kuid võimalik, et juba seda kohta silmas pidades, sellise valsi loomist tagant
õhutanud: „Mõelge viimase vaatuse jaoks üks vanamoodne, osalt magus, osalt jultunud valss välja, mis peab hõljuma läbi
terve vaatuse.” / „Lassen Sie sich für den letzten Akt einen altmodischen, teils süßen, teils frechen Walzer einfallen, der
den ganzen Akt durchschweben muß.” (Kiri Straussile, 24. aprill 1909, BW 1978: 58–59.
56
III:285+0jj.: „Hab’ mir’s gelobt, ihn lieb zu haben” („Tõotasin endale teda armsaks pidada”); III:290+1jj.: „Da steht der Bub und
da steh’ ich” („Siin on see poiss ja siin olen mina”); III:291+0jj.: „Und spür nur dich, und weiß nur eins” („Ja tajun vaid sind, ja
tean vaid üht”).
57
Nii omistatakse näiteks marssaliprouale võim Octaviani „Mariandli”-valsi muusika üle (Leibnitz 2010: 43), kuigi tal ei saa
sellest meloodiast oma äraoleku tõttu ju ikka veel mingit aimugi olla, isegi kui tegu poleks ekstradiegeetilise muusikaga.
Parodeeriva joone luuletab tertsetile Michael Zywietz (2008: 164); Laurenz Lütteken isegi ei maini seda valssi mitte oma
artiklis valsist „Roosikavaleris” („„Leupold, wir gehen!” Der Walzer als Chiffre im Rosenkavalier von Hofmannsthal und
Strauss”; Lütteken 2011).
58
Uuemas kirjanduses piirdutakse sellega harvem; aga vrd. Schlötterer (1985: 156), kus see seos võetakse teatavaks
sõnadega „millistel põhjustel iganes”.
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enda jaoks läbi korrates, loodut kuulatledes,
nii ka toda Mariandli-viisi – seal seisis korraga
uksel tema kaasa, Pauline de Ahna, kunagi ise
kuulus lauljanna, ja hüüdis talle: „See see on!
Selle sa võtad!”59

„Väike neeger”
„Roosikavaleri”
kunstipäraselt
korraldatud
tegelaste konstellatsioon pakub režiile arvukalt
haakumisvõimalusi. See kehtib esmajoones
peategelaste kohta, kelle nii selgelt erinevalt
visandatud karakterite tõttu võivad nende
paljud, osalt peidetud paralleelid ja kattumised
liigagi kergesti kahe silma vahele jääda: Sophie’s
peegelduv marssaliproua minevik, Octaviani
potentsiaal muutuda parun Ochsiks, millele
mitu korda vihjatakse,60 Ochsi ja marssaliproua
promiskuitiivne käitumine (mille puhul on kogu
erinevus tõepoolest selles, „kuidas”). Et publiku
sümpaatia hakkab sellele vaatamata väga
ebavõrdselt jaotuma, nägi Hofmannsthal ette (BW
1978: 95); salajasest peategelasest (marssaliproua),
kauasest plaanitud nimitegelasest (parun Ochs)61
ning lõpuks nimeandjaks valitust (Octavian) saab
kokku ansambel, mille rafineeritud tasakaalus on
lavastades rikkalikult võimalusi oma rõhuasetusi
seada.
Kuid Hofmannsthali teksti briljantsus ilmutab
end just ka selles, et mitmemõttelisus luurab isegi
seal, kus näib olevat tegu puhtalt kõrvalisega. Ühe
esmapilgul silmapaistmatu tegelase näol saab
see lähemal vaatlusel erilisel viisil selgeks: „väike
neeger”. Tema kolm lühikest, sõnatut etteastet
näitavad teda kõigepealt lihtsalt tolle eksootilise
kurioosumina õukonnas, kellena Hofmannsthal
ta „Roosikavaleri” inspiratsioonimaterjali hulka
kuuluvast pagasist (siin ilmselgelt ühelt William
Hogarthi joonistuselt) võttis (Hofmannsthal
1986: 705–708).62 Juba ühise päritolu ja (naha-)

Et helilooming (liiatigi Richard Straussi oma) võib
mõnikord olla puht pragmaatilistest kaalutlustest
kantud protsess, kuulub hermeneutikas vähepopulaarsete tõdemuste hulka. Võib ju suveräänne tõlgitseja kas kinnitada, et selliseid laene
geniaalsel loojal sellegipoolest lihtsalt „ei juhtu”,
või siis (õigusega) kangekaelselt väita, et teose
tekst on ka sõltumatult olemasolevatest või
puuduvatest autori kavatsustest vabale tõlgendusele avatud – kirjeldatud asjaolud osutavad sellele, et „ebamäärane tunne tohutult
diferentseeritud seoste olemasolust” jookseb
siin lihtsalt tühja. Näib, et mitte üksnes helilooja
ei omistanud muusikalisele vastavusele erilist
väärtust, ka teosest enesest pole suudetud siiani
asjasse selgust toovat tõlgendust leida.
Kus peidetud tähendust välja töötada ja
lavastuses esile tuua pole, võib lavastaja ju
rahunenult tagasi nõjatuda. Sellegipoolest
avaneb just siin režiile üks võimalus: lavastuse
abil kõigepealt üldse luua tähendusseosed. Minu
uuritud lavastuste hulgas pole küll ühtki, millel
oleks siin midagi pakkuda; siiski saaks sellise
lünga tähendusega täita ehk just aktualiseeriva,
ettekirjutatud mängukohtadest ja lavategevusest
vähe hooliva režii vahenditega, mis lisab teosele
täiendavaid tähenduskihte ka seal, kus nad
satuvad konflikti olemasolevate struktuuridega.

59

Joachim Herz kavalehes Semperoperi avamise puhul 1985, tsit. äratrüki järgi (Herz 2011: 190); seal antud viide kõlab nii:
„Stephan Kohler vestluses.”
60
Sophie taskuräti kohta vt. all. Vrd. ka Hofmannsthali sõnu Straussile kirjas 12. juulil 1910: „Just et Quinquin satub selle
risti-rästi topeltseikluse juures esimese ettesattuva nooriku otsa, see on ju trikk, mis teeb kogu loost terviku.” („Eben daß
Quinquin bei diesem verkreuzten Doppelabenteuer an die erste beste Junge gerät, das ist ja der Witz, der das Ganze zu
einer Einheit macht.”) (BW 1978: 95).
61
Vrd. Hofmannsthali kirja krahv Harry Kesslerile 18. detsembril 1909 („Ma olen üsna kindlalt pealkirja „Ochs von
Lerchenau” poolt” / „Ich bin ziemlich fest für den Titel „Ochs von Lerchenau” entschlossen”) ning seevastu teateid isale
2./3. veebruaril 1910 („Pealkiri Ox von Lerchenau ei tule kõne allagi” / „on ammu kõrvale jäetud” / „Titel Ox von Lerchenau
kommt nicht in Frage” / „ist längst dementiert”). Veel 6. mail 1910, režiiraamatu trükkimineku kontekstis, kirjutab Strauss
Alfred Rollerile: „Mulle ei meeldi Roosikavaler üldsegi, mulle meeldib Ochs! Aga mis sa tahad teha. Hofmannsthal
armastab õrna, õhulist, minu naine käsib: Roosikavaler. Niisiis Roosikavaler! Kurat teda võtaks!” („Mir gefällt der
Rosenkavalier gar nicht, mir gefällt der Ochs! Aber was will man machen. Hofmannsthal liebt das Zarte, Ätherische, meine
Frau befiehlt: Rosenkavalier. Also Rosenkavalier! Der Teufel hol ihn!”; tsit. Hofmannsthal 1986: 630, 633 ja 635 järgi; vrd. ka
ülevaadet pealkirja küsimuses samas lk. 156–158).
62
Allikate kohta vt. Hofmannsthal 1986: 701–728.
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värvi tõttu eriti šokolaadi eest vastutavaks peetu
püsis „Sarotti-moorlase” reklaamiikooni kujul
veel lähima minevikuni, olgugi et nüüdseks
tajutakse teda ammu rassistliku stereotüübina.63
Hofmannsthalil ajaloolise tsitaadina oma aja
eksotismitendentsidega segatud, mida terve
kolonialism soodustas, ilmub „väike neeger”
Straussi muusikas armsa komöödiaelemendina
ja muusikalis-pantomiimilise eksotismivärvingu
ettekäändena.64 Tüki lõpu kavandas Strauss
katkematult lustakana, ja sellise „lõbustava
pantomiimina” loo „humoorikaks”65 lõpetamiseks
võeti teda algusest peale ka vastu:

dann geht nochmals die Mitteltür auf.”). Justkui
tegevustikust väljapoole asetatuna omandab
„väikese neegri” epiloogitaoline ülesastumine
maagilise joone (nagu juba tema kõige esimene,
mille puhul pealegi avavad „nähtamatud käed”
vaevalt nähtava keskmise ukse): teab ta võibolla lihtsalt, et seal võib ühe taskuräti leida, ilma
et ta seda ise oleks kukkumas näinud või tema
tähelepanu sellele peaks juhtima? Ja teab ta siis
ka – jutustajasarnase väega, autori ning publiku
vandeseltslasena –, milleks taskurätti veel kunagi
vaja läheb?
Need küsimused lausa kutsuvad asja lähemalt
uurima. Kui kontrollida tekstiraamatut selle
kahtluse suhtes uuesti, on tulemuseks igatahes
veel üht-teist: kui marssaliproua laseb I vaatuse
lõpus „Mohammedi” hüüda, haarab see tema käsu
peale „See seal vii” („Das da trag’”) nii ennatlikult
vutlari roosiga, et marssaliproua peab lisama: „Sa
ei tea ju, kuhu.” („Weißt ja nicht wohin.”). Kas ta
tõesti ei tea? Või langeb ta agarusest ainult korraks
teenri rollist välja, kes peab härraste soove küll ette
aimama, aga ei tohi sealjuures lasta välja paista, kui
palju ta neist teab? Kas peale selle ka teised lakeid
tõepoolest ei tea, mida härrasrahva magamistoas
mängitakse, isegi kui nad on ilmselgelt
harjunud seda turvama (nagu marssaliproua
end reetes vihjab: „Ükskord –”) ja seal ilmub
järsku välja neile tundmatu kammerneitsi?
Lõpuks hommikusöök: diskreetsel kombel
kuulub serveerimistseremoonia juurde, et enne
sisenemist helistatakse korduvalt, sellegipoolest
avastatakse Octavian vähemasti peaaegu, nimelt
märkab marssaliproua reetlikku rapiiri, paneb
seda pahaks ja laseb Octavianil selle ära peita alles
siis, kui „väike neeger” on läve juba ületanud. Kui
ta „nägu kogu aeg voodi poole pööratud” („immer
das Gesicht dem Bette zugewandt”) ukse poole
tagasi tantsiskleb, võib see olla osa aupaklikust

Üldse mitte mingit „artistlikku” nuputamist;
lihtsalt lõpuvinjett. Raamat on läbi. Väike, kena
arabesk lõpeb. See on kõik.66
Straussi muusika kohta võib see kirjeldus
tabav olla; siiski pakub ta ainult ühe võimaliku
tekstiraamatu-tõlgenduse, ja mitte just sügavamõttelisima. Et see on just Sophie, kes – jällegi:
just – taskurätiku märkamatult kaotab, võib
samamoodi sümboolsena mõista kui asjaolu, et
see taskurätt ei jää sugugi lebama, vaid et Sophie
saab ta korrapealt tagasi; „väike neeger” viib ta
igatahes minema. Kuidas saaks seda teisiti mõista
kui viidet tulevikule? „On unenägu, ei saa tõelus
olla …” – seda taskurätti võib Sophie veel vajada.67
Hofmannsthali lõpupuändi mõju kukuks välja
tunduvalt nõrgemana, kui ta varustataks selgitava
lavalise eellooga. Seda oleks lihtne täiendada:
neljases tõllas (nii oli vähemasti plaan, mille
teostusest Hofmannsthali tekst aga enam midagi
ei reeda) märgatakse kaotust, nii et marssaliproua
saadab oma teenri otsingule. Kuid see kõik
jääb varjule, lava peale selle poolpimedusse,
viimane paar on läinud, tükk tegelikult juba
läbi: „Lava jääb tühjaks, siis läheb veel kord
keskmine uks lahti.” („Die Bühne bleibt leer,
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Alates 1918. aastast reklaamis ettevõte „Sarotti Chocoladen und Cacao AG” end „moorlase”-kujudega, millega
vihjati „Roosikavaleriski” aktualiseeritud koloniaal-ikonograafia kõrval ühtlasi firma kunagisele asukohale Berliinis
Mohrenstraßel; turult kadus „Sarotti-moorlane” alles aastal 2004 (vrd. Gudermann, Wulff 2004; Kleber 2001).
64
Näib, et selgitustarvidust Hofmannsthali ja Straussi vahel selle tegelase kohta polnud, kirjavahetuses ei mainita teda
ühegi sõnaga.
65
Vrd. Schattmann (1911: 88): „selle väikese lõbustava pantomiimiga lõpeb teos humoorikalt.” („mit dieser kleinen drolligen
Pantomime schliesst das Werk humorvoll.”).
66
„Gar keine ‚artistische’ Klügelei; einfach eine Schlußvignette. Das Buch ist aus. Eine kleine, feine Arabeske schließt ab. Das
ist alles” (Specht 1921: 267).
67
Vrd. Hofmannsthal 1910/11: 488: „Oktavian tõmbab Sophie enda juurde – aga kas ta tõmbab ta tõesti enda juurde ja
alatiseks? See jääb võib-olla kaheldavaks.” („Oktavian zieht Sophie zu sich herüber – aber zieht er sie wirklich zu sich und
auf immer? Das bleibt vielleicht im Zweifel.”).
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Noodinäide 9: I vaatus, alates nr. 338.
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Noodinäide 10: I vaatus, alates nr. 41 („väike neeger“ serveerib hommikusöögi).
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tulemuseks üksnes pikendatud kummardus,71
teinekord üks mõningate täiendavate „kaunistustega”72 või hoopis mitu kummardust.73
Tõlgendusruumi on ilmselgelt isegi veel seal, kus
tuleb realiseerida ainult see, mille juba autorid
on piinlikult täpselt paika pannud – sest muusika
kujundusprintsiipidega
arvestamine
annab
puhtast illustreerimisest kaugemale minevaid
tulemusi ka seal, kus seda ehk üldse ei kavatsetud.
Vaid vähestes uuemates režiikontseptsioonides
pööratakse siin tähelepanu nii muusika võõrapärasele koloriidile kui ka tema koreograafilisele
olemusele, et anda talle laval uus mõte.
Herbert Wernicke Salzburgi lavastus 1995
(dokumenteeritud Baden-Badeni mugandusena
2009) on üks selline näide: serveerimisprotsess
transformeeritakse (muuseas Octaviani järele
piiluva) klouni artistlikuks pantomiimiks, kelle
tegutsemine üldsegi ei ignoreeri muusikalist
žestikat, vaid mõtestab selle muljetavaldavalt
ümber. Siin on näha, et veenva mõju saavutamiseks on konkreetne tegevus ise isegi vähem
oluline, niikaua kui muusika sügavam seos lavalise
liikumisega on üldse välja toodud. Vastavalt
satuvad eelkõige need lavastused, milles lastakse
küll täiesti tekstiraamatu järgi kummarduste saatel
hommikusöök ette kanda, kuid sealjuures ei hoolita kooskõlast muusikaga, suvalise illustreerimise
kahtluse alla, ja nimelt seda enam, mida suurema
atmosfääridistantsiga muusika mänguliste elementide suhtes samas riskitakse. Seega sellal kui
Marco Arturo Marelli lavastuses mõjub peidetud
Octaviani otsimine hoolimata heal juhul siinseal eksisteerivast koreograafilisest kooskõlast
vähemasti karakteri poolest kokkuvõttes veel
muusikaga harmoneeruvana, tekitab seevastu
Robert Carseni Salzburgi „Roosikavaler” juba
selles stseenis sihilikult võõristust, kui univormis,

koreograafiast – või ka katse veel natuke rohkem
välja nuhkida. Kõige selle kohta kehtib: rohkem
kui väikesi vihjeid Hofmannsthali tekst ei reeda;
„väikese neegri” kohal avaneb parimal juhul
silmatorkamatu uks sellistele tõlgendustele.
Straussi tippimis- ja kummardusmuusika
ei tea sellest kõigest peaaegu midagi. Ainult
„väikese neegri” lühietteaste juures I vaatuse
lõpus loeb Strauss väga täpselt, tõlgendades
marssaliproua sõnu „Sa ei tea ju, kuhu” implitsiitse
lavastusjuhisena.68 Temal – ja samuti arvukates
igasuguses stiilis lavastustes69 – on „väike neeger”
juba jälle teel välja (vt. noodinäide 9). Tema
sisenemisel veel täielikult üles tõtlev motiivika
flöötides ja klarnetites (338+1) jääb tagasiteel (sama
liikumine nüüd alla, 338+3) pooleli, katkestatuna
juba poole takti pärast algava vähendatud
akordiga, mis sõidab just alles kinnistunud
harmoonilisse rütmi sisse (338+0jj.: tervete taktide
kaupa pendeldamine A7 ja vähendatud akordi
vahel).
Muidu aga ei mõtesta Strauss „väikese
neegri” jaoks tekstiraamatu süvakihte lahti, vaid
otsustab liikumisillustratsiooni ja eksootilise
koloriidi kasuks. Traditsioonilist laadi lavastused
püüavad seda järgida, tõlgendades muusikat kui
toda väljakomponeeritult valmis formuleeritud
koreograafiat, milleks võib „väikese neegri” esimest
ülesastumist pidada. Lasta eelkõige mõlemad
partituuris ja veel täpsemini klaviiris paigutatud
ja ette nähtud kummardused (vt. noodinäide 10)
võimalikult hea ajastusega ette kanda kuulub siin
vahelduva eduga rakendatud standardite juurde.70
Et kummardusmotiivika, milles eksootilise
efekti tagab peamiselt septimihüpe alla (41+2j.),
on teisel korral (42+1jj.) juba puhtmuusikaliste
võtetega selliste diminueeritud septimihüpete
ketiks edasi arenenud, on sealjuures enamasti

68
Vastandina eksplitsiitsele („võtab agaralt marokäännahast vutlari” / „nimmt eifrig das Saffianfutteral”).
69

Mh. Herbert von Karajan (Salzburg 1984), John Schlesinger (London 1985), Joachim Herz (Dresden 1985), Otto Schenk
(mugandus, Viin 1994), Robert Carsen (Salzburg 2004), Sven-Eric Bechtolf (Zürich 2004), Marco Arturo Marelli (Graz/
Helsinki 2005, Hamburg 2007).
70
Juba märgatavalt vähem näikse huvi tundvat mitte vähem täpselt paika pandud vahelisandite vastu selles sekventsis:
pikali heitev marssaliproua (I:40 –2j.), kelle juhtmotiiv seotakse siin tabava lavalise iseloomustusega, ja Octavian, kes rapiiri
järele haarab, mille muusikaline vaste – üksteise järel ilmuvad fanfaarifiguurid trompetites ja tromboonides (I:39+2j.) –
muudab peitmisaktsiooni väikeseks ratsasõiduks. Kuigi ilmselgelt on tegemist komponeeritud fookusevahetusega, lausa
ennetava muusikalise filmimontaažiga, pole peaaegu üheski telerežiis sellest midagi näha.
71
Herbert von Karajan (Salzburg 1984); Joachim Herz (Dresden 1985).
72
John Schlesinger (London 1985).
73
Otto Schenk (München 1979); Viini muganduses 1994 siis isegi muudetud üheks suureks kummarduseks, mida paljud
väikesed ette valmistavad.
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Noodinäide 11: III vaatus, alates nr. 308 kuni lõpuni.

80

Christian Schaper

terve meeskonna mõõtu delegatsioon külma
professionaalsusega
oma
koristusaktsiooni
teostab; lakeigrupeeringus, kelle eesotsas on
„väikese neegrina” noor, tumedanahaline mees,
on sealjuures ka eelmisest õhtust jäänud liigse,
teise klaasi äraviimiseks tühjalt voodipoolelt ette
nähtud eraldi teener eraldi kandikuga.74 Kuid isegi
see muusikalisele pealispinnale näiliselt vastukäiv
tõlgitsusviis võib veel peidetud puutekohtadele
toetuda, näiteks tseremoniaalse karakteriga
muusikalistele
elementidele
(punkteeritud
figuurid metsasarvedel ja fagottidel, väikese
trummi kasutamine). Sellega on külvatud seeme,
mis Carseni lõpupildis vilju kannab (vrd. selle
kohta allpool).
Kui Strauss kasutab ooperi lõpus mitte päris
sama, aga siiski samasugust muusikat ja paneb
jällegi lavastusjuhised partituuris paika takti
täpsusega (vt. noodinäide 11), ei tähenda see
ometi tingimata, et tegemist oleks samamoodi
läbikoreografeeritud muusikaga. Raamistikku
võiks küll jällegi vaevata mõista kui komponeeritud liigutusi: esimesest vaatusest üle võetud
„väikese neegri” ilmumistakte (III:308+0 –309 –1
vastab I:37+1–38–1) katkestavad seekord pausid ja
nad võivad sel kujul sugereerida mitmeid kobavaid
otsimiskatseid erinevas suunas; samamoodi muudetult üle võetud lõpp (kergelt lühendatud)
staccato-kaheksandikketist ja (kolmekordistatud)
arpeggio’st näib „väljatippimisele” ja kadumisele
viidates nii siin kui seal sama funktsiooni täitvat
(I:43–1j./III:310+0j. või I:44 –1j./III:310+2j.; lisatud lõppakordid on juba eesriidele mõeldud).75 Kuid
lavaletuleku ja lahkumise vahel viitab samuti
suurel määral üle võetud, fookusemuutuste
ja kummarduste katkestustest nüüd otsekui
puhastatud, vaevalt kuut takti täitev muusika
temaga otseselt seostatud lavalisele tegevusele
minimaalselt, kuigi just see ülesanne peaks
ometi olema peamine: taskuräti leidmise ja
ülestõstmisega pole märgitud partituurikohas
ükski sündmuslik moment seostatav; sekvent-

sidest ja teema motiividest koosnev muusikaline
faktuur võimaldaks parimal juhul tiheneva,
intensiivistuva protsessi üldist analoogi. Teisest
stseenist üle kantud ja seal koreograafiliselt
kavandatud muusika puhul paneb selline
tulemus vaevalt imestama, eriti kui see seisneb
muusikaliselt tavapärases lühendavas meenutusmontaaži tehnikas. Interpreteerija peab niisiis
sellega leppima, et Strauss komponeeris olulisel
kohal nii lavalise tegevuse sümboolikast kui ka
lavalisest tegevusest endast mööda. Taskurätik
lihtsalt ei huvitanud Straussi, ta ignoreeris juba
selle kaotamise hetke, kasutades siin muusikalise
materjalina hoopis meenutust roosi üleandmise
stseenist.76
Vastupidine järeldus, mille järgi siin pole siis
tegu mitte koreograafiliselt tõlgendatava, vaid
veel ainult „väikesele neegrile” iseloomuliku
muusikaga, töötab paraku sama vähe, ja nimelt
kahel põhjusel: esiteks saab niikuinii vaevalt
hoiduda püüdest visuaalset ja kuuldelist taju
ühitada – seda vähem juhul, kui muusika kõlas
esimest korda just sellise ühildumise kontekstis;
teiseks on Strauss kohandanud esimesest
vaatusest pärit muusikalise materjali vähemasti
osaliselt vastavaks uue ümbruse lavalistele
nõudmistele. Mõlemad mainitud põhjused
kutsuvad kogu lõigust oletatavalt kavatsetust
rohkem välja lugema, ja täpselt see juhtubki, kui –
nagu minu tõlgenduses üleval – juba lavaletuleku
takte mõista otsimisliikumise illustratsioonina,
sest trükitud sõnastus ei toeta sugugi seda
tõlgitsusviisi: partituuris on juurdekuuluv remark
„otsib taskurätikut” märgitud alles vahetult
peale seda avavat, omamoodi tükeldatud
kadentsijärgnevust (III:309+0 juures). Taskurätiku
ülestõstmiseks tuleksid muusikalises mõttes
samamoodi või isegi paremini arvesse teised
kohad kui märgitud (III:310 –1), eelkõige kõrge
puhkpilliregistri ja harmoonilise ekstravagantsiga
säravalt esile toodud Es-duur-akord77 (310+2)
kui silmatorkavalt pikk antepaenultima siis väga

74

Selliste reetlike „ülejääkide” avastamisega mängivad ka mõned traditsioonilised lavastused, näiteks John Schlesingeri
Londoni töö 1985, kus „väike neeger” kõrvaldab talle seletamatu teise klaasi õlgu kehitades; teise tassi hommikusöögišokolaadi jaoks toob ta Marco Arturo Marelli lavastuses hiljem järele.
75
Isegi see ekstradiegeetilis-lavaline protsess on Straussil veel helindatud, accelerando’ga justkui samuti muusikasse
kirjutatud: „Eesriie langeb kiiresti.”
76
Äratuntav on see roosi üleandmise muusika meloodilise ja motiivilise järjepidevuse tõttu (304 jj.), aga ka välise asjaolu
tõttu, et partituuris ei seostata kogu remarki suudluse, taskurätiku ja äramineku kohta mitte üksikute taktidega, vaid
terve lõiguga alates 306+1jj..
77
G-molli VI astmeni G-duuris jõutakse siin tavalisest VI astmest (e-moll) helistikunihke abil.

81

Muusika, teksti ja režii suhtest Hugo von Hofmannsthali ja Richard Straussi „Roosikavaleris”

Lõpustseen. Viin, 1968/1994,
lavastaja Otto Schenk.

hoogsas lõpukadentsis – kokkuvõttes ehtne
„heureka!”-moment.
Siit tuleks järgmine lavaline tegevustik vastavalt
edasi lükata, mis on samuti probleemitult
võimalik: taskurätik leitaks siis teatavalt distantsilt,
„väljatippimisest” (310+0j.) saaks „kohaletippimine”,
ja „väikese neegri” kadumise jaoks jääksid
arpedžod. Tegeliku leidmise hetk võiks jääda
enam-vähem sinna, kus ta on märgitud (310 –2), nii
et siin algava helistikunihkesekventsi muusikaline
seos hilisema Es-duur-akordiga omandaks lavalise vastavuse (leidmine–ülestõstmine) – ja
seega puhtkompositsioonilise konstruktsiooni
küsimustest kaugemale ulatuva mõtte. Kuid
kellele see interpretatsioon sümpatiseerib, peab
endalt küsima: miks siis on teisiti kirjas? Vähe
ahvatlevast alternatiivist, nagu oleks Strauss siin
kas lavajuhised partituuris ükskõikselt niikuinii
mitte nende jaoks mõeldud taktide kohale
kandnud või siis poleks omaenda muusikast
õigesti aru saanud, on võimalik lihtsa, juba
natuke vanema kirjandusteoreetilise arusaama
toel pääseda: ühelgi autoril pole omaenda teose
tähenduste üle võimu – teos teab kahtluse
korral paremini. Ja identne muusika pole erinevatele tõlgendusviisidele avatud mitte ainult
erinevatel mõtestamistasanditel (nt. formaalstrukturaalne, iseloomulik-väljenduslik, kirjeldavillustratiivne) – ta on seda juba üksnes näiliselt
kõige kindlaksmääratumal neist, nimelt žestilise
illustratsiooni tasandil.

Sellest keerukast erinevate muusikaliste mõttekihistuste, muusika, teksti ja lava teostatud või
luhtunud vastavuse ning mitmetähenduslikkuse
põimingust isegi seal, kus tähendus näib partituuri täpselt sisse kirjutatud olevat, sugenevad
režiile arvukad vabadused. Siiski üllatab, et lõpustseenile leidub isegi teose remarke järgivates
lavastustes küll üsna sarnase liikumisjoonisega
režiisid, aga mitte ükski ei täida partituurijuhiseid
täpselt. Pole juhus, et ainuke nende hulgas, mis
vastab see-eest üsna täpselt minu pakutud,
muusikalistest protsessidest välja loetud interpretatsioonile, pärineb ainukeselt dirigendist lavastajalt (Herbert von Karajan). See-eest valitseb ühes teises, mitte ette antud aspektis
märkimisväärne üksmeel: ükski lavastaja ei lase
naljalt käest võimalust näidata „väikest neegrit”
juba väljaspool tegevustikku seisva tegelasena.
Olgu selleks taskurätiku kasutamine teisiti kui
ette nähtud (Otto Schenki, Herbert von Karajani,
John Schlesingeri ja Joachim Herzi lavastustes
lehvitatakse sellega hüvastijätuks; Herbert
Wernicke kloun pühib taskurätikuga grimmi
maha), olgu eesriie, mille „väike neeger” ise kinni
tõmbab (Wernicke, Marelli) – ikka ületatakse
diegeesi ruum, nii et tegelane ise ütleb: „Raamat
on läbi.” Kõige kaugemale läheb selles Joachim
Herz, kes laseb oma poolläbipaistva lisaeesriidega
palistatud Dresdeni lavastuses „väikesel neegril”
kui maagilis-ebatõelisel figuuril nagu unenäoloori
taga üles nöörpööningule kaduda.
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Lõpustseen. Salzburger
Festspiele, 2004, lavastaja
Robert Carsen.

Kuid on häid põhjusi end etteantud lõpupildist
veel palju rohkem vabastada. Esimesest vaatusest
laenatud muusikat arvestades loogiline ja pealegi
mõistetav viitena sündmustiku korduvusele on
näiteks idee näidata taas I vaatuse lavapilti ja selle
taustal hommikust süüa; nii leiab „väike neeger”
Marco Arturo Marelli lavastuses voodist oma
üllatuseks nüüd eest Octaviani ja Sophie (kuid
imestus on mõlemapoolne, sest seekord on tal
kohe kaks tassi kaasas). Roosi asetamist sümbolina
lõpupildi keskpunkti taskurätiku asemel on samuti
võimalik partituuri usutava interpretatsioonina
põhjendada, pole seal ju taskurätiku jaoks eraldi
muusikat, roosi jaoks aga küll igal hetkel meenutus
varuks. Sellal kui Herbert Wernicke lavastuses
võtab kloun maas embuses lamavalt uuelt paarilt
hõberoosi ära ja surub ehtsa roosi asemele –
kaduvuse sümbol seegi –, läheb Peter Konwitschny
oma ajareisil rokokoost „Roaring Twenties” kaudu
tundekülma kaasaega veel mõned sammud
kaugemale: hõbedase roosi heitis Octavian siin
juba esimeses vaatuses kõrvale ja asendas selle
teises vaatuses üleandmiseks ehtsaga; kolmandas
kastetakse roos vedellämmastikku – ja ta puruneb,
kui marssaliproua ta põrandale viskab. Kuulsad
roosiakordid tšelestal, kavandatud õhuliste,
meeliähmastavate kunstlike helidena, osutusid
sellesse jäisesse valgusse asetamiseks niisama
avatuks ja sobivaks. Kui siis „väikese neegri”
asemel astub üles prügivedaja ja roositükid
kõrvaldab, on see pealispinnal muigamaajav

lõpupilt (nagu Straussil), tegelikkuses aga troostitu
(nagu Hofmannsthalil vihjatud) – ja seega otse
rabavalt „teosetruu”.
Võluvalt veenvaks osutub lõpuks Robert
Carseni Salzburgi-lavastus, milles Carsen viib
järjekindlalt lõpule oma idee paigutada tegevustik
teose tekkeaega, ignoreerimata siiski sealjuures
muusikalise koreograafia ja toopika poolt
etteantut, vaid nende uusi tahke loomingulisel
viisil esile tuues. Peale ööd lõbumajas – sinna
on viidud III vaatuse kõrtsistseen („Beisl”) –
ärkab siin hommikusöögiteener, šampusepudel
käes, tema esimesed kõndimiskatsed lubavad
järeldada, et see on ilmselt peaaegu tühi, ja tema
kakerdamine timmitakse täpselt „väikese neegri”
muusika algustaktide järgi. Punkteeritud figuuride
alates metsasarvedes ja fagottides ning väikese
trummi põrinal paneb ta oma husaarikübara
pähe ja annab au; hommikusöögimuusika tseremoniaalsed kujundid – lavastaja on muusikat
briljantselt kuulanud – osutuvad siin geniaalsel
viisil protomilitaarseteks. Lõpuks haarab ta
relva ja hakkab tulistama, sellal kui tagaplaanil
marsib mööda väike armee, et mõned sekundid
hiljem ühes tükkis põrandale viskuda. Et ringis
tuikuva teenri lasud lõpukadentsi tujuküllaste
arpedžode ja tutti-akordidega kokku langevad,
pole sealjuures iluviga, vastupidi: lavastuse
lõpus, mis paigutab „Roosikavaleri” tema
tekkeaega Esimese maailmasõja eelõhtul, on
tabavam, tõesem pilt iseendast joobunud
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esietendust.81 Ja isegi Straussi veel aastakümneid
pärast esmaettekannet püsinud vaimustust
originaalstsenograafiast – „Alfred Rolleri dekoratsioonid olid oivalised, on tänagi veel eeskujulikud
nagu esimesel päeval!” (Strauss 1981c: 234) – on
vaevalt võimalik mõista selle „alatiseks” säilitamise
tingimatu pooltargumendina, reedab ju just
seesama ütlus, et ka Strauss arvestas siin põhimõtteliselt vägagi vananemisprotsesside ja
aktualiseerimisvajadusega.
Nii nagu „Roosikavaleris” ilmutab „muusikateater” end plurimediaalselt kokku seatud kunstina sedavõrd, kuivõrd juba muusika kinnistab
ikka jälle libreto üksikuid tõlgendusviise paljudest
võimalikest, sealjuures süvamõõtmeid kord luues,
kord esile tuues ja kord ignoreerides, nii võib režii
„režii-teatris” (Regie-Theater) sama potentsiaali
kasutada, valida uuesti kaalutlevalt kihtide vahel
ja tuua nähtavale teisi lahendusi – mida paremini
põhjendatult, seda vabamalt ka muusika vastu.
Lavastuse üle ei tuleks otsustada mitte ainult
selle järgi, mis võis olla Straussi ja Hofmannsthali
võimaluste horisondiks nende kaasajal; ta ei
tohiks aga maha jääda ka sellest, mida teosed
tähenduspotentsiaalina aegadeüleselt pakuvad.
Kus lavastus mõtestab kunstiteose eripositsiooni
kui „imelist asja” („sonderbar’ Ding”) muutuvate
aegade vahel – ajalooliste konfiguratsioonide,
seesmiste kihistus- ja väliste autorikonfliktide
tulemusena ning lõpuks ka retseptsiooniajaloo
ja publikuoleviku taustal –, seal võib sündida elav
ooperimuuseum.

ajastu sõjavaimustusest vaevalt mõeldav –
vaimustusest, mida Strauss muide paljude oma aja
vaimusuurustega jagas.78 Loomulikult ei saa seda
nimetada „lihtsalt lõpuvinjetiks” ilma igasuguse
„artistliku nuputamiseta”; selle kõrval tuleb aga
traditsioonilisel, näiliselt tekstitruul illustreerimisel
kaasa arvatud taskurätiga lehvitava „väikese
neegriga” välja kannatada küsimus, kas ta mitte
ei esita nii publikule kui ka teosele endale liiga
väikest väljakutset.
***
Autori ja teose lahususe ilustamata reaalsusest –
looja loovutatud võimust oma loodu üle, niipea
kui teos on väljas – oli Hofmannsthal hästi teadlik:
Need tegelased on ammu oma poeedist
vabanenud [---] kogu nende elukangas, on,
nagu oleks see kõik ammu nii olnud, see ei
kuulu täna enam mulle, ei heliloojalegi, see
kuulub tollele hõljuvale, imeliselt valgustatud
maailmale: teatrile, milles ta nüüd juba mõnda
aega, ja võib-olla veel mõnda aega, elusana
püsib.79
„Roosikavaleri” autorid pidid juba varakult leppima sellega, et teatrimaailmas on kõigil retseptsioonisuunamise katsetel piir ees, olgu nad
kui tahes täpsed ja ulatuslikud: Hofmannsthali
lootus, et Rolleri materjali abil ei saavat isegi
„kõige tobum provintsiooperilavastaja tegelikult
ühegi positsiooni või nüansiga eksida”,80 osutus purunenuks juba veel enne Dresdeni

78

Ühes kirjas oma kirjastajale Otto Fürstnerile kirjutab Strauss 3. augustil 1914, päev pärast sõja algust: „Me sõidame
homme Münchenisse, et olla pidevalt suurte sündmuste lähedal [---] See on ju küll pööraseim asi maailmas, aga ka
soodsaim hetk sõjaks, sest Austria on juba sõtta astunud. Me võidame hiilgavalt!” („Wir fahren morgen nach München,
um stets in der Nähe der großen Ereignisse zu sein [---] Es ist schon die tollste Sache von der Welt, aber auch der
günstigste Moment für einen Krieg, da Österreich schon engagiert ist. Wir werden glänzend siegen!”) (avaldamata,
München, Bayerische Staatsbibliothek, Ana 330, I (Fürstner), nr. 438).
79
„Diese Figuren haben sich längst von ihrem Dichter abgelöst [---] das ganze Gewebe des Lebens zwischen ihnen, es ist,
als wäre dies alles längst so dagewesen, es gehört heute nicht mehr mir, nicht mehr auch dem Komponisten, es gehört
jener schwebenden, sonderbar erleuchteten Welt: dem Theater, in der es nun schon eine Weile, und vielleicht noch
für eine Weile, sich lebend erhält.” Hofmannsthali „Roosikavaler. Saateks” („Der Rosenkavalier. Zum Geleit”) [1927], tsit.
Hofmannsthal 1986: 548 järgi.
80
Hofmannsthal Straussile, 12. oktoober 1910 (BW 1978: 106).
81
Georg Toller, „sealne korralik vana tüüpi lavastaja” (Strauss 1981c: 233–234), polnud ilmselt keelelise ja mängulise
nüansseerimise ebatavaliste nõudmiste kõrgusel; Max Reinhardti näol kaasati näitlejarežii tarvis lisausaldusmees.
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“Time, it won’t alter matters, after all”1
On the relation between music, libretto and stage direction in Der Rosenkavalier by Hugo von
Hofmannsthal and Richard Strauss
Christian Schaper
Even in the central-European heartland of the so-called director’s theatre (‘Regietheater’), from the 1970s
onwards, Der Rosenkavalier by Hugo von Hofmannsthal and Richard Strauss was for a long time staged
in a surprisingly traditional way (and, indeed, sometimes still is, even in our days): both the décor and
the direction of the characters tended to conform more or less literally to the authors’ prescriptions and
Alfred Roller’s production book, to which most of the first stages to perform Der Rosenkavalier in 1911 were
obliged to adhere. Despite this basis for an authorized performance tradition, with the ‘original staging’
being raised to an integral part of a universal artwork (‘Gesamtkunstwerk’), it seems inappropriate to
reject modern scenic approaches in favour of ‘fidelity to the work’ (‘Werktreue’), whether with reference
to Strauss and Hofmannsthal (whose attitudes towards ‘Regietheater’ remain an a-historical, mere
speculative fiction) or with regard to a binding operatic text (whose textual layers – that is, above all,
libretto and score – already comprise concurrent readings in terms of philology as well as hermeneutics).
On the contrary, if recent productions actually conceive the ‘whole work’ of an opera as a composite and,
what is more, as the focal point of determining historical factors, they open up a deeper understanding
of works of art in general, reflecting on their status as time travellers between historical geneses and
present realisations. This applies all the more to Der Rosenkavalier, a work of art in which time and its
passing are reflected upon in many ways.
Common means of modern scenic interpretation (e.g. abstract or reduced décors; shifts of original
settings to some other or maybe even multiple times and places, preferably to those of the composer/
librettist or the audience) are therefore no less legitimate than attempts at a historical reconstruction
of ‘original’ staging practices or even a traditional ‘business as usual’ staging. But any scenic realisation,
whichever of these modes is chosen, has to prove its worth with respect to the layers of meaning provided
by the work itself. These layers are constituted by the opera text as a whole as well as by each of its
component texts (including their potential divergences, e.g. when readings insinuated by the libretto are
not seized upon by the score). Even a single structural layer may provide multiple connecting factors for
staging, especially the musical one: as music may be conceived in a number of ways – as expression of
emotion, choreographic illustration, topical characterisation, formal process (possibly corresponding to a
dramaturgical development), recurring quasi-semantic device (‘leitmotif’), or as any combination of these
– it is not always clear which facet of the music to respond to in a scenic realisation, nor how to do so.
This article on Der Rosenkavalier explores some of the options resulting from this tangled situation typical
of a plurimedial, ‘open’ (Umberto Eco) work of art. In three sections, focusing in turn on the prelude to
Act I, different kinds of leitmotif structure, and one minor character (the Marschallin’s ‘little black boy’),
the results of libretto and score analyses are scrutinised for possible scenic interpretations and compared
with existing realisations from the different styles of staging practice.
The introduction to Der Rosenkavalier, a ‘prelude behind the curtain’, offers a challenge for directors
(as may be expected with content that is specifically designed not to be shown on stage). While it is easy
to determine a precise plot corresponding to the sequence of musical events, a literal transfer of this
plot to the stage has to face music’s specific power to re-organise time perception: The visualisation of
the whole night of love contained in a prelude of barely four minutes can best be managed with by the
kind of time manipulation techniques common in film. On the other hand, trying to replace the implicit
action of the prelude by something else proves hardly possible either, as the music is highly determining
in terms of its programmatic course, depiction of characters, mood sequences and ribald illustrations,
including explicit details. In comparison with Strauss’ idea of implicitly extending the plot beyond the

1

“Die Zeit, die ändert doch nichts an den Sachen”. Der Rosenkavalier, Act I.
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beginning of Hofmannsthal’s libretto, none of the few scenic realisations even in modern productions of
the Rosenkavalier prelude can be considered satisfactory.
The middle section of this article comprises three case studies on the relation between leitmotifs and
scenic realisation. Since leitmotifs are, on the one hand (from what could be called the artisan composer’s
point of view), a mere technique of composition and thus ubiquitous in Strauss’ operas, and as such,
on the other hand (from the recipient’s point of view), a reliable musical mirror of scenic action, there
is usually no need for special measures in terms of stage direction in the face of leitmotif structures. By
highlighting two occurrences of Octavian’s leitmotif, this rule is exemplified, as well as one meaningful
exception to it. However, the situation is different with another prominent leitmotif in Der Rosenkavalier, an
emphatic eight-bar phrase that recurs at few but pivotal moments, outlining the story of the Marschallin’s
and Octavian’s relationship by means of leitmotif links: here it might seem appropriate to make use of
scenic devices in order to put additional emphasis on these moments, both connecting and specifying
each of them. In a third case, it is shown how it can be up to stage direction to produce meaning where
leitmotif ties do not seem to make any sense: for the famous onset of the trio in Act III, Strauss picks up
a designedly trivial waltz melody of ‘Mariandl’ (Octavian in disguise) – a fact that continues to puzzle
scholars committed to conventional leitmotif exegesis. Modern stage direction, especially, feels free to
spread additional layers of meaning over works of art, and may indeed be attracted by such blank spaces
as internal challenges within a work.
A work of musical theatre may justify very different scenic approaches in equal measure, as is
demonstrated in the third section by the example of the Marschallin’s ‘little black boy’. Hofmannsthal’s
ambiguous conception both of this minor character in general and, in particular, of his appearance in the
final scene of the opera are hardly reflected in Strauss’ score; the libretto may therefore promote scenic
interpretations that cannot be considered as contrary to the work, even if they clearly run counter to the
music. What is more, the music on its own again suggests multiple ways of scenic realisation: even with
the apparently clear-cut accompanying stage directions, the music remains unfixable both as regards
its scenic function in general and in terms of its precise choreographic meaning. This is not, however, to
speak in favour of a post-modern ‘anything goes’ in directing; as long as productions view themselves as
scenic realisations of the works themselves, it is to the works’ texts that meaning has to be retraceable, in
musicological as well as in scenic interpretation.
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Stiilitundlik lavastaja Hanno Kompus ooperite
„Tristan ja Isolde” ning „Jevgeni Onegin” näitel1
Maarja Kindel

Iga teos kannab oma lavastust eona endas. Seda
idu leida ning arendada tas peituvate võimaluste
piirini, see ongi lavastaja-näitejuhi esimeseks
ja ühtlasi peamiseks ülesandeks. Seemneterast
kasvatada puu, see olgu tema hool; kas sellest
tuleb kuusk või kask, mänd või tamm, sinna ei saa
ta parata. Kuid kindlasti ta peab teadma vahet
teha kuuse käbi ja tamme tõru vahel ning lugu
pidama ühest samuti kui teisest, et ei kogemata
ega meelega ta ei hakkaks käbist kasvatama
tamme või tõrust kuuske (Kompus 1931: 41).

kirjutanud Kompuse kujunemisest ja mõjutajatest
oma
bakalaureusetöös
„Hanno
Kompuse
kujunemine lavastajaks” (1999), jõudes aastani
1920, ning Kompuse teatrikogemustest Moskvas
ja Kompuse repertuaariprogrammist (vt. Kolle
1999a, b, c, 2010). Maarja Kindeli magistritöös
„Hanno Kompuse Wagneri-lavastused Estonias
1925–1935 rahvusvahelise lavastamistraditsiooni
taustal” (2011) on võrreldud Kompuse lavastusi
Wagneri-interpretatsiooniga
laiemalt
ning
toodud välja Kompuse oma ettekujutus Wagneri
ooperite stiilist. Kompuse kunsti-, arhitektuuri- ja
ka teatrikirjutistes kerkivad pidevalt esile mõisted
„stiil” ja „stiililine ühtsus”, millest võib järeldada,
et stiili tunnetamine oli Kompusele olemuslik,
selle tähtsust kinnitab ka artikli alguses tsiteeritud
mõtteavaldus.
Käesoleva artikli eesmärk on kahe lavastuse –
Richard Wagneri „Tristani ja Isolde” (esietendus
14. oktoobril 1933) ning Pjotr Tšaikovski „Jevgeni
Onegini” (esietendus 6. novembril 1934) analüüsi põhjal selgitada, kuidas väljendus Kompuse
stiilitundlikkus3 erinevate teoste puhul. „Tristan
ja Isolde” ning „Jevgeni Onegin” on uurimiseks
piisavalt eri laadi teosed: esimene on suurejooneline, müütilise ainestikuga muusikadraama,
teine aga kammerlik, intiimne ja elulähedane
ooper. Valiku tegemisel kujunes kaalukaks
ka lavastuste kohta ilmunud arvustuste hulk
ning asjaolu, et mõlema lavastuse valmimine
langes aega, mil Kompus oli juba kogenud ja
väljakujunenud vaadetega lavastaja. „Jevgeni
Oneginit” oli Kompus lavastanud ka varem, 1926.
aastal, ent 1934. aasta „Jevgeni Onegini” uuslavastus oli selgemalt väljapeetud stiiliga ja seega
uurimismaterjalina sobivam.
Ooperilavastuse analüüs on üks osa muusikateatri uurimisest. Kaua aega tähendas

Nõnda kirjeldab Hanno Kompus (1890–1974), Eesti
esimene professionaalne ooperilavastaja, oma
arusaama lavastaja ülesannetest ja kohustustest.
Selles väljendub Hanno Kompusele iseloomulik
süvenev, erakordselt täpne ja samas kujundirikas
mõttelaad, mis peegeldub kõikides tema
tegemistes ja ettevõtmistes. Hanno Kompus oli
suure eruditsiooniga isiksus, kelle teadmised,
tegutsemistahe ja kirjasõna on jätnud Eesti
kultuurilukku sügava jälje. Ta oli draama- ja
ooperilavastaja, kunstiarvustaja, arhitekt, kirjamees, näitleja, muusik ja raamatuillustraator.
Kõige tihedamalt oli tema teatritegevus seotud
Estoniaga, kus ta töötas lavastajana aastatel 1923–
1936 ja 1940–1944 ning direktorina 1925–1929.
Selle aja jooksul tõi Kompus lavale rohkem kui
40 ooperit.2 Oma tegevusega pani Kompus aluse
professionaalse muusikateatri kestmisele tollal
veel mitmežanrilise teatrina tegutsenud Estonias.
Kompuse koostatud repertuaariprogrammi (vt.
edaspidi) järgimine aitas kaasa lauljate ja trupi
oskuste täiustumisele. Samuti kasvatas eri stiilides
ooperite esitamine publiku huvi ja teadlikkust.
Hanno Kompuse tegevust ooperilavastajana
pole kaugeltki ammendavalt uuritud. Liis Kolle on

1
2

Uurimus valmis Eesti Teadusagentuuri toetusel (projekt „Muusika performatiivsed aspektid”; UIT 12-1).
Sealhulgas ka Tšaikovski „Jevgeni Onegin” ja „Padaemand”, Puccini „Tosca” ja „Boheem”, Verdi „Trubaduur”, „Othello” ja
„Aida”, Wagneri „Lendav hollandlane”, „Lohengrin”, „Tannhäuser” ning „Tristan ja Isolde”, Borodini „Vürst Igor”, RimskiKorsakovi „Tsaari mõrsja”, Rubinsteini „Deemon”, Mozarti „Don Giovanni” ja „Võluflööt”, Bizet’ „Carmen” jt.
3
Stiilitundlikkuse all peetakse selles artiklis silmas võimet tabada erinevate ooperite väljendus- ja kujutluslaadi ning luua
sellele vastav lavastus.
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muusikateatri uurimine eelkõige muusikateose
eritlemist. Kuni 1970. aastani asetati ooperiuurimise keskpunkti ooperipartituur, ooper kui
muusikateos. Analüüsiti muusikalist materjali
seoses tegelaskujude ja sündmustikuga, otsiti
juhtmotiive, vaadeldi orkestratsiooni ja muusikanumbrite vormi, uuriti harmooniat jne. (Pappel
2004: 415). Hiljem lisandusid ajaloolised uurimused
(uurimisobjektiks olid näiteks esituspaigad,
koosseisud, teatrikorraldus, repertuaar), ka libretoning retseptsiooniuuringud. Tasapisi kasvas ka
vajadus läheneda ooperile kui teatrinähtusele,
arvestades lavareaalsuse ja teatripraktikaga.
Muusikateatri lavastuse analüüs on tihedalt
seotud teatriteaduse meetoditega. Tänapäeval
on lähenemisnurki lavastuse analüüsimiseks
mitmesuguseid: kirjaliku teksti ja etenduse võrdlus
(script to performance), retseptsiooniuurimine,
teatriantropoloogia, semiootika, fenomenoloogia
ja hermeneutika (Epner 2002: 110). Teatriteaduses
on lavastuse analüüsimisel leidnud laialdast
kasutamist prantsuse teatriteadlase Patrice
Pavisi väljatöötatud küsimustik, mille eesmärgiks
on süstematiseerida lavastuse analüüsi (vt.
Pavis 2003). Küsimustik jaotab lavastuse
neljateistkümneks alaosaks (lavastuse üldised
omadused,
stsenograafia,
valguskujundus,
esemed, kostüümid, grimm, näitlemine jne.) ning
annab juhtnöörid, millele analüüsides tähelepanu
pöörata. Pavisi küsimustikku kasutades võib
teha semiootikast lähtuva analüüsi, aga see
ei pea tingimata nii olema. Käesolevas artiklis
ei kasutata Pavisi küsimustikku rangel kujul,
vaid pigem eritlemise metoodilise alusena.
Pavisi küsimustiku eelduseks on võimalus näha
analüüsitavat etendust/lavastust. Kuidas aga
käsitleda ajaloolist lavastust, mida uurijal pole
olnud võimalik reaalselt vaadata ega lavateosega
ka videosalvestise vahendusel tutvuda? Sellisel
juhul tuleb uurijal endal konstrueerida lavastus
(Postlewait 2011: 19–20),4 kombineerides eri
allikatest (antud artikli puhul fotod ja arvustused)
saadud teavet üldise kontekstiga ning teoste

partituuridest ja lavastaja kirjutistest saadud
informatsiooniga. Möödapääsmatu on lavastaja
kujunemisloo ning vaadetega tutvumine, samuti
enese kurssiviimine solistide, dekoratsioonide
autori ja kostüümikunstniku õpingute ning varasemate töödega.
Allikatena on artiklis kasutatud 1933. ja 1934.
aastal Estonia lavastuste kohta ilmunud arvustusi
päevalehtedes Kaja, Päevaleht, Rahvaleht, Rahva
Sõna, Revalsche Zeitung, Tallinna Teataja, Tartu
Postimees, Uudisleht, Vaba Maa.5 Paraku on
arvustustes lavastusest ja režiist vähe kirjutatud,
sest tollal ei pööratud sellele kuigi palju
tähelepanu (vt. eespool). Märksa rohkem leiab
informatsiooni orkestri, koori ja lauljate esituse
kui lavakujunduse, kostüümide ja režii kohta.
Muusikalise külje domineerimine arvustustes on
seotud ka kriitikute taustaga: näiteks oli Päevalehe
arvustaja Theodor Lemba elukutseline pianist,
tema noorem vend Artur Lemba kirjutas kriitikat
ajalehes Vaba Maa, tegutsedes samuti pianisti
ning heliloojana. Pisut põhjalikumalt analüüsib
lavastusi baltisaksa linnaarhivaar, muusikaloolane
ja tšellist Otto Greiffenhagen ajalehes Revalsche
Zeitung. Käesolevas artiklis jääb muusikalise külje
vaatlemine siiski marginaalseks.
Lisaks arvustustele kasutatakse allikatena
lavastuste fotosid, mida säilitatakse Eesti Teatrija Muusikamuuseumis (vt. allikate nimekiri). Nii
arvustustesse kui ka fotodesse tuli suhtuda kaaluvalt, kuna fotod pole jäädvustatud etendustel,
vaid spetsiaalselt pildistamiseks ettevalmistatud
võtetel, kus „etendati” mõnda stseeni lavastusest.
Esmalt antakse artiklis ülevaade Hanno
Kompuse kujunemisest lavastajaks. Seejärel
käsitletakse
pikemalt
Kompuse
vaateid
stiliseerimisest ja Wagneri ooperite stiilist ning
realismist. Artikli põhiosa moodustab „Tristani
ja Isolde” ning „Jevgeni Onegini” lavastuste
analüüs. Peale „Tristani ja Isolde” analüüsi
vaadeldakse väikese kõrvalpõikena „Tristani”
lavastuse retseptsiooni ning muutusi Estonia
repertuaaripoliitikas.

4

Konstrueerimismeetodit on rakendanud viimaste aastakümnete üks mõjukamaid teatriajaloo uurijaid, ameeriklane
Thomas Postlewait. Eesti muusikateatriuurijatest on seda kasutanud muusikateadlane Kristel Pappel oma doktoritöös
„Ooper Tallinnas 19. sajandil” (2003).
5
Ajalehed on kättesaadavad Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis Hanno Kompuse ja Estonia fondides, Rahvusooper Estonia
arhiivis ja internetis digitaliseeritud Eesti ajalehtede leheküljel (http://dea.nlib.ee/).
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lavakujunduses. Samu jooni võime täheldada
Kompuse hilisemas ooperi-ideaalis (sellest juttu
edaspidi). Moskvas tekkis Kompusel võimalus
osaleda Šveitsi muusikapedagoogi ning eurütmia
rajaja Émile Jaques-Dalcroze’i rütmilise gümnastika
kursustel. Jaques-Dalcroze lähenes muusika
õppimisele ja tajumisele kehaliste harjutuste ning
tunnetuse kaudu. Tänu rütmikakursusele hakkas
Kompus tajuma keha ja muusika vahelisi seoseid
ning pidas seetõttu füüsilist väljendusrikkust ka
teatris oluliseks. Üheks oma kunstiliseks ideaaliks
on Kompus nimetanud Jaques-Dalcroze’i ja Šveitsi
teatrikunstniku Adolphe Appia koostöös valminud
lavatõlgendust Christoph Willibald Glucki ooperist
„Orpheus ja Eurydike” (1913), kus moodustasid
mõjusa terviku uudne lava- ning valguskujundus
koos lauljate kehalise väljendusrikkusega.
Alates 1919. aasta 1. juulist töötas Kompus Eesti
Vabariigi Haridusministeeriumi juurde loodud
kunstide osakonna juhatajana Tallinnas. Samal ajal
kirjutas ta pidevalt teatriarvustusi ajalehte Tallinna
Teataja.
1920. aastal kutsuti Hanno Kompus Estonia
dramaturgi kohale, kus ta ei piirdunud pelgalt
teatri kirjandusala juhi tööga, vaid debüteeris
peagi ka lavastajana. Nii lavastas ta seal 1920.
aastal Georg Kaiseri „Gaasi” Berliinis nähtud
saksa ekspressionistliku teatri eeskujul. Vormi
poolest oli Kompuse lavastus küll ekspressionistlik
teater, ent sisuliselt vähem võis selles näha
ideelis-esteetilist usutunnistust või protestikarjet
(Tormis 1978: 21). Ilmselt soovis Kompus tuua
Estoniasse uusi suundi, uusi vorme, ent sügav,
läbitunnetatud ekspressionism polnud talle
tegelikult vaimulähedane (vt. edasi). Kompuse
huvi erinevate teatrivormide ja suundade vastu
näitab ka järgmisel hooajal Estonias lavastatud
mängulises ja tinglikus stiilis ning commedia
dell’arte’like joontega Rudolf Lothari „Kuningas
Arlekiin”, millele Kompus tegi ka lavakujunduse ja
kostüümid.
Sel ajajärgul võis täheldada Estonia ooperitrupi
koosseisu ja taseme stabiliseerumist. 1922. aasta
kevadel leidis Estonia juhtkond, et ooperitrupil
on vaja vastava hariduse ja ettevalmistusega
lavastajat. Valik langes mitmekülgsete huvide ja
teadmistega Hanno Kompuse kasuks, kellel aga

Hanno Kompus (1890, Tartumaa – 1974, Montreal)
oli eesti esimene professionaalne ooperilavastaja.
Ooperilavastaja amet eeldab avaraid teadmisi
erinevatest kunstiliikidest ja oskusi neid teadmisi
ühendada. Kompus oli laia silmaringiga ja
mitmekülgselt andekas. Gümnaasiumihariduse
sai Kompus Tartu Reaalkoolis (lõpetas 1908.
aastal kiituskirjaga). Samal ajal arendas ta edasi
oma viiulimänguoskust, nii et peale kooli mängis
Kompus koguni Vanemuise orkestris (Kolle 1999a:
10–11). Vanemuises puutus Kompus teatriga
lähemalt kokku: orkestrandid võisid tasuta
külastada kontserte ja etendusi, samuti lubati neil
proove vaadata. See oli Kompuse esimene tõsisem
kokkupuude teatriga ning kindlasti mõjutas
võimalus jälgida tollase peanäitejuhi Karl Menningu proove ja lavastusi noore Kompuse vaateid
teatrist ja lavastajatööst. 1909. aasta sügisel asus
Kompus Riia Polütehnilisse Instituuti arhitektuuri
õppima, kuigi tema sügavaim sümpaatia kuulus
juba siis kujutavale kunstile. Arhitektuuriharidus
arendas ruumilist mõtlemist, kunstiga tegelemine
stiili- ja kompositsioonitunnet. Paralleelselt
kunstiteadmiste omandamisega arendas Kompus
edasi viiuli- ning klaverimänguoskust. Riias elades
külastas Kompus tihti Saksa Linnateatri tugeva
ooperitrupiga etendusi. Tolleaegsest Riiast
võib rääkida kui Wagneri-linnast: igal hooajal
toodi lavale vähemalt üks Wagneri ooper. Sel
perioodil sai Kompus oma esimesed praktilised
kogemused teatritegevuses: ta osales Riia Eesti
seltsi näiteringis, kus proovis kätt nii näitlejana kui
ka näitejuhina.
Seoses Riia Polütehnilise Instituudi evakueerimisega Moskvasse vahetas Kompus 1915. aastal
elukohta. Moskva raamatukogude, muuseumide
ja teatritega tutvumine mõjutas Kompust palju.
Teatritest jättis talle sügavaima mulje Moskva
Kammerteater, mida juhtis Aleksandr Tairov.
Antiikteatrist ning pantomiimist eeskuju võttes
oli Tairovi teatrilaad stiliseeritud ja antirealistlik,
samas visuaalselt rikas. Tairovi lavastustele oli
iseloomulik kehalise eneseväljenduse olulisus
ja rütmistatus: rütmile pöörati tähelepanu nii
näitlejate kõnes, liikumises ja žestides kui ka
6

See on lühikokkuvõte Kompuse huvitavast ja mitmekülgsest taustast ning lavastajaks kujunemisest. Põhjalikumalt on
seda teemat käsitlenud Liis Kolle oma bakalaureusetöös (1999a) ja Maarja Kindel magistritöö (2011) peatükis „Kujunemine
lavastajaks”.
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puudusid ooperi jaoks vajalikud kogemused. Nii
võimaldati Kompusel juba sama aasta sügisel
sõita Saksamaale Dresdenisse, et end tulevaseks
ametiks ette valmistada. Hooajal 1922/1923
töötas Kompus Dresdeni Riigiooperis lavastaja
assistendina. Dresdeni ooperiteater oli kõrge
muusikalise tasemega, ent lavastuslikult pigem
konser vatiivne. Seal praktiseerimine andis
Kompusele ettekujutuse teatri funktsioneerimisest ja argipäevast. Ühtlasi sai ta kuulata erinevaid oopereid väga heas muusikalises ettekandes.
Hiljem mõjutas Dresdeni repertuaar ja sellega
tutvumine Kompuse eelistusi ja põhimõtteid
Estonia repertuaari koostamisel. 1923. aasta sügisel Estonia lavastajana tööle asudes oli Kompusel
lisaks heale praktilisele ettevalmistusele ka kindel
ettekujutus ooperilavastaja põhimõtetest ja
lähtekohtadest.

väljendav žest suureks puhtväljendavaks
plastiliseks kehaliigutuseks, samm paljast
paigalt
liikumise
vahendist
ilmekaks
rütmiliseks tantsuks, dekoratsioon väiklasest,
žanrilisest
miljööväljendajast
ruumilisvormilis-värviliseks kaasmänguks, valgus
vesisest tõelikkuse illusiooni taotlejast
muusikalis-dramaatilise voogava dünaamika
vägevaks nähtavaks resonaatoriks omas
kasvavas ja kahanevas tugevuses (Tallinna
Teataja, 23.02.1920).
Kompuse vaatenurk seab ooperirežii aluseks
muusika, millest omakorda kasvab välja lavaline
liikumine ja stsenograafia.
Suurt vastumeelsust tekitas Kompuses
Estonia lavastuse stiil, mis ei vastanud tema
ettekujutusele ooperilavastuse üldisest laadist.
Kompus ei pooldanud (siis!) olustikulist, argielu
käitumist ja liikumist jäljendavat maneeri. Ta
leidis, et ooperilavastus peab olema stiliseeritud
ja kunstipärane.7 „Ei ole vaja, et oleks loomulik,
reaalsust matkiv” (samas), sest Kompus ei
pidanud kunsti eesmärgiks nähtava maailma
tõetruud jäljendamist, vaid selle tõlgendamist ja
kontsentreerimist. Tema arvates ei tohtinud ka
lauljate mäng olla ooperis realistlik, vaid lihtsam,
suurejoonelisem, detailivaesem kui sõnateatris,
sest muusika ja orkester juhivad draamat. Selle
arvustuse põhjal võiks järeldada, et tollal oli
Kompuse jaoks stiliseerimine ainuvõimalik viis,
kuidas oopereid lavastada. Tutvudes Kompuse
töödega Estonias ning hilisemate kirjutistega,
tuleb siiski etteruttavalt öelda, et stiliseerimine oli
vaid üks Kompuse lähenemisviisidest.
Kõige nähtavamalt väljendus stiliseerimine
Kompuse Wagneri-lavastustes. Wagneri ooperite
stiilist oli Hanno Kompusel omanäoline visioon.
Mitmes artiklis, näiteks „Vastuolu muusika- ja
näitejuhi vahel ooperis” (TMM T28-1-10) ning „Stiil
ja lavastus. Ooperilavastaja ülesandeist” (Kompus
1931), selgitab Kompus Wagneri teoste olemust.
Ta rõhutab, et lavastaja lähtugu teose partituurist
ja muusikast: „Partituur on ainus diktaator ja
lähtekoht etenduse, s.o. lavastuse ja ettekande,
sisemisele ehitusele, tempole, rütmile, stiilile
siduv nii muusika- kui näitejuhile” (TMM T28-1-10).
Lavastus peab vastama ooperi ja muusika stiilile
ning kõik, mis on sellega vastuolus või sellest
lahus, on Kompuse silmis üleliigne.

Stiliseerimine ja Wagneri ooperite stiil
Hanno Kompuse teatrivaadetes
Stiliseerimine tähendab Hanno Kompuse
teatrivaadetes tinglikku, mitterealistlikku ja
abstraheeritud
kujutamisviisi.
Stiliseerimise
mõiste seostub Kompuse kirjutistes eelkõige
Wagneri ooperitega. Kompuse lavastustest kõige
stiliseeritumad ongi tema Wagneri-tööd, eriti
„Tristan ja Isolde” 1933. aastal. Ent aastaid enne
seda, veel siis, kui Kompus polnud ühtegi ooperit
lavale toonud, sõnastas ta oma originaalsed
ja radikaalsed vaated arvustuses Alfred Sälliku
lavastatud
„Jevgeni
Oneginile”
(Tallinna
Teataja, 23.02.1920). Kriitilises artiklis väljendub
ka noore Kompuse ettekujutus ideaalsest
ooperilavastusest ja stiliseerimisest. See on
suurepärane allikas tutvumaks Kompuse varaste
lavastamispõhimõtetega.
Nagu juba öeldud, ei jäänud Kompus Estonia
lavastusega rahule. Põhiline probleemide allikas,
millest kasvasid Kompuse arvates välja 1920.
aasta „Jevgeni Onegini” lavastuse puudused, oli
lähenemisviis, mis võtab ooperit kui näidendit, kus
kõne asemel orkestri saatel lauldakse – muidu jääb
sisuliselt ja stiililiselt kõik samaks kui sõnateatris
(Kompus kasutab mõistet „kõnedraama”). Kompus
aga nägi ooperit draamana,
kus kõik on seotud muusika vaimus, mõõdus
ja rütmis: kus kõne saab lauluks, argipäeva
7

Artikli autori esiletõst.
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Wagneri ooperite stiili võrdles Kompus
monumentaalse seinamaaliga: „Suurekontuuriline
peab see olema, nagu müürimaal. Wagneri stiil
on freskostiil” (Kompus 1931: 45). Ilmselt pidas ta
silmas Wagneri ooperite suursugusust. Wagneri
ooperite laad oli Kompuse tõlgenduse järgi
abstraktne, mitterealistlik ja paatoslik, vastandudes veristlikule ooperile: „Oleks täiesti väär ja
võlts siin lavastuses käsitada verismi meetodeid.
Igasugu „elavus” ja „liikuvus” laval oleks just
vastupidine sellele, mis vaja, oleks argipäevane,
labane, mage, pateetikalage ja sellega Wagneri
teose, jah, kogu ta loomingu vaimu võltsiv”
(TMM T28-1-10). Ta leidis, et Wagneri ooperid
on sümfoonilised draamad, mistõttu ei pruugi
tegelased laval näiliselt mitte midagi teha:
muusika juhib draamat, süvendab ja „viibib
meeleolus” (Kompus 1931: 45). Wagneri ooperite
tegelasi võrdles ta monumentide ja stiliseeritud
hiigelkujudega:

Realistlik stiil Hanno Kompuse
teatrivaadetes
Lugedes Kompuse teatrikirjutisi ja tutvudes
„Jevgeni Onegini” arvustuse seisukohtadega
aastast 1920, mil ta leidis, et ooperi lavastuses ei
peaks realistlikku laadi viljelema, võib Kompusest
jääda mulje kui suurest stiliseerijast. Tegelikult
ei lavastanud Kompus kunagi nii, nagu tema
noorusaja kirjatöös avaldatud radikaalseid
põhimõtteid silmas pidades võinuks oodata. Miks
ta siiski loobus praktikas oma vaadetest? Mõningal
määral tingis seda ilmselt Kompuse kreedo lähtuda
alati partituurist ja teose sisemisest olemusest –
stiliseerimine ei sobi kõikidele teostele. Sellest
kaalukamaks pean aga tõsiasja, et 1920. aastal
kirjutatu kuulub noorele visionäärile, veel teatritöö
ja ooperiga vähe kokkupuutunud inimesele.
Stiliseerimise eelistamise tagamaid avab 1936.
aastal ilmunud Hanno Kompuse ülevaade Eduard
Wiiraltist. Kompuse kirjeldus Wiiralti stiili eri
perioodidest tundub iseloomustavat tema enda
varasemaid vaateid:

Lavastaja teeks vea, kui ta ei märkaks Wagneri
ooperi kujude statuaarsust, vaid laseks neid
pidulikke pronksihiiglasi, neid masendavaid
monumente laval ringi siblida, askeldada ja
sentimentaalitseda [---] iga nende hingetõmme
tahab põrutada, iga samm, iga viibe vallutada,
iga poos (ja enamasti nad püsivad poosis) on
statuaarne (samas).

Näib nii, et noor anne, kui ta on jõudnud
üle esimestest tehnilistest probleemidest,
kunstilise vormi otsimisel kõigepealt kaldub
stiliseerima. Dekoratiivne stilisatsioon paistab
esimese etapina, esimese võimalusena distantseerida kunstiteost paljast fotograafilisest
tõeluse pildistamisest. On ju iga kunstiteos
tõeluse tõlgitsus, tõelus ümbermõelduna,
ümbernähtuna või teises kunstiliselt käsitletavas materjalis (Kompus 1976a: 95).

Lavastajana pidas Kompus muusika väljendusjõudu väga suureks ja seda eriti Wagneri ooperite
tiheduse ja sümbolirikkuse juures. Selleks et
muusika pääseks mõjule ja „juhiks” ooperit, tuli
Kompuse arvates taandada kõik liigne ja asendada
see kunstipärase ja väljendusrikka poosiga: „[---]
sümfooniliste vahenditega väljendavad laval seisvate tegelaste põues vallanduvaid torme. Ainult
liikumatus, õigemini püsi, tardumine poosi võib
saada vastaval määral pateetiliseks, eeldusel, et
asend on küllalt ilmekas, poos küllalt võimas”
(samas). Sellises stiliseeritud, kõrge kujundlikkuse
ja abstraktsuse astmega lavastuses pole võimalik,
et lavastaja töö jääb märkamatuks – laval toimuv
on selleks piisavalt kunstiline, eemal „loomulikust”
ja „elulähedasest” käitumisest. Nagu Kompus
on kirjutanud: „Lavastaja siin ei saa tegutseda
maastiku-aednikuna, kes „märkamatult” teeb
„nagu looduses”, vaid arkitektina, kes ikka jääb
märgatavaks” (Kompus 1931: 45).

Ilmselt oli stiliseerimine noore Kompuse jaoks
esimene, lihtsaim ja selgeim viis, kuidas kaotada
„tõeluse pildistamine”, mida ta mingil juhul
ei pidanud kunsti ega ka teatri ülesandeks.
Vahest ei osanud ta tollal veel ette kujutada, et
psühholoogiline ja realistlik stiil ei välista sugugi
„tõelisuse tõlgitsemist”.
Realistlik teater ja Konstantin Stanislavski
lähenemine ei olnud Kompusele 1920. aastal
võõrad. Realistliku lähenemisega puutus ta esmalt
kokku Vanemuise teatris Karl Menningu proove
ja lavastusi külastades. Hea ettekujutuse andis
realistlikust režiist kindlasti ka Moskvas Kunstiteatri
põhimõtete ja lavastustega tutvumine. Seda
tõestab kasvõi 1920. aastal Tallinna Teatajas
ilmunud artikkel „Näitelavaline looming ja Stanis-
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lavski süsteem” (Tallinna Teataja, 31.12.1920).
See on Kompuse ülevaade Tallinnat külastanud
Moskva Kunstiteatri näitlejate Olga Gsovskaja ja
Vladimir Gaidarovi teatriteoreetilistest loengutest,
mis tutvustasid ning selgitasid muuhulgas ka
Stanislavski süsteemi. Artikli alguses nendib
Kompus, et ta pole kaugeltki päri kõikide
näidete ja tõekspidamistega, ent loobub kirjutise
põhieesmärgi tõttu sel teemal polemiseerimisest.
Artiklit lugedes on ilmne, et Kompus mõistis
teoreetiliselt Stanislavski lähenemist, ja ta ka
tunnustas Moskva Kunstiteatri saavutusi, ent teda
jättis see lähenemine külmaks, kuna tollal paelusid
teda uuemad teatrivoolud (millest annavad
tunnistust Estonias lavastatud „Gaas” ja „Kuningas
Arlekiin”).
Kompuse stiliseerimissoov oli kooskõlas selle
ajastu kultuurikontekstiga. 1920. aastaid on peetud
Eestis avangardismi leviku kümnendiks, mil kogu
eesti kultuur tegi läbi kiire ja mitmekülgse arengu.
Ehkki muu maailmaga võrreldes pehmemalt,
imbusid 1920. aastate alguses eesti kultuuri saksa
ekspressionism, kujutavasse kunsti futurism,
kubism ja konstruktivism ning muud avangardsed
voolud (Kangilaski 2005: 118). Kompus oli
laiahaardelise kunstikriitikuna kursis kõikide uute
väljendusvormidega. Stiliseerimise eelistamist
Kompuse teatrivaadetes võib tõlgendada
avangardismipuhangu ilminguna.
Kompuse loomingut uurides on problemaatiline ja samas huvitav, et küllaltki radikaalsete teoreetiliste kirjutiste taustal jäi ta ooperilavastajana traditsioonidele toetuvaks praktikuks.
1923. aastal Estoniasse tööle asudes ei teinud
ta midagi sellist, mida võiks oodata „Jevgeni
Onegini” arvustuse kriitiliselt autorilt. Hooajal
1923/1924 lavastas Kompus „Hoffmanni lood”,
„Madaliku”, „Hugenotid” ja „Deemoni”. Fotode ja
arvustuste järgi otsustades ei paista ükski neist
olevat silmatorkavalt stiliseeriv ega äärmuslikult
uuenduslik – need olid realismilähedased,
suurejoonelised ja visuaalselt efektsed lavastused.
Siinkohal kerkib taas kord küsimus „miks”. On
arvatud, et Estonia trupi vähesed kogemused
võisid takistada Kompusel oma uudseid ideid ellu
viimast, ent tõenäoliselt mängis tema vaadete
8
9

kujunemises oma rolli 1922.–1923. aastal Dresdenis
kogetu.8 Dresdeni ooperiteater oli Kompuse
õpingute ajal kõrge kunstilise ja muusikalise
tasemega, ent endise õukonnateatrina esindas
pigem traditsioonilist muusikateatrit.9 Dresdeni
tasakaalukas ja traditsiooniline lavastamisstiil
oli Kompusele sümpaatne, ehkki midagi liiga
inspireerivat või sütitavat selles tema jaoks polnud.
Õpingute ajal oli Kompus hoolikas, sihikindel ja
tähelepanelik kõige selle suhtes, mida Dresdeni
ooperiteatris näha võis (Hain 1990: 416). On küllaltki
tõenäoline, et Estoniasse lavastama asudes võttis
ta palju eeskuju Dresdeni Riigiooperilt.
Dresdenis ammutas Kompus teadmisi ka
sealsetest raamatukogudest ning külastas sageli
kunstinäitusi. Sõjajärgse saksa ekspressionismi
suhtes oli Kompus aga küllaltki kriitiline
(Hallas 2000: 24). Selle süngus, vormikesksus
ja mehaanilisus tekitas võõristust. Võimalik, et
just siis sai alguse Kompuse poolehoid pigem
harmoonilise ning esteetilist naudingut pakkuva
kunsti suhtes. Loomulikult oli see protsess
märksa pikaajalisem ning seotud kunsti enda
arengusuundade muutumisega 1920. ja 1930.
aastatel. Aktiivse kunsti- ja teatrikriitikuna pidi
Kompus mõnevõrra korrigeerima ka enda
seisukohti ning eelistusi. Reet Varblane on
osutanud Kompuse kunstivaadete muutumisele
nõnda: „1917. aastal kuulus ennustuslik usk
täielikult abstraktsele kunstile, 1937. aastal aga
ainult konkreetsele s.o. reaalsuslähedasele
kunstile” (Varblane 1989: 47, tsit. Hain 1990: 419
järgi). Ka lavastaja Eino Uuli sõnul alustas Kompus
stiliseerijana, aga aja möödudes sai temast
„realist” (Uuli 1936: 204). Seega oli Kompus 1920.
aastate alguses avatud erinevatele suundadele
ning haakus üleüldise katsetamisjanuga teatris ja
kunstis. Miks sai Kompusest aja jooksul realismi ja
elulähedust pooldav lavastaja?
Tundub, et Kompuse hilisem realismi eelistamine 1920. aastal ideaalsena nähtud stiliseerimisele on seotud kunsti ja teatri üldsituatsiooni
muutusega. 1920. aasta lõpus toimunud avangardi
ja modernistlike voolude mõju vähenemine oli
osa vahepealsest moodsa kunsti üleeuroopalisest
taandumisprotsessist. Teatris tulid 1930. aastatel

Dresdeni mõju analüüsimine on paraku keeruline ja piiratud, kuna allikaid sellest perioodist napib.
Hooajal mängiti rohkem kui 50 teost, mille enamik kuulub tänini muusikateatri püsirepertuaari. Seal võis näha mitmeid
Wagneri oopereid, Verdi ja Mozarti tuntumaid teoseid, Bizet’ „Carmenit”, Offenbachi „Hoffmanni lugusid”, Straussi
„Roosikavaleri” ja paljude teiste oopereid (Kolle 2010: 99–100).
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esiplaanile „omateater” ja „realism” (Rähesoo
2011: 225). Niisiis on realistliku stiili tulek Kompuse
ooperivaadetesse seotud üldiste muutustega
kunsti- ja teatrieelistustes.
Realistlikust lähenemisest muusikateatris pole
Kompus kuigi palju kirjutanud – tunduvalt rohkem
leidub selgitusi stiliseerimisest ja mitterealistlikust
tõlgitsusest. Ilmselt vajas stiliseerimine ja
antirealistlik lähenemine rohkem põhjendamist ja
tutvustamist kui publikule tuttavam realistlik laad.
Ka oma kunstiartiklites on Kompus käsitlenud
realismi teoreetilisemalt üsna vähe, ehkki realism
kunstivooluna ja seda viljelevad kunstnikud
olid talle sümpaatsed. Eriti meeldisid talle need
kunstnikud, kes ühendasid realistlikud elemendid
oma isikupärase stiiliga ning sünteesisid seda
maitsekalt ning tasakaalukalt uute vooludega
(Wiiralt, Triik, Adamson-Eric, Mägi jt.). Seega
sümpatiseeris Kompusele realism küll, ent mitte
loodust või elu kopeerivana, vaid ikka tõlgitsevana,
originaalse ja peenelt kunstipärasena. Realismi
teooriate ühe põhiküsimuse, nimelt sisu ja vormi
suhtest, on ta kokku võtnud järgnevalt:

Mäletatavasti polnud Kompuse arvates võimalik
stiliseerides jääda lavastajana märkamatuks, kuna
muusika tõlgitsemine žestides ja poosides mõjub
tahes-tahtmata kunstipäraselt ja ebarealistlikuna
ning äratab vaatajas eraldi tähelepanu. Realistlikus lavastuses peaks aga laval toimuv tunduma
vaatajale nii enesestmõistetav ja loomulik, et ta
ei pane lavastaja tööd tähelegi. Muidugi mõista
ei tähendanud see Kompuse jaoks režii kadumist,
vastupidi: tõelise loomulikkuse saavutamine
on omaette töö ja kunst. Suurt tähelepanu
pööras Kompus igapäevaste toimingute usutavale esitamisele, samuti pidid dekoratsioonid
looma sobiva keskkonna. Arhitektiharidusega
Kompus aitas Estonia kunstnikke just ruumi
organiseerimisel, objektide paigutamisel ning
Estonia lavamõõtudest tingitud probleemide
lahendamisel. Lavakujundus pidi Kompuse vaadete kohaselt olema detailirikas – nagu igapäevaelu, kus meid ümbritseb rohkelt mitmesuguseid
pisiasju.
Realistliku lähenemise puhul peetakse vajalikuks tunda autori stiili, teose konteksti, ajastut,
filosoofilisi, ühiskondlikke ja religioosseid tagamaid, tegelaste tausta ning karaktereid – kõike
seda, mis soodustaks teose paremat mõistmist.
Pole kahtlustki, et erakordselt hea mäluga ja
kustumatu teadmistejanuga Kompus tegi ooperi
sisu võimalikult sügava avamise nimel palju tööd
teose tausta ja autori stiili tundmaõppimisel. Enne
prooviperioodi oli Kompusel tavaks arutleda
trupiga teose sisu ja tegelaskujude karakterite üle.
Realistlikus režiis peetakse oluliseks näitlejate
võimet oma tegelaskuju läbi tunnetada ja vaatajat
sündmustesse kaasata. Ka Stanislavski süsteem
keskendub palju näitlejale ning tema võimete
arendamisele. Näitlemise olulisusest realistlikus
stiilis oli Kompus muidugi teadlik ning küllap ta
sellega ka võimalust mööda tegeles. Siinkohal
peab siiski arvestama Estonia solistide erineva
võimekusega. Kompuse sõnul juhtus ka seda,
et lühike prooviperiood ei lubanud piisavalt
individuaalset tööd lauljaga.
Kompuse kirjatöid lugedes äratab imetlust,
kui põhjalikult ta lavastaja ülesandeid analüüsis,
selgitas ja põhjendas. See on märk äärmisest
süvenemisest ja sisukusest, vastuste otsimistest
ja pidevast tööst endaga. Kuidas väljendusid

Sisu on see, mis olemas on. Vorm on see, mille
kaudu, mille sees, mille varal miski olemas
on (mulle, sulle). Kuid mitte sisu ei vormita
kunstiteoses, vaid ainet, sisu väljendatakse,
väljendatakse vormis, mis ei ole muud kui ta
kinnistus, ta pilt, ta võrdkuju (Kompus 1976b:
111).
Realistlikust stiilist muusikateatris on Kompus
otseselt kirjutanud vaid artiklis „Stiil ja lavastus.
Ooperilavastaja ülesandeist” (1931),10 kus ta
vastandab omavahel stiliseerimist ja realismi.
Kompus leiab, et realismis peab kõik mõjuma nii
loomulikuna, et vaataja „unustab” lavastaja töö:
Möönsin eespool, et realistlikku laadi teoste
puhul vististi on kõige parem, kui lavastust, s.o.
näitejuhti, ei märgatagi; kui tegelaste käigud
ja rühmitused, kõik olemine ja tegemine laval
oleks „nagu elus”, ümbrus „nagu looduses”.
See mõistagi ei tähenda korraldamatust, kuid
näitejuhi loodud kord siin ei tohiks tunduda
tahtlikuna, kõik peab tulema nagu iseendast,
mõjuma
endastmõistetavana.
Partituuri
realistlik stiil tingib elulähedase lavastuse
(Kompus 1931: 41).
10

Artiklis kirjeldab Kompus peaasjalikult seda, kuidas lahendada Estonia lavamõõtude tõttu olustikulistes stseenides
tekkivaid probleeme (kiriku paigutamine laval, hobuste rakendid), ilma et väheneks nähtava tõepärasus.
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need erinevad lähenemisviisid tema teatriloomes,
selgub Wagneri „Tristani ja Isolde” ning Tšaikovski
„Jevgeni Onegini” lavastuste analüüsis.

1933/1934 oli Estonias seitse ooperisolisti, kellest
„Tristanis” laulsid Karl Ots – Tristan, Olga TorokoffTiedeberg – Isolde, Benno Hansen – Marke, Hella
Teder – Brangäne, Karl Viitol – Kurwenal. Ooperi
nimiosi laulsid kogenud Karl Ots ja Olga TorokoffTiedeberg, kes olid kaasa teinud mitmes eelmises
Wagneri-lavastuses.
Estonia tenor Karl Ots14 oli laulnud nimiosi
kahes Wagneri ooperis: „Lohengrinis” 1927. aastal
ja „Tannhäuseris” 1930. aastal. Ehkki Otsa laulutaset
kiideti, tunti tema Lohengrini ja Tannhäuseri
tõlgenduses puudust lüürilisusest. Dramaatiline
Tristani partii oli Otsale väga sobiv, liiatigi langes
Tristani esitamine aega, mil Karl Ots oli vokaalses
tippvormis ja saavutanud loomingulise küpsuse.
Oma lauljakarjääri algusaastail esitas Ots hoopis
baritonipartiisid, kuid hiljem kujunes temast
Estonia esitenor, kelle jõuline ja metalse säraga
hääl kandis ühtlaselt nii madalas kui ka kõrges
registris (Kõrvits 1968: 199). Ehkki Ots oli Tristanit
lauldes juba üle viiekümne aasta vana, tagasid
pidev vokaalne treening ja enesedistsipliin
suurepärase vokaalse vormi.
Karl Otsa Tristani tugevaimaks küljeks peeti
kangelasliku sisuga stseene, mis sobisid paremini
ka tema dramaatilise hääletüübiga: „Tristani
partiiga sai ka hästi toime Karl Ots. Muidugi
õnnestusid tal enam heroilise ilmendiga momendid kui need, kus vaja õrnust ja lüürilisust”
(Päevaleht 17.10.1933). Näitlemises võlus Karl Ots
vaatajaid mehelikkuse ja tugevusega: „Esimene
[Karl Ots] tolles sangarlikus osas haaras jälle
oma kindlasti väljapeetud jõulise mehisusega,
kusjuures hääl kõlas kogu ooperi ulatuses värskelt
ning jõurikkalt” (Postimees, 18.10.1933). „Tristani
ja Isolde” puhul on oluline see, et peategelased
moodustaksid usutava armastajapaari. Kuigi
Otsal oli lavaliselt mõningaid puudusi, suutsid
nad Torokoff-Tiedebergiga luua kandva terviku.
Õnnestunuks peeti II vaatuse suurt duetti, kus

„Tristan ja Isolde” hooajal 1933/1934
„Tristan ja Isolde” oli Hanno Kompuse neljas
Wagneri-lavastus, ent esimene Wagneri muusikadraama Estonias.11 Ehkki varem oli Estonia laval
edukalt esitatud Wagneri romantilisi oopereid –
„Lendavat hollandlast” (1925), „Lohengrini” (1927)
ja „Tannhäuserit” (1930) –, pidi trupp end
„Tristani” jaoks mitmekordselt ületama. Kuna
„Tristan” on väga ulatuslik ja nõudlik teos, oli ka
Estonia ettevalmistusperiood pikk ja põhjalik.
Proovidega alustati juba 1933. aasta varakevadel.
Suvel tegid lauljad individuaalset tööd, augustis
algas taas prooviperiood, mis kulmineerus eduka
esietendusega 14. oktoobri õhtul.
Erinevalt Wagneri eelneva loomeperioodi
ooperitest on „Tristan ja Isolde” väga napi
tegevustikuga, loobutud on välistest vahenditest
ja efektsusest, puuduvad olustikustseenid, koori
roll on teoses minimaalne. Hõreda sündmustiku
ja vähese lavalise tegevuse taustal on eriti olulised
tegelaste psühholoogilised ja alateadvuslikud
protsessid. Juhtmotiividest läbi põimunud
muusikal on draama edasiandmises kandev roll
– sageli leiab kõige olulisem aset just muusika
sümfoonilises ja tihedas arenduses.12
Solistid ja näitlemine
„Tristan ja Isolde” esitab suuri nõudmisi peaosatäitjatele. Lauljad peavad olema väga heas
vokaaltehnilises vormis – häälelist jõudu ja
vastupidavust peab jätkuma ligi viieks tunniks.13
Tristani roll on kirjutatud dramaatilisele tenorile,
Isolde partii nõuab aga varjundirikast ja erinevates
registrites ühtlaselt kandvat häält. Hooajal
11

Peale mitme Wagneri ooperi oli Kompus enne „Tristanit ja Isoldet” lavastanud Estonias veel kümneid oopereid:
Offenbachi „Hoffmanni lood” (1923), Rubinsteini „Deemon” (1924), Puccini „Boheem” (1926), Tsaikovski „Jevgeni Onegin”
(1927), Verdi „Trubaduur” (1927), Aava „Vikerlased” (1928), Verdi „Othello” (1929), Mozarti „Don Juan” (1929), Delibes’i
„Lakmé” (1930), Lemba „Armastus ja surm” (1931), Vedro „Kaupo” (1932), Borodini „Vürst Igor” (1932).
12
Kuna artikli rõhk on lavastajatööl, ei pidanud ma vajalikuks muusikalist teostust analüüsida, välja arvatud solistide puhul.
13
Estonia muusikalisi võimalusi arvestades tegi dirigent Raimund Kull ooperis mitmeid kärpeid, nii et lõppkokkuvõttes
kestis „Tristan ja Isolde” kolm ja pool tundi.
14
Nii nagu enamikul Estonia solistidel, oli ka Karl Otsal (1882–1961) Peterburi Konservatooriumi haridus (õppis aastatel
1913–1918). 1924–1925 täiendas ta end Itaalias Armanda degli Abbati juures. Enne Itaaliasse minekut laulis Ots veel
mitmes Kompuse lavastuses tenorirolle: näiteks nimiosa Offenbachi „Hoffmanni lugudes” (1924) ja Meyerbeeri ooperis
„Hugenotid” (1924). Abbati käe all sai Otsast tugeva itaalia laulukooliga dramaatiline tenor. Peale Itaalia-õpinguid tegi Ots
mitmed õnnestunud suurrollid: Cavaradossi Puccini „Toscas” (1925) ja Hermann Tšaikovski ooperis „Padaemand” (1926).

96

Maarja Kindel

Tristani ja Isolde armuavaldused vallandusid eriti
kaasahaaravalt:
Mõlemad olid oma osasse sisseelanud ja
viisid selle läbi tugeva elamuspingega.
Naudingurikkaks kujunes 2. vaatuse suur
armastusduett, mis helluse, kirglikkuse ja
ootamatu seesmise soojusega esile toodi.
Võib mõlemaile näitlejale tõsiselt õnne
soovida seoses sellise vastutusrikka ülesande
kordaläinud
toimetulekuga
(Postimees,
18.10.1933).
Kolmekümnendate alguses kujunes Olga
Torokoff-Tiedebergist15 Estonia esisopran. Mida
rohkem Torokoff-Tiedebergi rollidega kokku
puutuda, seda enam tundub, et ta oli tõeliselt
suur lauljanna, kelle tegevust on seni liiga vähe
kajastatud.16 Veel vähem on paraku säilinud
salvestisi tema kõrgest ja jõulisest häälest. Seetõttu jääbki Torokoff-Tiedeberg pisut saladuslikuks
kunstnikuks, kelle tugevusest ning erakordsest
andest annavad aimu vaid ajakirjanduses kiidusõnu leidnud suurejoonelised ja dramaatilised
rollid. Tutvudes Torokoff-Tiedebergi fotokoguga
TMM-is, võib öelda, et tegemist oli daamiga selle
sõna tõelises tähenduses.17 Torokoff-Tiedeberg
olevat olnud vastuoluline ja omanäoline isiksus,
kelles ristusid tugev intellekt ja kriitiline meel, ent
ka eneseimetlus ja jahe kuningannalikkus (Taggo
1981: 231). Torokoff-Tiedebergi väljapaistvaim
külg laval oli tema hääle kaunis tämber – selge,
metalne, vajadusel puudutavalt õrn, aga kandev
kõikides registrites. Tema grandedame’ilik hoiak
ning klassikalise maneeriga näitlemine sobisid
rollidesse, mis ühendasid suurt traagikat ja
tugevaid tundeid ürgnaiseliku võlu ja kirega
(Butterfly, Tosca, Venus). Selle kirjelduse järgi võis
Isolde roll Torokoff-Tiedebergile küll nagu valatult
sobida.
Olga Torokoff-Tiedeberg näitas Estonia laval
publiku jaoks ootamatult kõrget taset. Arvustustes
kiideti tema Isolde interpretatsiooni, mis üllatas
vaatajaid terviklikkuse ja haaravusega: „Selles mul

Pilt 1. III v. Tristani lossiaed. Tristan (Karl Ots) ja Isolde (Olga
Torokoff-Tiedeberg).

ei olnud kahtlust, et Olga Torokoff-Tiedeberg ei
tuleks hästi toime Isolde osas, kuid siiski oli ootamata üllatus, kuidas ta seda kujundas nii kaunilt,
et kogu ooper jättis sügava mulje” (Päevaleht,
17.10.1933). Paistab, et oluline tegur TorokoffTiedebergi edus oli tema välimusel ja leebel
hoiakul, mis harmoneerus Isolde tegelaskujuga.
Vaadates fotodelt (nr. 1, 3 ja 5) Tiedebergi žestide ja
ilmete laadi, tundub, et tema Isolde oli hingestatud
ja sulni loomuga, mida täiendas teatud haprus
ja haavatavus: „Ta [Torokoff-Tiedebergi] Isoldekuju oli väliselt veetlev ning ühes kaasakiskuva
lauluga otse haavatav” (Päevaleht, 17.10.1933).
Tiedebergi Isolde interpretatsioon ei olnud siiski
ühekülgne – I vaatuses näitas ta ka otsusekindlust
ja tõrjuvat suhtumist Tristanisse (vt. pilte 2 ja

15

Olga Torokoff-Tiedeberg (1902–1964) alustas lauluõpinguid Karl Stahlbergi juures Tartus. Pärast seda õppis ta aastatel
1920–1924 Tallinna Konservatooriumis Nikolai Sternbergi klassis. Hiljem täiendas Torokoff-Tiedeberg end Roomas,
Budapestis ja Viinis. Kaalukamad rollid enne Isoldet olid Leonora Verdi „Trubaduuris” (1926 Vanemuises ja 1927 Estonias),
Butterfly Puccini ooperis „Madama Butterfly” (1927 Vanemuises ja Estonias). 1927. aastal dubleeris Tiedeberg-Torokoff
Helmi Einerit „Lohengrinis” ning 1930. aastal „Tannhäuseris”.
16
Välja arvatud lühike artikkel kogumikus „„Estonia” lauluteatri rajajaid” (Taggo 1981).
17
Väike valik Torokoff-Tiedebergi fotodest on siin: http://www.tmm.ee/igimehelik/index.php?stend=23 (seisuga
30.07.2013).
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4). Hea laulutehnika võimaldas tal edasi anda
dramaatilisi varjundeid muusikas: „Suurepäraselt
kõlas O. T-T hääl ühes tugeva dramaatilise
väljendusega, mida ta oskas oma partiis ilmutada”
(Vaba Maa, 17.10.1933). Eriti hästi kõlas Tiedebergi
ülemine register, madalas registris jäi kohati
kandvusest puudu: „Proua Torokoff-Tiedebergi
Isoldel oli tõelisi hiilgehetki: kõrge „c” II vaatuses,
üldjoontes ka „Armusurm”. I vaatuses oli tunda
jõu vajakajäämist madalas registris”18 (Revalsche
Zeitung, 18.10.1933). Theodor Lemba, kes oli
„Tristani” lavastusi näinud Peterburi Maria teatris,
Riias ja Berliinis, leidis, et Torokoff-Tiedebergi
Isolde „võiks olla kaunistuseks igale suurlinna
lavale” (Päevaleht, 17.10.1933).
Kõrvalrollidest olid kaalukamad Kurwenali,
Brangäne ja kuningas Marke osad. Arvustustes
kiideti Karl Viitolit, kes suutis publiku oma
mänguga kaasa haarata. Leiti, et tegelasena jääb
Kurwenal sageli tagaplaanile, kuid Viitol mängis
selle rolli oluliseks: „Teiseks üllatuseks osutus
Karl Viitol, kes tõi Kurvenali osa, mis on jäänud
harilikult varju mujal nähtud etendustel, siin nagu
esiplaanile. See osa on nagu loodud ta häälele
ja on tahtmatult tänulikumaid ta repertuaaris”
(Päevaleht, 17.10.1933). Eriti mõjuv oli Viitol III
vaatuses, kus ta valvas usutava hoole ja tõsidusega
sureva Tristani järele. Isolde kaaslannat Brangänet
kehastas Estonia koorilaulja Hella Teder. Üldiselt
sai ta osaga hästi hakkama, kuid oleks võinud
lavaliselt julgem olla (Revalsche Zeitung,
18.10.1933). Kuningas Market mängis väärikalt
Benno Hansen.

Pilt 2. I v. Tristani laeval. Isolde ja Tristan võlujoogiga.

Lavakujundus ja kostüümid
„Tristani” lavakujunduse autor oli Aleksander
Tuurand,19 keda peetakse üheks fantaasiarikkamaks teatrikunstnikuks Estonia ajaloos. Tema
dekoratsioonides võib märgata mõjutusi Konrad
Mäe maalide värviküllusest, ekspressionistlikust
kunstist ja art deco stiilist, aga samas oli ta
ise äärmiselt leidlik kummaliste kujundite või
loodusvormide väljamõtlemisel (Püüman 2007:
178). Hanno Kompus hindas Tuurandi panust
lavakujunduse arengusse väga kõrgelt:

Pilt 3. II v. Kuningas Marke lossiaed. Tristan ja Isolde.

18

„Die Isolde der Frau Torokoff-Tiedeberg hatte wirkliche Glanzpunkte: das hohe c im 2. Akt, im großen ganzen auch der
Liebestod. Im ersten Akt empfand man den Mangel an Kraft in der tiefen Lage.”
19
Aleksander Tuurand (1888–1936) omandas esimesed oskused aastatel 1905–1907 Tartu Saksa Käsitööliste Seltsi
joonistuskursustel, praktilised teadmised sai ta Franz von Bazani töökojas Tartus. Aastatel 1913–1914 täiendas Tuurand
end Berliinis ja õppis seejärel lühikest aega ka Konrad Mäe juures.
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Pilt 4. I v. Tristani laeval.
Vasakul Isolde, keskel
Brangäne (Hella Teder) ja
Melot (Jaan Johanson),
paremal ääres Tristan.

Ta oli esimene, kes Vanemuises usaldas maalida neoimpressionistlikult laigulist dekoratsiooni, esimene, kes Draamateatris söandas
stiliseerida tinglikkusse („Juudit”), esimene, kes
Estonias rakendas ekspressionistlik-sümboolset kontuuri („Masinahävitajad”, „Salome”) ja
konstruktivistlikku ehitus-skeemi („Punane
veski”), esimene, kes siin dekoratsioonimaali
asendas projektsiooniga, esimene, kes siin
pöörkettale mahutas pildirohke tüki tervikuna
(Kompus 1996b: 210).

4). Tuurand on lavapildist taandanud kõik vähem
tähtsa ning keskendunud vaid kõige olulisemale.
Stiliseerimine lavakujunduses väljendub selles, et
me ei näe Estonia kujunduses palju laevanduslikke
või mereteemalisi detaile, samuti pole Isolde
ruum uhkete kangastega kaunistatud, nagu
Wagner nõuab oma remarkides. Vertikaalselt
jagab ruumi kaheks jäme mastipost, mis annab
oma suurte mõõtmete poolest aimu ka ülejäänud
laeva mahukusest. Mastist vasakule jääb Isolde
ruum, paremale laeva ahtriosa, mida kasutavad
tüürimehed ning Tristan ja Melot. Isolde kambrit
eraldab ülejäänud laevast triibuline kangas. Näha
on, et kangast sai liigutada, mistõttu võime oletada,
et esimese vaatuse Isolde ja Brangäne dialoogi
ajal varjas kangas merevaadet ning ülejäänud osa
laevast. Laevakujundus on tõesti väga lihtne ja
tagasihoidlik, olulised esemed on suur triibuline
puri, köied ja tüür laeva ahtris. Et tekitada mulje
laeva liikumisest merel, kasutati mitmeid nutikaid
lahendusi: „[---] dekoraator A. Tuurand’il oli jälle
võimalus paar hästiõnnestunud pilti anda: esimese
vaatuse lavapilt, avarat merd mööda kihutaval
laevalael, oli leidlikult lahendatud, kusjuures
erilise effekti lõi kaugelt mööduv saarestik ja
laeva Kroonwalli [Cornwall] randa saabumine”
(Postimees, 18.10.1933).
Teise vaatuse lavakujundus järgib üldjoontes
Wagneri partituuri remarke. Nagu esimeses
vaatuses on ka siin kujundus lihtne: Tuurand
kasutab puhtaid pindu, sirgeid ja selgeid vorme.
Vasakul näeme (vt. pilti 5) lossitreppi ja massiivset
tasapinnalist tumedates toonides seina. Huvitavad

Näib loomulikuna, et Kompus kutsus „Tristani”
lavakujundust tegema just Tuurandi, seda enam,
et peenekoelise ja tundliku valguskujunduse
loomine oli Tuurandi üks tugevamaid külgi. Nõnda
on kirjeldanud Kompus Tuurandi tööd:
Prožektor – see ongi Tuurandi nõiavits ja
luulelink. Tuurand liigitab valgusega, ehitab
valgusega, maalib valgusega, nii või teisiti
juhitud, nii või teisiti värvitud valgusega. [---]
Kõige õnnestunum on ta töö, ja vist ka ise
kõige õnnelikum on ta siis, kui talle võimaldub
asetada mõnd head plastilist eset parajasse
valgusse (samas).
Arvustustes kommenteeritakse „Tristani ja Isolde”
lavakujundust lühidalt. Enamasti piirdub see
paarisõnalise iseloomustusega: „stiilne”, „huvitav”,
„leidlikult õnnestunud”, „mõjusid hästi”.
Võrreldes varasemate Estonia lavastustega on
„Tristani” lavakujunduses näha rohkem sümbolistlikkust, üldistamist ja stiliseerimist. Esimese
vaatuse tegevus toimub Tristani laeval (vt. pilti
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Pilt 5. II v. Kuningas Marke
lossiaed. Vasakul Marke
(Benno Hansen), keskel
Tristan, paremal Isolde ja
Brangäne. Tagaplaanil on
Melot ja Kurwenal (Karl Viitol)
ning rüütlid.

on Tuurandi kujunduses vanad ja hiiglaslikud
puud,20 mille kõrval tunduvad inimesed väikesed,
vahest isegi abitud. Tagasihoidlik lavapilt jättis
rohkem ruumi valguskujundusele, ja nagu me
teame, oli prožektor Tuurandi „nõiavits”. Teise
vaatuse suurele duetile kohase atmosfääri lõi
Tuurand just valguse ja meeliülendava värvivalikuga: „Marke kuningalossi aed Kornwallis, oma
varjurikka hämarusega ja tagapõhjal sillerdava
veega oli kauniks fooniks tollele kuulsale
armastusduetile” (Tartu Postimees, 18.10.1933).
Kolmandas vaatuses õnnestus Tuurandil tabada
muusika ja süžee meeleolu. Nagu Tuurandile
üldiselt omane järgis ta ka siin Wagneri antud
juhiseid: vasakul on näha Tristani lossi külge,
paremal aga põõsaid ja erinevaid kivist astanguid.
Tuurand loobus igasugusest ornamendist ja
dekoratiivsusest ning eelistas taas kord puhtaid
pindu, sirgeid ja selgeid vorme. Tühi horisont
lõi mulje lõputust avarusest, mis harmoneerus
vaatuse lohutu sisuga suurepäraselt.
Kostüümide autor Natalie Mei oli Estonia
kostüümiala juhataja alates 1929. aastast. 21 Mei
seadis kostüümidele suured nõudmised. Ta püüdis
rõivastuse viia kooskõlla lavastuse põhilaadiga
ja rõhutada kostüümis samu jooni, mida ühe või
teise tüübi puhul püüdsid esile tuua lavastaja ja
näitlejad (Püüman 2007: 186).

Natalie Mei kavandatud kostüümide kohta
kirjutati arvustustes veel vähem kui lavakujunduse
kohta. Mei tööd hinnati stiilseks ja sobivaks.
Vaadates „Tristani” kostüüme, näeme, et Meil
on õnnestunud tabada lavastuse üldstiili ning
kujundada rõivad sellest lähtudes. Kostüümid
vastavad 13. sajandi rõivamoele: eriti selgelt
näeme seda Isolde kostüümidest (vt. pilte 1, 3, 4
ja 6). Mei kostüümide puhul võlub nende lihtsus.
Kostüümide lõige, vorm ja materjal toovad välja
tegelase iseloomu ja olemuse. Nagu Mei ise on
öelnud: „Me näeme, et iseloom on peaaegu
ikka kooskõlas välimusega. Sageli juba välimus
üksi iseloomustab inimest. Riietus oma värviga,
materjali omadustega ja lõikelt võib muuta
inimese tervet keha, tervet kuju” (Mei 1945: 5). Olga
Torokoff-Tiedebergile loodud keskaegses stiilis
kostüümid toovad esile tema saleda ja nõtke kuju,
mis sobib suurepäraselt kokku ettekujutusega
Isoldest. Tema teenija, Brangäne, on riides palju
lihtsakoelisemalt (vt. pilti 4). Ajastuomaselt on
Isoldel ja Brangänele pikad juuksed. Kuningas
Marke, Tristan ja Melot kannavad põlvini rõivaid,
keepe ja kiivreid. Mõõgad rekvisiidina näitavad,
et tegemist on rüütlitega, kes on iga hetk valmis
enda ja oma isanda au eest võitlema. (Vt. pilte
2, 3, 4 ja 5.) III vaatuses on surev Tristan aga ilma
keebi ja mõõgata – tal on seljas lihtne valge pluus

20
Puid pole tervikuna kujutatud, ent suurtest tüvedest võib oletada puude täismõõtu.
21

Natalie Mei (1900–1975) alustas õpinguid Petrogradi Kunstide Edendamise Seltsi koolis ja eraviisiliselt Nikolai Triigi
juures. Peale seda õppis Mei Tartu kunstikoolis Pallas, mille ta lõpetas 1922. aastal joonistusõpetaja kutsega. Mei kutsuti
Estoniasse peale õnnestunud kostüümikujundust Shakespeare’i-lavastusele „Torm” (lavastaja Ants Lauter) (Püüman 2007:
186).
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Pilt 6. III v. Tristani lossiaed.
Keskel Isolde, tema ees Tristani
surnukeha. Maas lebavad veel
Kurwenal ja Melot. Isoldest
vasakul on Brangäne, paremal
ääres seisab Marke.

ja kitsad mustad püksid. See võib peegeldada
kuningas Marke reetmistest tingitud rüütellikkuse
kadumist (vt. pilti 6).

Võib ette kujutada, et lavastus võis paiguti tunduda staatiline nagu lavapiltki, mis jättis palju
tühja ruumi lauljate ümber, et oleks võimalik
„sümfooniliste vahenditega väljendada laval
seisvate tegelaste põues vallanduvaid torme”. See
on võimalik vaid siis, kui laulja poos on piisavalt
pateetiline, ilmekas ja võimas (TMM T28-1-10).
Stiliseerimise tunnuseks „Tristanis” võib pidada
ka dekoratsioonide abstraktsust. Lavakujunduses
on loobutud realistlikest detailidest, markeerides
tegevuspaiku minimaalselt objektidega (laeva
mast, lossi sein jms.). Küllaltki modernistlikuna
mõjub kolmanda vaatuse lavapildis geomeetriliste kujundite rikkalik kasutamine (vt. pilti 6).
Kompuse „Tristan” suhestus Wagneri-traditsiooni uuenduslikumate tõlgendustega mujal
maailmas. Lavastuses on sarnasusi Gustav Mahleri
ja Alfred Rolleri uudse lähenemisega „Tristanile”
(Viin 1903), näiteks valgus- ja lavakujunduse
määrav roll stseeni sisule vastava psühholoogilise
atmosfääri tekitamisel (II ja III vaatuses). Samuti võib
leida ühisjooni Vsevolod Meierholdi 1909. aastal
lavastatud „Tristaniga” Peterburi Maria teatris:
lauljate võimsad poosid ja liikumine, esimese
vaatuse lavapilt domineeriva laevapurjega.
Lavastuse monumentaalskulpturaalset laadi
silmas pidades õnnestus Kompusel „Tristanis
ja Isoldes” üsna edukalt oma põhimõtteid ja
stiilinägemust ellu viia, ja ehk võib „Tristanis” näha
isegi õrna helki „Jevgeni Onegini” arvustuses
kirjeldatud ooperi-ideaalist.

Režii
Lavastuslikult on „Tristan ja Isolde” keeruline
ülesanne, sest väline tegevus on napp, kõik oluline
leiab aset tegelaste sisemaailmas, mida toetab
juhtmotiividest läbipõimunud muusika. Lavastaja
peamine ülesanne on suunata lauljad rolli sisemisi
tundmusi usutavalt ja piisava ekspressiivsusega
väljendama. „Tristani” fotode, eriti aga arvustuse
põhjal võib öelda, et lauljatel õnnestus tegelaste
tundeid kaasahaaravalt ja veenvalt edasi anda,
seda nii muusikaliselt kui ka mänguliselt.
Režiis väljendub stiliseerimine peamiselt lauljate liikumises. Muusikat ja teksti rütmi tõlgitsev
žest, miimika ja liikumine olid Kompuse meelest
stiliseerimise põhijooned (Kompus 1976c: 201).
Wagneri puhul tajus ta eriti, kuidas muusika
juhib ja dikteerib laval toimuvat, mäng ooperis
peab tõlgitsema muusikat. Fotosid vaadates võib
märgata, et Kompus taotles misanstseenides
monumentaalsust ja suursugusust. See väljendub
lauljate majesteetlikes poosides ja ülevates, jõulistes žestides (vt. pilte 1, 3, 4 ja 6), jättes tegelaskujudest kohati lausa ebainimliku mulje, justkui
olekski tegemist suurejooneliste skulptuuridega, pidulike komponeeritud monumentidega,
kelle iga „[---] hingetõmme tahab põrutada, iga
samm, iga viibe vallutada” (Kompus 1931: 45).
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selle ooperi külastamist, sest selle ooperi
meloodiline joon on grandioosne ega jäta
avaldamata oma võluvat mõju (Päevaleht,
17.10.1933).

„Tristani ja Isolde” vastuvõtt, teatri
repertuaaripoliitika ja „Jevgeni Onegini”
taaslavastamine
„Tristani ja Isolde” lavastust võib pidada
kunstiliseks triumfiks Estonia teatri ajaloos.
Kuigi orkester oli liiga väike, et Wagneri voogava
muusika kulminatsioonides piisava kõlatiheduseni
jõuda, saavutati olemasolevate võimalustega
hea kogumulje. Soliste hinnati kõrgelt, samuti
pakkusid naudingut kaunid kostüümid ja
huvitavalt stiliseeritud lavakujundus. Ometi
mängiti Wagneri muusikadraamat Estonia laval
vaid seitsmel korral. Põhjuseks oli etenduste
vähene külastatavus: keskmine piletitulu oli
kõigest 282 krooni etenduse kohta, vaatajaid olid
ühel õhtul keskmiselt 387 (Estonia Seltsi aruanne
1933/34: 14). Miks publik suurejoonelise draama
vastu rohkem huvi ei tundnud? Muusikakriitik
Otto Greiffenhagen arvas, et eesti publiku vähene
huvi oli seotud „Tristani” sisuga, mis polnud
publiku seas veel kandvat pinda leidnud. Ta lootis,
et publiku arvamus teosest võib süvenemise
korral siiski muutuda: „Jääb ainult loota, et
kuulajad arendavad ooperit mitu korda külastades
oma arusaamist ise edasi – kui meie poliitiliselt
ärev aeg lubab sellele piisavalt keskenduda.”22
(Revalsche Zeitung, 18.10.1933) Näib, et „Tristan”
oli tolleaegse publiku jaoks liiga uudne23 ja vahest
ka ootamatult filosoofiline. Theodor Lemba leidis
siiski, et isegi kui sisu peaks vaatajale keeruline
tunduma, on „Tristan” muusikaarmastajale nii või
teisiti tõeline nauding:

Optimistlikest tulevikulootustest esietenduse
järgselt kirjutatud arvustuses ei piisanud paraku
„Tristani ja Isolde” eduks – Estonia publiku jaoks
jäigi „Tristan ja Isolde” tulevikumuusikaks. Vahest
toob „Tristani” ebaedu põhjustesse rohkem selgust
tutvumine tollase repertuaaripoliitika allhoovuste
ja publiku maitsega. Hea näide, käsitlemaks
publiku maitse-eelistusi, on Tšaikovski „Jevgeni
Onegin”.
„Jevgeni Onegin” oli eesti publikule tuttav
ooper. Hooajal 1919/1920 lavastas selle Estonias
Alfred Sällik (just seda lavastust kritiseeris Hanno
Kompus Tallinna Teatajas). Hooajal 1926/1927
lavastas Kompus sama ooperi Estonias ise. Enne
kui ta 1934. aastal taas „Jevgeni Onegini” lavale tõi
(aga uues tõlgenduses), oli ta vahepeal lavastanud
kahel korral Tšaikovski „Padaemanda” (1925/26
ning 1933/34), seega polnud 1934. aastal Tšaikovski
ei publikule ega Kompusele sugugi kauge autor,
pigem vastupidi. „Jevgeni Onegin” oli armastatud
teos, mis tõi publiku saali. Ka arvustustes märgiti,
et teater on seda repertuaari võttes teinud
kindla valiku, kuna dramaatiline ainestik ja
kaunis muusika on inimestele ligitõmbavad ning
kergesti mõistetavad. Siinkohal ei mängi väikest
rolli eelmise „Onegini” publikumenu 1926. aastal.
Teater ei võtnud selle ooperi taaslavastamisega
mingisuguseid riske, vastupidiselt näiteks keeruka
ja eesti publikule tundmatu „Tristani ja Isolde”
esitamisele.
Siinkohal tasub meelde tuletada, et 1923. aastal
lavastajana tööle asudes püüdis Kompus juurutada repertuaariprogrammi,24 mis tagaks laiahaar-

Suur osa muusikaharrastajaid, kes pole kuulnud tähendatud ooperit, on arvamisel, et
see on liig tõsine, arusaamatu ja igav. Ent see
arvamine on ekslik [---]. Igaühele, kes armastab
kuulda haaravat muusikat, võin soovitada

22

„Es bleibt nur zu hoffen, daß die Hörer in mehrmaligem Besuch der Oper das Verständnis sich selbst allmählich erringen –
wenn unsere politisch bewegte Zeit die nötige Sammlung dafür zuläßt.”
Siinkohal tasuks meelde tuletada, et „Tristan ja Isolde” valmis 1859. aastal. Selle liiga uudseks pidamine näitab, kui
konservatiivne oli Estonia publik.
24
Repertuaariprogrammi põhimõtted töötas Kompus välja juba 1922. aasta detsembriks. Üsna suure tõenäosusega võttis
ta eeskuju Dresdeni ooperiteatrilt, kus ta end hooajal 1922/1923 täiendamas käis. Samas lähtus Kompus programmi
koostamisel Estonia võimalustest: ühe hooaja jooksul suudeti välja tuua maksimaalselt viis uut ooperilavastust. Kuna
Kompus oli veendunud, et ooperi arengu kaks suurt verstaposti on Gluck ja Wagner, võttis ta nemad programmi
koostamisel lähtekohaks. Nii moodustusid järgmised viis gruppi: 1. ajalooline: Gluckist Wagnerini, 2. Wagner ja Verdi,
3. moodne: pärast Wagnerit, 4. rahvuslik: slaavi, soome, ungari, läti ja eesti ooperid, 5. rühm: kerge ja koomiline ooper
(Kompus 1996a: 161). Kompuse repertuaariprogramm ei taganud siiski päris tasakaalustatud ooperivalikut. Välja jäid
kaasaegsed teosed, näiteks 1920. aastate menukad ooperid Bergi „Wozzeck”, Korngoldi „Surnud linn” („Die tote Stadt”)
või Křeneki „Jonny alustab mängu” („Jonny spielt auf”).
23
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delise ooperivaliku ning ühtlasi arendaks truppi
ning kasvataks asjatundlikku publikut. Ehkki igal
hooajal ei õnnestunud teatril välja tuua ettenähtud
hulka eri stiilis oopereid, oli valik võimaluste piires
siiski rikkalik ja omanäoline: näitab seda ju kasvõi
Wagneri ooperite järjepidev kavva võtmine,
samuti algupäraste ooperite esitamine. Ent mida
rohkem Estonia teater end ooperiteatrina tõestas,
seda enam hakkas ka siin kehtima väljakujunev
ooperikaanon, kus valitsevad 18. sajandi lõpus
(peamiselt Mozart), 19. sajandil ning 20. sajandi
alguses valminud ooperid.25 Kompus järgis
aasta-aastalt oma repertuaariprogrammi järjest
vähem, ent tõenäoliselt polnud selle põhjuseks
teatrijuhtkonna teadlik otsus ega kavatsus.
Estonia Seltsi aruannetega tutvudes selgub, et
publik külastas tõepoolest rohkem vanu, tuttava
sisuga oopereid. Tõelised publikulemmikud
eelnenud hooaegade lavastustest olid Gounod’
„Faust”, mille keskmine tulu etenduse õhtult oli
561 krooni (võrdle „Tristani” 282 kr.), ja Tšaikovski
„Padaemand”, mille ühe õhtu keskmine tulu
ulatus lausa 601 kroonini. Nende aastate Estonia
repertuaarist jääb mulje, et üha selgemalt
hakkas välja kujunema ooperipubliku „keskmine
maitse”, millele esindusteatri Estonia juhid,
sealhulgas ka Kompus, olid sunnitud vastu
tulema. Teisest küljest võis see olla tingitud n.-ö.
ooperirepertuaari pankrotist – Estonias mängiti
kaunis lühikese ajaga läbi suurem osa tollasest
ooperi raudvarast, mistõttu oli teatril üha raskem
leida oma mänguplaani uusi teoseid. Näiteks
hooajal 1934/1935 olid kavas uuslavastustena
Offenbachi
„Hoffmanni
lood”,
Tšaikovski
„Jevgeni Onegin” ning Aava „Vikerlased”, ent
vanadest lavastustest võeti kavva Rossini „Sevilla
habemeajaja”, Puccini „Tosca”, Bizet’ „Carmen”,
Verdi „Traviata”, „Rigoletto” ja „Aida”, Gounod’
„Faust”. Seltsi aruannet hooajast 1934/1935
uurides selgus, et kõige rohkem tõid teatrile
kasumit just vanade lavastuste kordused, näiteks
„Sevilla habemeajaja”, mille keskmine piletitulu
ühelt etenduselt oli 633 krooni. 26

Seega oli „Jevgeni Onegin” mängukavva
valimine näide kinnistuvast tendentsist esitada
juba tuttava sisu ning muusikaga oopereid. Teisalt
võib „Jevgeni Onegini” populaarsuse põhjuseks
pidada 1930. aastatel üha suurenevat realismi
eelistamist teatris ja kunstis, ka Estonia sõnateater
kulges 1920. aastate lõpust alates üha enam
realismi poole.
Niisiis oli huvi „Jevgeni Onegini” vastu suur
ning esietendusel läks publiku mahutamiseks vaja
ka lisatoole. Päevalehe arvustuses analüüsitakse
lavastuse populaarsuse põhjusi: „Mida see tõestab:
et publik iseenesest tuleb ka vana, küllalt nähtud
ooperile – või ehk just selle tõttu, et on küllalt
nähtud ja teos armsaks saanud. Ja et: pole olemas
totaalset ooperikriisi, vaid ainult teatud ooperite
vähemtõmbavus” (Päevaleht, 7.11.1934). Siinkohal
peab arvustaja ilmselt silmas Wagneri oopereid,
mille ümber poleemika peamiselt keerles ning
mille kavva võtmine tekitas kahtlusi ja vastakaid
arvamusi, seades koguni ooperižanri viljelemise
Estonias küsimärgi alla. „Jevgeni Onegin” on selle
mõttes risti vastupidine. Päevalehe arvustaja
leidis, et pole paremat ja sobivamat teost Estonia
lavale kui „Jevgeni Onegin”:
Eriti mõistetav on see ooper meie nüüdsele
põlvele, kes oma esteetilise kasvatuse sai vene
kirjanduse alusel – samast „Eugen Oneginist”
sai romaani-värsse sadu ridu pähe õpitud ... Ka
lavastamiseks on see ooper tänulik aine: palju
vaheldusi ja puhaste vahenditega saavutatavaid efekte (samas).
Piisava publikuhuvi pidi garanteerima ka uus
lavastus ning noorte ja võimekate laulusolistide
kasutamine.

„Jevgeni Onegini” realistlikkus
„Tristani ja Isoldega” võrreldes esitab Tšaikovski
„Jevgeni Onegin” lavastajale teistsuguseid
ülesandeid. Tegemist on kahe laadilt erineva

25

Kui Kompus ooperi näitejuhi kohalt 1936. aastal lahkus, arvas ta ise, et on oma kava enam-vähem realiseerinud. Peale
seda ei pöördunud Estonia ooper paraku uute teoste poole, rääkimata Euroopa kaasaegsest repertuaarist, vaid kordas
arvukalt Kompuse ajal mängitud teoseid, enamasti uues (Eino Uuli) lavastuses (Kolle 2010: 104).
26
Hoopis suured olid sissetulekud nende lavastuste puhul, mida mängiti vaid kord või paar. Näiteks „Tosca”, mida mängiti
kaks korda ning mille keskmine kasum etenduselt oli 1005 krooni, või ühel õhtul mängitud „Aida”, mille piletitulu ulatus
lausa 1704 kroonini (Estonia Seltsi aastaaruanne 1934/35 lk. 17). Võimalik, et nende etenduste piletihinnad olid kõrgemad,
paraku ei õnnestunud seda käesoleva artikli jaoks välja selgitada.
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teosega: „Tristan ja Isolde” on monumentaalne
müütilisel ainestikul põhinev muusikadraama,
„Jevgeni Onegin” aga pigem kammerlik, lüüriline
ja intiimne realistlikku olustikku tähtsustav
jutustus.27 Seal pole esikohal efektsed ja võimsad
lavapildid, eksootilised tegevuspaigad ega
kangelaste kannatused nagu Tšaikovski ajal ikka
veel populaarses grand opéra’s. Tšaikovski hindas
„Jevgeni Onegini” ainestikus võimalust tuua
lavale usutavaid, igapäevaseid, kõigile tuttavaid
ja samastamist võimaldavaid situatsioone
elust: „[---] ma vajan inimesi, mitte nukke; ma
asun meelsasti kirjutama iga ooperit, milles
minule sarnased olendid, kuigi ilma tugevate ja
ootamatute efektideta, elavad läbi tundeid, mida
ka mina olen läbi elanud ja mõistan” (Särg 2001:
174). Siit lähtuvalt võiks öelda, et realistlikkus,
usutavus, psühholoogilisus ja inimlikkus olid
Tšaikovskile olulised, sest ooperi valulised
ning pingestatud läbielamised vajasid täpset
emotsionaalset kujutamist. Selle teadvustamine
annab võtme „Onegini” olemuse mõistmiseks ja
lähtepunkti teose lavaliseks tõlgitsemiseks.
„Jevgeni Onegin” esietendus 1879. aastal
Moskvas Väikeses Teatris, esitajateks Moskva
Konservatooriumi üliõpilased. See oli Tšaikovski
kindel soov, võiks öelda lausa vajadus, mis
kasvas välja teose enese loomusest, esitada
„Jevgeni Oneginit” just noorte, avatud ja värske
mõtlemisega, tüüpžestidest ning klišeelikest
tõlgendusviisidest puutumata lauljatega. 28 Tšaikovski nõudis „Oneginis” ranget ajastustiili
(1820. aastate) järgimist nii kostüümides kui
ka kujunduses. Sündmustiku ajastutruudus
on ooperiainestiku realistlikule käsitlemisele
iseloomulik. Seda süvendab ooperi tegevuse
olustikulisus, mida „Jevgeni Oneginis” leidub
rohkelt, väljendudes konkreetsetes igapäeva
toimingutes (nt. I vaatuses keedetakse moosi,
talupojad tähistavad viljalõikuse lõppemist,
tantsitakse kaasaegseid seltskonnatantse), aga ka
üldiselt käitumises. Lauljate lavalist loomulikkust
27
Siit tuleb ilmselt ka ooperi alapealkiri „lüürilised stseenid”.
28

pidas Tšaikovski ülimalt oluliseks, realistlikkus on
„Onegini” alusprintsiip – see on lahutamatu osa
teosest ning sellest oleneb ka lavastuse mõjusus.
Valides analüüsimisel „Jevgeni Onegini”
teiseks Kompuse lavastuseks, pidasin silmas selle
stiililist erinevust „Tristanist ja Isoldest”. Ehkki
„Jevgeni Onegin” pole Kompuse lavastuste hulgas
eriliselt kaalukas ega silmatorkav, oli Kompusel
selle teosega kokkupuuteid lausa kolmel korral.
Esimene nendest leidis aset veel Kompuse
lavastajatee alguses, kui ta kirjutas arvustuse
„Jevgeni Onegini” lavastusest Estonias – „Unistus
ooperist. „Eugen Onegin” „Estonia” teatris”
(Tallinna Teataja, 23.02.1920). Artiklis rõhutab
Kompus, et mäng ooperis on hoopis midagi
muud kui sõnateatris, sest on „palju lihtsam,
suurejoonelisem, detailivaesem kui kõnedraamas
ja haavavalt mõjub, kui üleliia „mängima” hakatakse” (samas). 1920. aasta „Jevgeni Onegini”
lavastuse juures on ta kriitiline lauljate n.-ö.
ülemängimise suhtes, näiteks I vaatuse esimeses pildis, kus koor tuleb mõisaproua ette
rukkivihkudega, ei tohtinud tema meelest teha
ühtegi ülearust, muusika tempost ja rütmist
mittetingitud liigutust. Kompuse silmis mõttetu
kooriliikmete askeldamine laval polevat jätnud
muljet mitte elavusest, vaid läbimõtlematusest
ja distsiplineerimatusest. Keeruline on öelda,
mida Kompus seda kritiseerides täpselt silmas
pidas: võis tõesti olla, et kooriliikmed püüdsid
igaüks endale tegevust leiutada ning seetõttu
mõjus see organiseerimatult. Seejuures tekitas
temas erilist nördimust, kui lavastaja ei tajunud
muusikas toimunud muutusi, mis peaksid juhtima
ka laval toimuvat. 1926. aastal võttis ta „Jevgeni
Onegini” lavastamise ise ette. Fotosid vaadates
võib dekoratsioonide ja kostüümide põhjal arvata,
et tegemist oli realistlikus laadis lavastusega,
vähemalt oli püütud tabada ajastu stiili ja
tõepärast keskkonda. Arvustajad jäid Kompuse
tõlgendusega üldjoontes rahule, puuduseks
peeti siiski paari solisti vähesest lavakogemusest

Tšaikovski selgitab Moskva Konservatooriumi inspektorile oma põhimõtteid seoses ooperi lavastamisega: „Ma
kirjutasin ta konservatooriumi jaoks sellepärast, et mul pole siin vaja suurt lava selle rutiini ja tinglikkusega, selle andetu
režissööride ja mõttetu, kuigi hiilgava lavastusega, selle vehklemismasinaga kapellmeistri asemel jne. Onegini jaoks on
mul vaja järgmist: 1) keskmisi, kuid hästi välja õpetatud ja kindlaid lauljaid, 2) lauljaid, kes ühtlasi mängivad lihtsalt, kuid
hästi, 3) vajalik on mitte hiilgav, vaid ajastule rangelt vastav lavastus; kostüümid peavad olema tingimata sellest ajast, mil
toimub ooperi tegevus (20ndad aastad), 4) koor peab olema mitte lambakari nagu keiserlikul laval, vaid inimesed, kes
võtavad osa ooperi tegevusest, 5) kapellmeister peab olema mitte masin ja isegi mitte muusik à la Napravnik, kes ajab
taga ainult seda, et seal, kus on cis, ei mängitaks C, vaid tõeline orkestrijuht ...” (Särg 2001: 172–173).
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Pilt 7. Tüli II vaatuse
ballistseenis. Vasakul Onegin
(Vootele Veikat),
hallis kostüümis paremal
Lenski (Martin Taras).

tingitud muusikalist ebaküpsust ning ebaveenvat
näitlemist (Vaba Maa, 31.08.1926; Päevaleht,
31.08.1926).

Ooperi nimiosa laulis bariton Vootele
Veikat.29 Tema lauljakarjäär algas 1928. aastal,
mil Veikatist sai Estonia koori liige, ja juba siis
äratas tähelepanu tema kaunis ja avar tämber
ning hea noodilugemise oskus. Veikati esimene
roll, mitte enam koorilauljana, vaid juba Estonia
täieõigusliku solistina, oli vürst Jeletski Tšaikovski
„Padaemandas” 1932. aastal. Peale Jeletskit
usaldati Veikatile aga hoopis suurem roll, nimiosa
ooperis „Vürst Igor”, mis pälvis kriitikute positiivse
hinnangu. Onegini rolli silmas pidades oli
kahtlemata arendav ka 1933. aastal Rubinsteini
„Deemoni” nimiosa, mida Veikat on pidanud
oma esimeseks tõsisemaks osatäitmiseks.
Onegini osa puhul tundis Veikat tungivat vajadust teha endale selgeks Onegini iseloom,
tema tegutsemismotiivid, ajastu ja keskkond
ning suhted ja seosed kõige ümbritsevaga
(Heinapuu 2007: 44). Eriti oluliseks pidas ta rolli
ette valmistades teha tööd näitlemisoskuse kallal.
See tal enda sõnul ka aeg-ajalt õnnestus: „Oli
hetki, mil juba tundsin oma mängu” (Rahvaleht,
7.11.1939). Ehkki ideed ja kavatsused olid olemas, ei
õnnestunud Veikatil ansamblimäng ja näitlemine
sellisel määral, nagu ta soovis. Talle oli omasem

„Jevgeni Onegin” Estonias hooajal
1934/1935
„Jevgeni Onegini” uuslavastusega tehti põhjalikku
ettevalmistustööd ning sellest kujunes edukas
lavastus. Etendusi anti 18 korral, keskmine
vaatajate arv oli 576, piletitulu 498 krooni. Publiku
huvi „Jevgeni Onegini” vastu suurendasid ka
mitmed Estonia noored lauljad.
Solistid
„Jevgeni Onegini” esitasid nii kogenud ja
professionaalsed lauljad kui ka noored anded: Niina
Romanoff (Niini Loona) – Larina, Olga TorokoffTiedeberg – Tatjana, Olga Gutman-Lund – Olga,
Olga Vääter – Filipjevna, Vootele Veikat (Voldemar
Veigart) – Onegin, Martin Taras – Lenski, Benno
Hansen – vürst Gremin, Jaan Villard (Villart) –
Rotnõi, Aarne Viisimaa (Arnold Vismann) – Triquet.

29

Vootele Veikati (1907–1980) lauluõpingud ja tee muusika juurde olid konarlikud. Noorusaastatel ei köitnud Veikatit
laulmine sugugi tõsiselt. Elatamisvõimalust ei näinud ta selles pikka aega, mistõttu ei võtnud ta ka kuigi tõsiselt
enese vokaalset ja muusikaalast harimist. Tänu kindlameelsele õpetajale Tenno Vironile (1887–1951), kelle juures
Veikat eraviisiliselt õppis, hakkas muusika tema elus üha suuremat rolli mängima. Varasemad õpingud gümnaasiumi
muusikaõpetaja Dionyssi Orgussaare (1887–1941) juures andsid Veikatile hea nooditundmise ja alusteadmised
muusikateooriast.
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anda edasi härrasmehelikke jooni Oneginis, hoopis
vähem aga murtud ja elust tüdinud Oneginit:
Ooperilauljal on suureks plussiks hea kuju
ning selle eelduse omab W. Weigart, kes laulis
Oneginit, täiel määral. Ka mänguliselt pole
Weigartile midagi ette heita. Suurilmalisus oli
hästi edasi antud, kuna blaseerumus ehk pisut
soovida jättis. Viimases pildis shestikulatsioon
[sic!] tundus ka natukene tühjana, kuid ometi
lõppmulje Oneginist jäi väga hea ja meeldiv.
Viimases vaatuses oleks siiski Oneginit pisut
vanemana näha tahtnud (Uudisleht, 9.11.1934).
Välimuselt sobis Veikat sellesse rolli suurepäraselt
(vt. pilte 7 ja 10): ta oli hea rühiga, pikk ning
laiade õlgadega, sümpaatse lavaolekuga noor
mees ja loomulikult soodustas see kütkestava
tegelaskuju mängimist laval: „Onegini rollis on
uus bariton Woldemar Weigart [Veikat] iseäranis
õnneliku lavafiguuri, profiili ja rühi poolest hästi
sobiv” (Päevaleht, 7.11.1934). Sobivast välimusest
loomulikult ei piisa, et luua haarav roll. Kuulates
neid väheseid salvestisi, mis Veikati laulmisest on
säilinud, võib öelda, et Veikati bariton oli pehme,
avara ja kandva tooniga. Kõige rohkem leidiski
tunnustust Veikati muusikaline interpretatsioon:
Nimiosatäitjana üllatas noor laulja V. Veigart
[Veikat] oma edusammudega laulus. Peaaegu
kogu laulupartii viis ta läbi pehme ja painduva
kõlavusega ning rahuldas tõlgitsuslikust
küljest. Ainult kõrgete helide (sol ja sol-bemoli) sooritamisel ei suuda ta neid veel küllalt
kaetuna tuua esile (Päevaleht, 7.11.1934).
Oneginina oli Veikatil puudusi näitlemises – liigutused ei mõjunud alati põhjendatult
ega orgaaniliselt, ka tegelaskuju sisemist arengut
oleks võinud mitmekülgsemalt näidata –, ent
tal oli lavasarmi, millele lisandus veel kaunis
lauluhääl, ning seetõttu võib Veikati Oneginit
edukaks pidada.
Veikat moodustas harmoonilise paari Tatjana
osatäitja Olga Torokoff-Tiedebergiga. TorokoffTiedeberg säras eelkõige suuri dramaatilisi rolle
mängides. 30 Tema tugevusest võis saada aga
puudus, kui tuli mängida tütarlapselikke või
30

häbelikuma olekuga tegelasi. Lavastaja Eino Uuli
on toonud välja Estonia esilauljanna ühe puuduse:
„[---] ilus ja teadlik oma ilust. Iseenda imetlemine ei
lasknud tal lahti saada poosist” (Taggo 1981: 233).
Kogenud Olga Torokoff-Tiedebergile polnud Tatjana roll muusikaliselt ilmselt raske
ülesanne. Küll aga esitas see kõrgeid nõudmisi
näitlemisoskusele: heitlikust tütarlapsest, keda
juhivad kõhklused, lootused ja unistused,
saab ooperi viimases vaatuses väärikas naine.
Torokoff-Tiedebergi tõlgendusele antakse vastakaid hinnanguid. Paistab, et tal õnnestus paremini anda edasi daam-Tatjanat kui tütarlapsTatjanat: „Tatjana rollis O. Torokoff-Tiedeberg oli
enam Torokoff-Tiedeberg kui Puškini Tatjana”
(Päevaleht, 7.11.1934). Torokoff-Tiedebergi tüpaažile mõeldes on tõenäoline, et tema Tatjana oli
pigem vaoshoitud, tõsise ja tasase olekuga, nagu
on näha ka fotodel. Ehkki mõne vaataja jaoks ei
pakkunud tema Tatjana seda, mida ilmselt oldi
harjunud nägema või mida Tatjanalt oodati, jääb
arvustusi lugedes kõlama siiski väga hea hinnang:
Olga Torokoff-Tiedeberg kujunes õhtu
keskuseks Tatjana osas, pannes ennast nii
muusikaliselt kui ka mänguliselt pidevalt
maksma niihästi alul areneva neiuna kui hiljem
seltskonnadaamina. Meisterlikult tõlgitses ta
eriti Tatjana heitlust enda südamega armastuskirja kirjutamisel Oneginile (Kaja, 8.11.1934).
Theodor Lemba pidas Torokoff-Tiedebergi esitust
suurepäraseks: „O. Torokoff-Tiedeberg Tatjana
osas. Mitte ainult oma ilusa, hästikoolitatud
häälega ja Tatjana kujule vastava välimusega,
vaid veel enam kütkestab ta kuulajat peenelt
nüansseeritud ja tunderikkusega läbihõõgutatud
tõlgitsemisega” (Päevaleht, 7.11.1934). Viimasest
arvustusest võib järeldada, et Torokoff-Tiedebergil
õnnestus see, mis on ühele realistlikule lavastusele
omane – kõrgetasemeline ja kaasahaarav näitlemine.
Martin Taras oli Lenskit esitades31 alles n.-ö.
õpipoiss, ehkki laulnud oli ta enne seda nii
Vanemuises kui ka andnud mitmeid kontserte
Tallinnas. 1932. aastal esines ta Estonias üliedukalt
Cavaradossina ooperis „Tosca”. 32 Edasi pakuti

Tema karjääri krooniks võib pidada üliedukat Madama Butterfly tegelaskuju esitamist Riias 1935. aastal (vt. ülevaadet
Torokoff-Tiedebergi edust ajalehes Vaba Maa, 25.04.1935).
31
Martin Taras (1899–1968) alustas lauluõpingud Karl Stahlbergi juures. Tallinna Konservatooriumis õppis ta Estonia laulja ja
Wagneri ooperite solisti Helmi Eineri juures aastatel 1933–1937.
32
Juba Tartu-aastail hakati Tarast „Eesti Carusoks” nimetama.
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Tarasele Estonias üha kandvamaid tenorirolle:
järgnesid Radames Verdi „Aidas” (1932), Faust
Gounod’ „Faustis” (1933) ja seejärel Lenski
Tšaikovski „Jevgeni Oneginis”. See oli alles Tarase
hiilgava lauljakarjääri algus. Tarase voolavalt
lüüriline tenor kõlas kaunilt ja kandvalt kõikides
registrites. Ka väga kõrgelt lauldes suutis Taras
säilitada hääle vabaduse ja kantileensuse. Lisaks
sellele imetleti tema varjundirikkust ja oskust laulda
pianissimo’s. 33 Tarase häält kirjeldades kaasaegsed
kiidusõnu tagasi ei hoia, ent näitlemisvõimete osas
ollakse tagasihoidlikumad. Lavapartner Vootele
Veikat „Jevgeni Oneginis” on meenutanud Tarast
näitlejana nõnda: „Ega Taras algusaegadel teab kui
suur näitleja olnudki. Ta liikus laval, tegi kõik ära,
mis vaja, aga need esimesed armastaja osad jäidki
ikkagi veidi skemaatiliseks” (Pedusaar 2006: 108).
Veikati iseloomustust lugedes võib aimata, et
poeetiline, unistav ja andunult armastav Lenski
polnud tegelaskujuna Tarasele kuigi sobiv. Kõige
karmimad arvustajad leidsid koguni, et Tarase
rollitõlgendus oli olematu. Näitlemises oleks
enam soovitud ilmekust, emotsionaalsust ja
nüansse. Liiga osavõtmatuks jäi Taras II vaatuse
tülistseenis Oneginiga. Tundub, et päris hästi ei
tabanud Taras ka Lenski natuuri olemust: „Martin
Taras Lenski osas mängult enam-vähem sobiv,
kuid kujult täielik fiasko. Ja peab siis Lenski kogu
aeg nutma, minu teada on see vaid unistav, mitte
halisev tüüp” (Uudisleht, 9.11.1934).
Võrreldes sarmika Veikatiga ei peetud
35-aastast Tarast kuigi sobivaks mängima nägusat
noort poeeti. „Lenski rollis esines külalisena
M. Taras. Meie kujutelmas on Lenskil küll enam
õhulisem välimus, kuid laval näeme vahel
korpulentseidki kuulsusi ses rollis” (Päevaleht,
7.11.1934). Tarase tüsedusele kalduv figuur poleks
olnud tõsine takistus või nii suur puudujääk, kui
ta oleks osanud õigesti ning väljendusrikkalt oma
füüsist kasutada. Tundub, et Tarase kehakuju jäi
kriitikutele hambusse just Veikati poolt kirjeldatud
„puisuse” tõttu. Paraku ei toetanud Tarast Lenski
kehastamisel ka talle ebasobivad kostüümid (vt.
pilti 7).
Tarase tugevaim külg oli ilmselt laulmine,
hästi olevat õnnestunud aaria enne duelli, mida
ta esitas suure haaravusega: „Aarias kahevõitluse

33

Pilt 8. III v. Tatjana (Olga Torokoff-Tiedeberg) ja vürst Gremin
(Benno Hansen).

ees pääsis seevastu ta mahedakõlaline lüüriline
tenor hästi mõjule” (Päevaleht, 7.11.1934). Martin
Tarast Lenskina tuleb vist küll lugeda lavastuse
nõrgimaks komponendiks ja ilmselt jättis see oma
jälje lavastuse kogumõjule.
Solistidest tuuakse välja veel Olga GutmanLundi Olgana, kelle jaoks oli see esimene suurem
osatäitmine Estonia laval. Tema mahlakas ja
madal metsosopran, mis kõlalt paiguti sarnanes
kontraaldiga, sobis hästi sellesse rolli, samuti oli
Olga partii talle tehniliselt jõukohane. Arvestades,
et see oli Gutman-Lundi esimene suurem roll,
on arusaadav, et ta ei pääsenud mänguliselt nii
hästi mõjule kui tema kogenud lavapartnerid. Tal
õnnestus Olga tegelaskuju koketsust ja lennukat
loomust siiski hästi edasi anda: „Olga Gutman
Olgana liikus laval üpris koduselt – mängult

Taras oli nn. tenore spinto (lüürilise ja dramaatilise tenori vahepealne liik), mis võimaldas laulda nii bel canto’t kui ka
Wagnerit (Lohengrin 1935. aastal), ent parimaks peeti teda siiski Puccini rollides.
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Pilt 9. Larinite mõisamaja
terrass. Onegini
tutvustamine. Vasakult:
Tatjana, Olga (Olga GutmanLund), mõisaproua Larina
(Niina Romanova), Lenski ja
Onegin.

paremat soovida oleks ebaõiglane. See oli täieline
Puškini Olga, pealiskaudne, lõbuhimuline noor
tütarlaps” (Uudisleht, 9.11.1934). Muusikalises
teostuses esines kohatist ebakindlust esimese
vaatuse ansamblites, mille võib kirjutada
esietenduse närveerimise arvele. Olga ja Tatjana
on iseloomult vastandid. Fotosid vaadates võime
näha, et Olga ja Tatjana karakterite kontrastsus
oli lavastuses välja toodud – naerusuine Olga
vastandub mõtlikule ning tõsisele Tatjanale (vt.
pilte 9 ja 10).
Mitmes arvustuses tõstetakse esile väikest,
ent tegelaste galeriid rikastavat Triquet’ rolli
Aarne Viisimaa esituses. Prantslane Triquet on
Olga ja Tatjana õpetaja, kes laulab Tatjana auks
nimepäevalaulu II vaatuse ballil. Sageli esitatakse
Triquet’d veidi kentsaka-humoorika kujuna, ehkki
see pole otseselt partituuri remarkides nõnda ette
nähtud. Seda enam on märkimisväärne Aarne
Viisimaa originaalne ja viimistletud tõlgendus:
„Kiitvalt tuleks mainida veel A. Vismani [Viisimaa],
kes harilikult karikeeritult Triquet osa andis
haruldase peensuse ja maitsega, pakkudes ka
välimusega huvitava kuju, mispärast ta ka sai
ärateenitud elava menu osaliseks” (Päevaleht,
7.11.1934). Kõrvalrollidest võiks veel välja tuua
südamliku tegelaskuju esitanud Niina Romanovat
mõisaproua Larinana ning väärika vürst Greminina
esinenud Benno Hansenit.

34

Lavakujundus ja kostüümid
Lavakujunduse autor oli Albert Vahtramäe (1885–
1965),34 keda ühendas Kompusega pikaajaline
koostöö. Kuni 1920. aastani töötas Vahtramäe
Petrogradi dekoratsiooniateljees, mis andis talle
suure kogemuse realistliku dekoratsioonimaali
alal. Seejärel tuli Vahtramäe Eestisse elama
ning töötas Estonia teatri kunstnikuna ja
dekoratsioonimaalijana aastani 1956. Vahtramäel
oli juba Estoniasse tulles rikkalikke kogemusi
dekoratsioonimaali kõige mitmekülgsemates
žanrides. Vahtramäe karjääri üheks tõsisemaks
ja monumentaalsemaks ülesandeks peetakse
lavakujundust ooperile „Aida” 1923. aastal.
Vahtramäe maalitud dekoratsioonid, mis hämmastasid vaatajat oma tõetruuduse ja plastilisusega,
ei mänginud sugugi väikest rolli „Aida” lavastuse
suures edus (Matt 1969: 57). Tunnustust leidsid ka
Vahtramäe dekoratsioonid Kompuse esimesele
Wagneri-lavastusele „Lendav hollandlane” hooajal
1925/1926. 1926. aasta „Jevgeni Oneginile” tegi
lavakujunduse Aleksander Tuurand, ent ilmselt
leidis Kompus, et teise kunstniku lähenemisviis
annaks valmivale uuslavastusele värskust ning
seetõttu otsustas ta 19. sajandi keskkonna loomise
usaldada Vahtramäele. Lavastuse visuaalne
külg leiab arvustustes kiidusõnu, Vahtramäe
dekoratsioonid
järgivad
teose
partituuri

Vahtramäe õppis aastatel 1894–1896 Peterburis Stieglitzi algkoolis, peale seda aga Kunstide Edendamise Seltsi koolis.
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Pilt 10. Larinite mõisa õu.
Vasakult: Tatjana, Filipjevna
(Olga Vääter), Larina,
Olga ja koor.

Pilt 11. Tatjana magamistuba.
Filipjevna ja Tatjana.

remarke, ajastu disaini ning stiili, luues draamale
realistliku keskkonna. Mitte kõik dekoratsioonid
polnud uued: 1926. aasta lavastusest võeti üle
duellistseeni kujundus. Sarnasusi leidus veelgi,
ent nagu paljud arvustajad märkisid, oli uus
lavakujundus märksa ruumikam ja pidulikum (nt.
Päevaleht, 7.11.1934) ning andis paremini edasi
teose õhkkonda. 1926. aasta kujunduses kasutati
palju tasapinnalisi maalitud dekoratsioone, 1934.
aasta lavapilti seevastu iseloomustab eri tasandite
julgem kasutamine.

Esimeses vaatuses kujutatakse laval Larinite
suvemõisa aeda, kus Larina ja Filipjevna koorivad
õunu, et neist hiljem moosi keeta. Vasakul näeme
klassitsistlikus stiilis, kahe sambaga maamaja ja
paari trepiastme kõrgust terrassi. Estonia lava
mõjub küll kõrge ja avarana, ent mõisamaja fassaad, põõsad, kõrged puud ja pea kohal sirutuvad
oksad ning kiviaed lava tagaosas annavad
ruumile väga kindlad piirid, muutes tegevuspaiga
turvaliseks ning intiimseks. Kiviaia keskel on
massiivne, kahest postamendist moodustuv värav,
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Pilt 12. Tatjana nimepäeva
ball. Vasakult: Tatjana, Triquet
(Aarne Viisimaa), keskel
Larina, paremal Onegin ja
Olga.

Pilt 13. Onegini ja Lenski
duell. Vasakult: Zaretski
(Theodor Puks), Lenski,
Guillot (Rudolf Jürgenson) ja
Onegin.

mille kaudu sisenesid mõisa õue nii Onegin ja
Lenski kui ka talupojad. Väravaavast paistev kumer
maastik äratas vaataja kujutlusvõime avaratest
väljadest.
Teise pildi tegevus toimub Tatjana tagasihoidliku sisustusega magamistoas. Ruumis domineerivad heledad toonid: siin on näha lihtsa kujundusega valget puitvoodit, mille kohal ripub hele
baldahhiin. Pildile on jäänud ka pisike valge
kirjutuslaud, millele on asetatud paber, tindipott
ja kirjutusvahendid. Nii palju kui foto põhjal võib
oletada, järgis Tatjana magamistuba partituuri
tegevuspaiga kirjeldust. Arvustajad leidsid, et
tuba mõjus tütarlapselikult rõõsa ja puhtana
(Uudisleht, 9.11.1934).
Kolmanda pildi tegevus toimub taas suvemaja
aias. Partituuri kirjelduste järgi on aed rikkalikult
õites, täis liiliaid ja akaatsiapuid, lopsakaid ja veidi
hooletusse jäänud lillepeenraid. Kolmandast pildist
puuduvad paraku fotojäädvustused. Võimalik,

et Estonias kasutati esimese pildi dekoratsioone,
millel lisati remarkides ettenähtud pingike. Nõnda
tehti näiteks 1926. aasta „Oneginis”.
Partituuris kirjeldatud teise vaatuse Larinite
mõisa lühtritega valgustatud uhket vastuvõtusaali
asendab Estonias tagasihoidlikuma kujundusega
peoruum, mida valgustavad küünlad seintel.
Pidulikkust annavad saalile sambad ja reljeefid
laes. Valge linaga kaetud lauale on asetatud
veinipudelid, klaasid ning suupisted pidulistele.
Tegelased koondusid ruumi keskele paigutatud
söögilaua ümber, moodustades kompaktse massi
laua ees mänginud peategelaste taha.
Onegini ja Lenski duelli lavapilt võeti 1926.
aasta lavastusest. Minimaalse kujundusega
lavapildi kõige olulisem element on valge, ilmselt
lumega kaetud suur tasapind, mille horisondil
paistab õrn maastikku või metsa markeeriv
joon. Heledal taustal mõjuvad tumedais rõivais
mehed kurjakuulutavalt ja dramaatiliselt (vt.
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Pilt 14. III v. Külaliste
sisenemine vürst Gremini
suurejoonelisse ballisaali.

Pilt 15. Gremini palee
võõrastetuba. Onegin ja
Tatjana.

saali sisenemiseks mõeldud kaunistatud treppe
(vt. pilti 14). Võrreldes esimese vaatuse Larinite
peoruumiga on vürst Gremini ballisaal tunduvalt
pidulikum, rõhutades vürsti mõjukust ja auväärset
seisust. Oskusliku kujundusega jätab Estonia
lava ootamatult avara mulje, mille loomises oli
kahtlemata oma roll ka arhitektuuriharidusega
Kompusel.
Gremini salongi kujunduses on luksusest loobutud, mistõttu mõjub see üsna tagasihoidlikult.
Viimase pildi kujundus oli kõige nõrgem
(Uudisleht, 9.11.1934), seda tõenäoliselt luitunud
ja kulunud ilme tõttu. Hämaravõitu toas on näha

pilti 13). Estonia dekoratsioonid erinevad päris
palju sellest, mida kirjeldatakse partituuris –
loobutud on puude, jõekalda ning vana vesiveski
kujutamisest –, luues tühja ja pisut igavana mõjuva
lauge talvemaastiku.
Kolmanda vaatuse tegevustik toimub Peterburis vürst Gremini uhkes palees. Vahtramäel
õnnestus Estonia mõõtmetelt väikesest lavast
luua pompoosne ballisaal kõrgete joonia stiilis
sammastega. Tagaseina kaunistavad ümarkaartega ehisportaalid, mis lisavad maalitud dekoratsioonidele reljeefsust. Esiplaanil on tantsupõrand,
mille tagaosas võib näha vasakult ja paremalt
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pehmet istumisaset, nikerdustega kaunistatud
kirjutuslauda, suuri tumedast kangast kardinaid
ja mitut akende paari (vt. pilti 15). Ilmselt mõjus
ühtlaselt tumedates toonides kabinet liiga
harilikuna võrreldes uhke ballisaaliga.
Vahtramäe lavakujundus järgis üldjoontes
partituuri remarke, ent nendest ei hoitud
kramplikult kinni. Palju pöörati tähelepanu ajastu
stiili ning realistliku miljöö loomisele, mis õnnestus
eriti hästi Gremini ballisaali kujunduses. Vahtramäe
lavakujundus arvestas teose kammerlikkusega
ning lõi teose sisule vastava intiimse keskkonna.
„Jevgeni Onegini” kostüümide autoriks oli
Natalie Mei, kes kavandas ka suurepärased
rõivad „Tristani ja Isolde” lavastusele. „Jevgeni
Oneginis” on Meil taaskord õnnestunud luua
kaunid ja harmoonilised kostüümid, mis samal
ajal toetavad ka realistlikku tõlgenduslaadi. Naiste
kostüümides on Mei kihiliste alusseelikutega
kleitidele eelistanud 19. sajandil populaarset
ampiirstiili. Eriti suursugusena mõjuvad Tatjana
kleidid. Näiteks peenelt kaunistatud dramaatiline
õhtukleit, aksessuaarideks pikad valged kindad
ja moodne peakate III vaatuse ballistseenis (vt.
pilti 8). Ent ka äärmiselt lihtne, kuid elegantselt
mõjuv hele päevakleit, mida kaunistavad kaks
karusnahkset horisontaalset joont (vt. pilti 15).
Selline suursugusus III vaatuse kostüümides
toonitab Tatjana muutumist tütarlapsest naiseks.
Tatjana rõivad I ja II vaatuses on hoopis lihtsamad
ning tütarlapselikumad. I vaatuses kandis ta
heledat õrna mustriga kleiti, ballistseenis pisut
pidulikumat volangidega kleiti, ent üldmulje
on tütarlapselikult tagasihoidlik ja armas. Ka
Olga ja Larina rõivad on esimeses vaatuses
silmatorkamatud, ent siiski seisusele vastavad.
Hoopis lihtsamaid riideid kannab Tatjana amm
Filipjevna (vt. pilte 10 ja 11). Talupojad kannavad
rahvariide elementidega lihtsaid rõivaid. Naiste
pikad kleidid polnud visuaalselt parim lahendus:
„Ainus asi, milles lavastaja arvamistes pisut lahku
läheme, on koori riietus esimeses pildis: kas
etnograafilist tõde ei oleks kasulik ohverdada
esteetilisele? Need lohisevad seelikud teevad
naised liiga kohmakateks, eriti tantsimisel”
(Päevaleht, 7.11.1934). Fotosid vaadates ei saa päris
hästi nõustuda arvustajaga, pidades kostüüme
üsna kenadeks, ent iseasi on tõesti see, kuidas nad
koorilauljate seljas liikumise ajal välja nägid.
Onegini
rõivad
järgivad
19.
sajandi
kahekümnendate aastate meestemoodi. Vootele

Veikati kostüümid toovad esile tema meeldiva
lavavälimuse, mis toetas paljude kriitikute arvates
tegelaskuju mõjulepääsemist ning sugestiivsust.
Üldiselt olid Mei kostüümid kooskõlas teose sisuga,
ajastu stiiliga ning toetasid tegelaste kujutamist.
Erandiks võib pidada Martin Tarase II vaatuse
vesihalli kostüümi, mis ei istunud laulja seljas just
kõige paremini. Fotot vaadates paistab ka, et tema
kostüüm võis mõjuda veidi kunstlikuna – mitte nii
loomulikuna kui teiste meestegelaste 19. sajandi
moe järgi valmistatud riided või tsaariarmeest
tuttavad mundrid (vt. pilte 7 ja 14).
Režii
Lavastaja jaoks on uuslavastuse tegemine nii
väljakutse kui ka suurepärane võimalus pakkuda
varasemast viimistletumat tõlgendust. 1934.
aasta „Jevgeni Oneginit” peeti terviklikumaks ja
küpsemaks kui 1926. aasta lavastust: „[---] praegune lavastus, võrreldes eelmisega, on mitmeti
ümargusem ja läbitöötatum” (Rahva Sõna,
13.11.1934). Nagu teistegi Kompuse lavastuste
puhul hinnati ka „Jevgeni Onegini” juures taas
head stiilitaju ning teose loomuse tabamist.
Eelkõige väljendus see ajastu meeleolude
ning olustiku õnnestunud loomises. See oli nii
lavastaja Kompuse kui ka tantsujuhi Rahel Olbrei,
dekoratsioonide autori Albert Vahtramäe ning
kostüümikunstnik Natalie Mei ühise töö tulemus:
„Kogu lavastuses ei leidnud mingit kallakut
kunstitaseme madaldamises, vaid stiili pidamine,
mida võimaldasid eriti tubased stseenid, oli
peasiht ja õnnestus täielikult [---]. Osati toonast
ajajärku elustada kogu värvikülluses ning
kommetes ja rühis” (Päevaleht, 7.11.1934). Näib,
et realistlikule lähenemisele iseloomuliku eluolu
ning miljöö kujutamine oli Kompuse lavastuse üks
tugevamaid külgi. Hea näide usutava atmosfääri
loomisest on kahe lastepaari toomine teise vaatuse
ballistseeni. Seda pole partituuri remarkides ette
nähtud, ent Kompuse mõte oli põhjendatud ning
õnnestunult teostatud: „Eriti heaks ideeks tuleb
märkida ballistseeni elavustamiseks sissepõimitud
kahe lastepaari tantse, nende tüdrukukeste kostüümikoomilisus ja poiste püüdlikkus valsisammu
vallutamisel, mõjus päris liigutav-kentsakalt”
(Päevaleht, 7.11.1934). Laste toomine lavastusse
andis kahtlemata juurde mitmekülgsust ja meeleolukust – tüdrukute nukulikult sätitud välimus
ja poiste tõsine süvenemine kajastub ka fotol
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Pilt 16. Ball Larinite mõisas.

(vt. pilti 16). Vaatamisrõõmu ja dünaamilisust
andsid režiile juurde ka seltskonnatantsud. Neid
on „Jevgeni Oneginis” päris palju: esimeses
vaatuses talupoegade tants, teises vaatuses valss
ja masurka, kolmandas polonees. Tantsuseadete
autor oli Kompuse abikaasa, Estonia balletitrupi
rajaja Rahel Olbrei. Tollal kasutati Olbrei
koreograafiat sageli ning enamasti saatis
tantsunumbreid suur edu. Publikule pakkusid
Olbrei põnevad ning visuaalselt köitvad tantsud
meeldivat vaheldusrikkust. Ka „Jevgeni Oneginis”
peeti Olbrei seltskonnatantse „teose vaimuga
kooskõlas olevaks ja nauditavaks” (Päevaleht,
7.11.1934).
Kompus pööras palju tähelepanu kõigele
sellele, mis mõjutas vaatajat visuaalselt:

kus pingelist sündmuste käiku toonitab solistide
paigutamine
kooriliikmetest
moodustatud
tugevasse raamistikku. Sel viisil koondati vaataja
tähelepanu pinevale sündmustikule ning
tegelaskujude reaktsioonidele. Iseäranis huvitav
on ka stseeni lavakujundus, kus, erinevalt teistest
lavapiltidest,
kasutatakse
laedekoratsiooni
– lagi on reaalselt lava kohal rippuv, mitte
lihtsalt markeeritud maalitud dekoratsiooniga.
Narratiiviga harmoneerudes annab see ruumile
ähvardavalt mõjuvad piiratud mõõtmed.
Esimeses vaatuses pälvis kriitikat Tatjana ja Olga
paigutamine kulisside taha, mis mõjus halvasti
lauljate ansamblitunnetusele:
Ei saa jätta mainimata esimeses pildis vääratust,
mis tuli ilmsiks ansamblis sellega, et kaks
lauljat Torokoff ja Gutman on seatud kulisside
taha laulma, kuna teised kaks Romanova
ja Vääter laulavad laval rambi ees, mistõttu
esimesi kaht on vaevu kuulda ning ansambel
kaotab täitsa oma ühtluse. Igas ansamblis
püütakse eheduse mõttes mahutada ikkagi
kõik kaastegelased üksteisele lähemale. Kõigis
teatreis, nii palju kui mina „Eugen Oneginit”
olen kuulnud, laulsid tähendatud osalised
(Larina ja Filipjevna) akna all aias ning Tatjana
ja Olga toas, kuid avatud akna taga, millega oli
eemaldatud ühe paari katmise võimalus teise
poolt (Päevaleht, 7.11. 1934).

Kohatu riietus laval on ohtlikum kui elus: igal
juhul tekitab piinlikkust, isegi naeruvääristab
kandjat ning sel puhul muidugi halvab näitleja
mängu. Samuti kohatu, vale dekoratsioon teeb
võltsiks ehtsamagi teose, parimagi mängu,
kahandab etenduse mõju, süvenduse asemel
hajutab (Kompus 1976d: 192).
Nii rekvisiidid, kostüümid kui ka dekoratsioonid
pidid harmoneeruma teose loomusega, seejuures
ergutades vaataja fantaasialendu.
„Jevgeni Oneginis” ilmnes taas Kompuse suurepärane ruumitunnetus, mis väljendub stseeni sisule
ja emotsionaalsele/vaimsele laengule vastava
illusoorse ruumi oskuslikus modelleerimises.
Parim näide sellest on Tatjana nimepäeva stseen,

Võib arvata, et see valearvestus parandati peale
esietendust.
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Positiivse arvustuse taustal mõjub pisut
ootamatuna Artur Lemba rahuolematus eeskätt
Kompuse lavastuse aadressil:

tiivsusele hinnangute andmisel. Uurija jaoks
teeb see lauljate näitlemistaseme analüüsimise
keeruliseks. Peategelaste kõrval äratasid arvustajate tähelepanu mitmed väikerollid, näiteks
varjundirikas Triquet Aarne Viisimaa esituses,
Benno Hanseni väärikas Gremin, Olga GutmanLundi särtsakas Olga. Mitmes arvustuses tuuakse
välja veel Jaan Villardit (Villartit) Roodu ülemana
ja Theodor Puksi Zaretskina. Kuigi need on tõesti
väiksed osa, näitab just see, kui olulised on
„Jevgeni Oneginis” väikerollid, ning et Kompus
pidas seda oma režiis samuti tähtsaks.
Tundub, et „Jevgeni Oneginit” 1934. aastal
taas lavastades oli Kompusel võimalik pühenduda väikestele detailidele nii näitlemises,
dekoratsioonides kui ka režiis. Kompusele iseloomulikult oli lavastuses oluline visuaalne külg –
lavakujunduse mõju tegelastele, aga samuti ka
vaatajale, ruumi oskuslik kasutamine narratiivi
esiletoomiseks, kostüümide vastavus 19. sajandi
stiilile ning ajastule sobiva miljöö loomine
valitud esemetega. Paiguti saavutati realistlikule
lähenemisele omane tugev näitlejatöögi, ehkki
mitte alati nii ühtlase taseme ja tugeva mõjuga,
kui teos seda tegelikult võimaldab.

H. Kompuse lavastuses oli palju pretensioone,
ei midagi uut pakkuda (aias langesid isegi
lehed puudelt, peamiselt ühes kohas ülevalt).
Imelik oli aga Larinal valge öötanu sel ajal, kui
päeval moosi keetis, Larina mõisamajas äratas
imestust ballilaval keskel väikene laud suure
seltskonna jaoks ühe veinipudeliga ja paari
morsiklaasiga (Vaba Maa, 7.11.1934).
Veel nurises Lemba mitmete pisiasjade üle, nagu
šampanjaklaaside puudumine – kasutusel olid
lihtsamad klaasid, millest Lemba järeldas, et joodi
hoopis viina. Teda häirisid ka Benno Hanseni
mundril rippunud „mingisugused soldati-medalid”
ja mitmed muud elemendid. Siinjuures tuleb
silmas pidada, et Artur Lembat iseloomustasid
kriitikuna karmid hinnangud ja terav sõna. Lemba
võrdles Kompuse lavastust mujal nähtuga ning
oli ilmselt liiga kinni oma ettekujutuses „Jevgeni
Oneginist”.
„Jevgeni Onegini” lavastust analüüsides on
määrava tähtsusega küsimus, kui hästi õnnestus Kompusel lauljaid näitlemises ning hea
ansamblimängu saavutamisel juhendada. Kompus
pidas näitlemist ooperilavastustes väga oluliseks:
„Nõnda ka mäng ooperis: mida täiuslikum see
on, mida näitlejaslikum, mida puhtakujulisem
näitekunst see on, – ja teistsugune näitlemine
ei ole ka ooperis viljakana mõeldav –, seda
eraldatumaks muist kunstidest jääb see oma
tuumikult, oma parimas” (Kompus 1976c: 205).
Arvustusi lugedes tundub, et Kompusel õnnestus
saavutada solistide küllaltki ühtlane mängutase.
Peaosatäitjate näitlemine haaras kaasa, ehkki
mõlema puhul nähti ka arenguruumi. Vootele
Veikat oleks võinud enam Onegini elumehelikkust ja tülpimust välja tuua, Torokoff-Tiedebergi
Tatjana veenis enam daamina kui tütarlapsena
esimeses kahes vaatuses. Ilmselt ei saa nende
puuduste põhjustajaks pidada Kompuse tööd
näitejuhina,35 vaid lauljate individuaalseid võimeid
ja oskusi selle konkreetse teose puhul. Liiati
kipuvad arvamused osatäitjate esinemisest olema
vastuolulised, mis osutab ka kriitikute subjek35

Kokkuvõte
Käesolev artikkel käsitles Eesti esimese
professionaalse ooperilavastaja Hanno Kompuse
kahte lavastust – „Tristan ja Isolde” hooajal
1933/1934 ning „Jevgeni Onegin” hooajal
1934/1935. Eesmärk oli selgitada, kuidas väljendus
Kompuse stiilitundlikkus erinevate teoste puhul.
Tema teoreetilistest kirjatöödest lähtuvalt võtsin
vaatluse alla kaks lähenemist – stiliseeriv laad
Wagneri ooperi „Tristan ja Isolde” ning realistlik
Tšaikovski „Jevgeni Onegini” lavastamisel.
Lavastuste
analüüsimise
metoodilise
alusena on kasutatud prantsuse teatriteadlase
Patrice Pavisi väljatöötatud süstematiseerivat
küsimustikku lavastuse analüüsiks, mis jaotab
lavastuse neljateistkümneks alaosaks (lavastuse
üldised omadused, stsenograafia, valguskujundus,
esemed, kostüümid, grimm, näitlemine jt.) ning
annab juhtnöörid, millele analüüsides tähelepanu

Kompust võib näitejuhina pigem tugevaks pidada. Tema sõnateatrilavastusi Estonias, ehkki neid tegi ta vähe, peeti
silmapaistvaks (näiteks Artur Adsoni „Lauluisa ja Kirjaneitsi” 1931. aastal ning Mait Metsanurga „Haljal oksal” 1932. aastal)
(Rähesoo 2011: 119).
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pöörata. Selleks et ajaloolist lavastust analüüsida,
tuli see esmalt konstrueerida (nagu on maininud
Thomas Postlewait), kombineerides eri allikatest
(fotod ja arvustused) saadud teavet üldise
kontekstiga ning teoste partituuridest ja lavastaja
kirjutistest saadud informatsiooniga. Allikatena
on artiklis kasutatud 1933. ja 1934. aastal Estonia
lavastuste kohta ilmunud arvustusi päevalehtedes
Kaja, Päevaleht, Rahvaleht, Rahva Sõna, Revalsche
Zeitung, Tallinna Teataja, Tartu Postimees,
Uudisleht ja Vaba Maa. Lisaks arvustustele kasutati
allikatena lavastuste fotosid, mida säilitatakse
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis.
Lavastaja Hanno Kompuse teatritegevus oli
kõige tihedamalt seotud Estoniaga, kus ta töötas
lavastajana aastatel 1923–1936 ja 1940–1944
ning direktorina 1925–1929. Selle aja jooksul tõi
Kompus lavale rohkem kui 40 ooperit. Kompus
oli erakordselt laia silmaringiga ja mitmekülgselt
andekas
inimene.
Tema
lavastajakäekirja
mõjutasid arhitektuuriõpingud Riia Polütehnilises
Instituudis, Moskva Kammerteatri etenduste
külastamine ja Aleksandr Tairovi teatrivaadetega
tutvumine. Kompus osales Moskvas ka Émile
Jaques-Dalcroze’i rütmilise gümnastika kursustel
ning pidas teatris näitleja füüsilist väljendusrikkust
oluliseks. Hooajal 1922/1923 töötas Kompus
Dresdeni Riigiooperis lavastaja assistendina ning
sai sealt praktilisi oskusi, mis valmistasid teda ette
lavastajaametiks Estonias.
1920. aastate alguses oli Kompus huvitatud
erinevatest uudsetest teatrivooludest. Tema
tollased teatrivaated mõjusid paiguti küllaltki
radikaalsena (vt. „Jevgeni Onegini” kriitikat
Tallinna Teatajas, 23.02.1920). Ta pooldas kunstis
stiliseerimist ehk kunstipärast, abstraheeritud
ning mitterealistlikku lähenemist, sest Kompuse
jaoks polnud kunsti eesmärgiks nähtava maailma
tõetruu jäljendamine, vaid selle tõlgendamine
ja kontsentreerimine. Ta leidis, et ooperilavastus
peab samuti olema stiliseeritud: lauljate mäng
ooperis ei pea olema mitte realistlik, vaid lihtsam,
suurejoonelisem, detailivaesem kui sõnateatris,
sest muusika ja orkester juhivad draamat.
Hiljem, juba lavastajana töötades, muutis ta siiski
oma seisukohti, kuigi stiliseerimine jäi üheks
lähenemisviisiks teiste kõrval. Kõige nähtavamalt
väljendus stiliseerimine Kompuse Wagnerilavastustes. Wagneri ooperite laad oli Kompuse
tõlgenduse järgi abstraktne, mitterealistlik ja
paatoslik, vastandudes veristlikule ooperile

ja realistlikule lavastamislaadile. Realistlikus
lavastuses pidi laval toimuv mõjuma võimalikult
loomulikuna
ja
elulähedasena.
Realistlik
lavakujundus pidi Kompuse nägemuse kohaselt
olema teose miljööle vastav ja detailirikas –
nagu igapäevaelu, kus meid ümbritseb rohkelt
erinevaid pisiasju.
Kompuse kunsti-, arhitektuuri- ja ka
teatrikirjutistes kerkivad pidevalt esile mõisted
„stiil” ja „stiililine ühtsus”, millest võib järeldada,
et stiili tunnetamine oli Kompusele olemuslik.
Lavastajana lähtus ta alati teose partituurist ja
muusikast, sest lavastus peab vastama ooperi ja
muusika stiilile ning kõik, mis on sellega vastuolus
või sellest lahus, oli Kompuse silmis üleliigne. Siit
johtus ka artikli põhiküsimus: kuidas väljendub
Kompuse stiilitundlikkus erineva stiiliga ooperite
puhul.
Lavastusi analüüsides selgus, et „Tristan ja
Isolde” oli märksa abstraktsem ja stiliseeritum.
See väljendus eelkõige Aleksander Tuurandi
abstraheeritud lavakujunduses (nt. oli Tristani
laeval merenduslikke detaile minimaalselt) ning
tähendusrikkas valgusrežiis. Samuti on „Tristani”
lavakujunduses eelistatud puhtaid suuri pindu ning
selgeid, lihtsaid vorme. Kompuse režii oli ilmselt
üsna staatiline, jättes nii rohkem väljendusruumi
sümbolirikkale ja tihedale muusikale. Samuti
olid tegelased kujutatud suurejooneliste ja
ülevatena – võttes statuaarseid poose, mõjusid
nad pigem ebainimlike kangelastena kui reaalsete
inimestena. Kompuse „Tristan” suhestus Wagneri
ooperite lavastamistraditsiooni innovaatilisemate
tõlgendustega mujal maailmas. Sarnasusi võib
leida Gustav Mahleri ja Alfred Rolleri 1903. aasta
uudse lähenemisega „Tristanile” – selleks on
valgus- ja lavakujunduse määrav roll stseeni sisule
vastava psühholoogilise atmosfääri tekitamisel
(Estonias lavastuse II ja III vaatuses). Samuti võib
leida sarnasusi lauljate liikumises ja võimsates
poosides ning esimese vaatuse lavapildi
laevapurjes Vsevolod Meierholdi 1909. aasta
„Tristani ja Isolde” lavastusega Peterburi Maria
teatris.
Vaatamata „Tristani ja Isolde” kunstilisele
õnnestumisele ei saatnud seda paraku publikuedu.
Leiti, et Wagneri ulatuslik muusikadraama on eesti
publikule võõras ning kauge. Vähese publikuhuvi
põhjuseks võib pidada ka seda, et Kompuse
stiliseeritud lavastuslaad ei haakunud 1930.
aastatel eesti teatris ja kunstis soositud realismiga.
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Tšaikovski „Jevgeni Onegin” sobis aga tollase
peavooluga tunduvalt paremini.
„Jevgeni Oneginis” püüdis Kompus edasi
anda realistlikku draamat. Lavakujundaja Albert
Vahtramäe ajastule iseloomulikku keskkonda
loovad dekoratsioonid ning Natalie Mei 19.
sajandi rõivamoodi järgivad kostüümid andsid
lavastusele tõepärase aegruumi, samuti püüdsid
solistid luua tõsielulisi karaktereid ning haarata
publikut sündmustikku. Samas on tegemist
ikkagi n.-ö. ilusa, estetiseeritud realismiga, mis ei
lange vene eluolustiku ja karakterite rämedasse
kujutamisse. „Jevgeni Onegini” puhul jäi silma ka
mitme kõrval- ja pisirolli erakordselt ere esitus, mis
näitab lavastaja püüdlust kõiki tegelasi võimalikult

usutavalt ja võrdselt tegevustikku tuua. Samuti
arvestasid lavakujundus ja misanstseenid
„lüüriliste piltide” emotsionaalse tooniga.
Estonia lavastuste „Tristan ja Isolde” ning
„Jevgeni Onegini” analüüsi järel võib öelda, et
tegemist oli kahe eri laadi lavastusega. Tiheda
muusikalise materjaliga, mütoloogilisele ning
sümbolirikkale „Tristanile ja Isoldele” tegi
Kompus suurejoonelise, abstraheeritud ja ajatu
lavastuse, realistlikule ja kammerlikule „Jevgeni
Oneginile” aga tõepärast aegruumi edasiandva
ning elulähedase näitlemistööga lavastuse. See
kinnitab artikli alguses püstitatud hüpoteesi –
Hanno Kompuse oskas luua teose ja muusika
stiilile vastavaid lavastusi.
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Hanno Kompus as a style-sensitive opera director: the cases of Tristan und Isolde and Eugene
Onegin
Maarja Kindel
(translated by Kaire Maimets-Volt)
This study focuses on two stage productions by Hanno Kompus, the first professional opera director in
Estonia: Tristan und Isolde in the 1933/1934 season and Eugene Onegin in 1934/1935. My aim is to explain
how Kompus’s style sensitivity was expressed in different works. Proceeding from his own theoretical
writings, I have concentrated on two of his approaches: a stylized approach to Wagner’s opera Tristan und
Isolde, and a realistic one to Tchaikovsky’s Eugene Onegin.
As a methodological basis for analysing the stage productions I have used a systematic questionnaire
devised by Patrice Pavis, a leading French expert in theatre studies. Pavis’s questionnaire divides a stage
production into fourteen subsections concerning artistic and technical decisions (general characteristics,
scenography, lighting, stage properties, costumes and maquillages, actors’ performances, etc.) and
thus provides guidelines for analysis. In order to analyse a historic stage production, it first had to be
constructed (Thomas Postlewait 2011) on the basis of information derived from photos and reviews,
scores and Kompus’s writings, and by taking into account the general historical context. Reviews of the
“Estonia” theatre’s stage productions published in the daily papers Kaja, Päevaleht, Rahvaleht, Rahva
Sõna, Revalsche Zeitung, Tallinna Teataja, Tartu Postimees, Uudisleht and Vaba Maa were the basic source
for this study. In addition to the reviews I have used photos of the productions preserved at the Estonian
Theatre and Music Museum.
Hanno Kompus’s stage work was largely connected with the “Estonia” theatre (Tallinn), where
he worked as stage director from 1923 to 1936, and as managing director from 1925 to 1929. During
these years, Kompus brought more than 40 operas to the stage. Kompus was a multi-talented person
with an exceptional range of interests. His signature production style was influenced by his studies in
architecture at the Riga Polytechnical Institute, as well as by visiting the performances of the Moscow
Chamber Theatre and becoming familiar with Alexander Tairov’s innovative views on theatre. While in
Moscow, Kompus also attended Émile Jaques-Dalcroze’s courses on rhythmic gymnastics and attached
great importance to the actor’s physical expressiveness on the stage. In the 1922/1923 season Kompus
worked as assistant stage manager at the Dresden State Opera, and thus gained the practical knowledge
that prepared him for the stage director’s job at the “Estonia”.
In the early 1920s Kompus was interested in the different new currents in theatre. At that time, his
views were considered rather radical (see the critical review of Eugene Onegin in Tallinna Teataja, 2 Feb
1920). Kompus was in favour of stylization in art, i.e., the artistic, abstract and non-realistic approach to
staging. For him, the aim of the arts was the interpretation and concentration of the visible world, not its
truthful imitation. He was of opinion that opera production should also be stylized – the singers’ acting
should be non-realistic, more spectacular, simplified and less detailed than in dramatic performances,
because in opera it is the music and the orchestra that lead the drama. Later, while already working
as a stage director, he came to change this viewpoint. However, stylization remains one of his staging
strategies, among other approaches.
Stylization presents itself most explicitly in Kompus’s stagings of Wagner’s operas. In Kompus’s
interpretation, Wagner’s operas were abstract, non-realistic and full of pathos in tone, as opposed to
veristic opera and a realistic staging approach. In a realistic production, what is happening on the stage
should be experienced as naturally and as closely to real life as possible. In Kompus’s vision, realistic
scenography had to respond to the work of art’s milieu in its elaborate detail – as in everyday life where
one is surrounded by numerous different minute details.
In Kompus’s writings on theatre, as in his writings on art architecture, the concepts of “style” and
“stylistic unity” often emerge, allowing us to infer that being sensitive to style was the essence of his
being. As an opera director, he always proceeded from the score and the music, because for him the
staging had to respond to the style of the opera and the music. Everything that was in a contradiction
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with or fell outside this he considered superfluous. Hence the main question of this paper: how does
Kompus’s style sensitivity exhibit itself in operas representing different styles?
In analyzing the stage productions, it became clear that Tristan und Isolde was the considerably more
abstract and stylized production of the two. Aleksander Tuurand’s abstracted scenography (e.g. no seathemed details on Tristan’s ship), the preference given to clean/empty large surfaces and clear simple
forms, as well as the lighting directed towards connotative communication, were paramount in mediating
this sense. Kompus’s directing was obviously quite static, thus leaving the music, heavy with symbolism, a
more expressive space. Futhermore, the characters were depicted as grandiose and sublime/majestic – in
their statuesque poses, they had an effect of superhuman heroes rather than actual people.
Kompus’s Tristan relates to the more innovative approaches towards the staging tradition of Wagner’s
operas at that time around the world. Concerning the defining role of lighting and scenography in
creating a psychological atmosphere that corresponds to the content of a scene (Act II and Act III in
Kompus’s Tristan), there are similarities to be found with Gustav Mahler’s and Alfred Roller’s approach to
Tristan in 1903. The singers’ movements and mighty poses, as well as the sail imagery of Act I, are also
reminiscent of Vsevolod Meierhold’s 1909 Tristan und Isolde at the Mariinsky Theatre of St. Petersburg.
Despite its artistic success, Kompus’s Tristan und Isolde did not become popular with the audience. The
local opera-goers found Wagner’s massive music drama to be foreign and distant. Another reason for the
limited public success could have been Kompus’s stylized directing strategy, which did not synchronize
with the realism favoured in theatre and art in Estonia in the 1930s. Tchaikovsky’s Eugene Onegin suited
the mainstream of the era far better.
In Eugene Onegin, Kompus’s intention was to convey a realistic drama. The scenery, characteristic of the
historic era as designed by Albert Vahtramäe, and the costumes fashioned by Natalie Mei in the style of
the 19th century, were the means of creating an authentic atmosphere. The singers likewise attempted to
create authentic characters and to engage the audience in the action. In Eugene Onegin, several vocalists
in supporting roles or even smaller parts were noticed for their exceptionally strong performances. This
attests to the director’s effort to bring all the characters to life – as credibly and equally as possible. The
scenography and mise-en-scène also took account of the emotional tone of the “lyrical scenes”.
Based on the analysis of the “Estonia” stagings of Tristan und Isolde and Eugene Onegin, it could be
asserted that stylistically they are different kinds of production. For the musically, mythologically and
symbolically massive Tristan und Isolde Kompus devised a grandiose, abstracted and timeless staging; in
the case of the realistic and rather intimate Eugene Onegin he created a staging that delivers a sense of
authenticity in historical atmosphere as well as in the acting. This confirms the hypothesis made at the
beginning of this paper: Hanno Kompus was capable of creating stagings that conformed to the style of
the art work and its music.
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Erkki-Sven Tüüri ooperi „Wallenberg” muusikalisest
dramaturgiast ja selle seostest lavalise interpretatsiooniga1
Maris Pajuste

Ooper kui mitmest eri komponendist koosnev
žanr, mis lõpuks realiseerub laval etendusena,
esitab uurijale pidevalt väljakutseid sobiva
analüüsimeetodi leidmisel. Esimene küsimus,
mis ooperit käsitledes tekib, on see, kas piisab
keskendumisest partituurile või tuleks uurida ka
teatrispetsiifilist külge – lavastust. Traditsiooniliselt
on üheks levinumaks meetodiks olnud partituurist
lähtuv teose muusikalise dramaturgia analüüs.
Lähenemine ooperile teatripraktilisest küljest ning
vastava metoodika väljatöötamine on muutunud
eriti aktuaalseks alles viimastel kümnenditel.
Tõsi, küll juba 1970ndatel tõusis taas päevakorda
küsimus „kuidas ja mida ooperis (muusikateatris)
uurida?”. Selle küsimuse taustaks olid muutused
suhtumises ooperilavastamisse, esile kerkisid
mitmed tugevad ooperilavastajad, kes aitasid
nii oma lavastuste kui ka teoreetiliste töödega
kaasa ooperi mõistmisele teatrižanrina (Pappel
2004). Tollast küsimuste ringi peegeldavad Carl
Dahlhausi arutlused raamatus „Vom Musikdrama
zur Literaturoper. Aufsätze zur neueren Operngeschichte” (Dahlhaus 1983).2 Ühe olulisema
punktina ooperi kui tervikliku žanri analüüsimisel
rõhutab Dahlhaus artiklis „Zur Methode der
Opern-Analyse” lavalise tegevuse võrdväärsust
muusika ja teksti kõrval. Selle tulemusena sünnib
Dahlhausi sõnul mõiste „muusikateater” (Dahlhaus
1983: 9).
Dahlhaus rõhutab ka vajadust muusikateatri
süstemaatiliste uurimismeetodite järele. 3 Ühe
võimalusena käsitleb ta „dramaturgia analüüsi”. Selle abil püütakse mõista, kuidas
on ooperi muusikas ja tekstis olulisemad
momendid kujundatud ja esile toodud nii, et
nad vastaksid teose kui draama struktuurile ja
lavasündmustikule (Dahlhaus 1983: 9). Dahlhaus
peab eriti kaasaegse ooperi puhul oluliseks
uurida kõigepealt teose dramaturgilist plaani:

1
2
3

leida tähtsaimad kokkupuutepunktid draamas
ja muusikas, et luua sisu- ja struktuuriselgus.
Kui lähtuda dramaturgilist arengut käsitledes
ainult tegevustikust (mis tuleneb nii tekstist kui
lavasündmustikust) ja eirata muusikalist arengut,
võib teose üldplaan muutuda segaseks ja muusika
jääb pelgalt illustreerivasse rolli, nii et tekib pigem
n.-ö. „kinomuusika efekt” (Dahlhaus 1983: 253).
Muusikalise dramaturgia tundmise vajalikkust
eelastmena lavastuse analüüsimisel rõhutab ka
teatriteadlane Christopher Balme (2008: 73).
Ooperi vallas on lavastuse analüüs küllaltki
uus nähtus. Nüüdisaegses muusikateatris kasvab järjest enam visuaalse külje osatähtsus
ning see toob paratamatult kaasa tekstid, mis
kirjeldavad lavastust ja lavapilti (Balme 2006: 52).
Viimase aja üks mõjukamaid ooperianalüüsiraamatuid, Müncheni muusikateatri uurijate
kogumik kannab mitmetähenduslikku pealkirja
„OperMachtTheaterBilder: Neue Wirklichkeiten
des Regietheaters” (OoperTeebTeatriPilte/Ooper
VõimTeaterPildid: Režiiteatri uued reaalsused;
koost. Jürgen Schläder, 2006). Ent see kogumik
peegeldab ka praeguse, teaterlikust aspektist
lähtuva ooperianalüüsi üht nõrkust: tähelepanu
keskmes on muusikaloo kaanonisse kuuluvad
teosed, mitte aga uued ooperid. Üks sellise
olukorra põhjusi on vajadus eelnevalt analüüsida
ooperi partituuri – milleks aga mitte kõik muusikateatri uurijad ei ole tänapäeval enam võimelised.
Lavastust analüüsides lähtun teatriteadlase
Patrice Pavisi väljatöötatud metoodikast (vt.
käsitlus „Analüüsivahendid”; Pavis 2011; orig 1996).
Pavisi küsimustiku eesmärk on süstematiseerida
lavastuse eri komponentide (ruum, lavakujundus,
kostüümid, režii jms.) analüüsi. Samas kasutan
Pavisi meetodit ainult vaheetapina, tuues
lugeja ette juba analüüsi tulemusi ja neid teisel
viisil süstematiseerides. Libreto uurimisel olen

Uurimus valmis Eesti Teadusagentuuri toetusel (projekt „Muusika performatiivsed aspektid”; UIT 12-1).
20. sajandi teisel poolel, 1960. aastatel, hakati uue suunana süstemaatilisemalt uurima ka ooperilibretosid.
Ooperile püüdis süstemaatilist uurimisviisi 1970. aastatel luua muusikateoreetik Erik Fischer, rakendades strukturalistlikke
meetodeid. Tähtsaks mõisteks oli seejuures „ideaaltüüp” – struktuur, mis esineb põhimõtteliselt alati ja igal pool,
olenemata ajastust, millal ta on konstrueeritud. Dahlhaus kritiseerib sellist lähenemist, sest see jätab välja ajaloolise
konteksti (Dahlhaus 1983: 255).
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aluseks võtnud kirjandusteadlase Manfred
Pfisteri draamakäsitluse (Pfister 1988). Uurides
ooperi tegelaskonda, kasutan samuti Pfisteri
väljatöötatud mõisteid. Kuna Pfisteri käsitlus
analüüsib draamateost, ei ole see terviklikult
ülekantav libreto uurimisse. Ooperilibreto
sarnasus draamateosega annab siiski võimaluse
kasutada Pfisteri meetodit juhisena.
Võttes vaatluse alla Erkki-Sven Tüüri (s. 1959)
ooperi „Wallenberg” (2001), püüan käesolevas
artiklis ühendada Dahlhausi poolt defineeritud
muusikalist dramaturgiat lavastusliku aspektiga.
Selleks uurin libretot ja selle seoseid muusikaga
ning seejärel vaatlen, kuidas neid on tõlgendatud
lavastuses. Sellist uurimiskäiku järgides loon
esmalt libreto ja muusika analüüsimisel teose
muusikadramaturgilise tausta. Seejärel ühendan
muusikadramaturgia lavastuse analüüsiga. Artikli
põhiosas keskendun tegelaskonnale: iga tegelase
või tegelasgrupi juures toon välja olulisemad
muusikalised põhijooned ning siis nende avaldumise lavastuses.
Idee kirjutada ooper Raoul Wallenbergist
ning valida heliloojaks Erkki-Sven Tüür pärineb
Dortmundi ooperiteatri pealavastajalt John Dew’lt
(s. 1944), libreto autor on saksa draamakirjanik,
näitleja ja lavastaja Lutz Hübner (s. 1964).
Seni on ooperit lavastatud kolmel korral. Esiettekanne toimus 2001. aastal Dortmundis, Eesti
esiettekanne leidis aset 2007. aastal Rahvusooperis
Estonia ning kolmandat korda tuli „Wallenberg”
lavale 2012. aastal Karlsruhe Linnateatris (Badisches
Staatstheater).4 Käesolevas artiklis uurin Dmitri
Bertmani lavastust Rahvusooperis Estonia.
„Wallenbergi” valisin analüüsi aluseks mitmel
põhjusel. Kõigepealt on tegemist viimase kümnendi ühe tähelepanuväärsema eesti ooperiga,
mis pakub võimalusi mitmesugusteks lavalisteks
lahendusteks. Teiseks, ooperi temaatika on
aktuaalne, käsitledes isiksust totalitaarses ühiskonnas ning kangelase müüdi tekkimist ja
sellega manipuleerimist. Raoul Wallenberg oli
Rootsi diplomaat, kes jagas Teise maailmasõja
ajal Budapestis juutidele Rootsi kaitsepasse

ning päästis seega tuhandeid inimesi surmast.
Nõukogude vägede jõudmisel Budapesti ta
aga arreteeriti NSVLi julgeolekuteenistuse KGB
(Кoмитет государственной безопасности
– Riikliku Julgeoleku Komitee) poolt ning tõenäoliselt hukkus ta ühes Gulagi vangilaagris.
Kolmandaks, Moskva Helikon Opera juhi Dmitri
Bertmani õnnestunud lavatõlgendus 2007. aastal
Rahvusooperis Estonia Arvo Volmeri dirigeerimisel
koos Ene-Liis Semperi stsenograafiaga annab hea
materjali lavastuse analüüsiks. 5

1. Ooper „Wallenberg”
Ooper „Wallenberg” koosneb kahest vaatusest,
mis jagunevad omakorda 19 stseeniks. Erkki-Sven
Tüür on ooperi kirjutamse protsessi kirjeldanud
nii: „Üle tüki aja hingasin ma selles olekus, et mul
on jälle tekst ja ma lähtun ühest tekstikorpusest
ja tekstist tulenevast seesmisest dramaturgiast.
Et ehitan oma muusikalist vormi sellele toetudes.
Ja et mul on sõna ees ja ma ehitan meloodiaid”
(Pappel 2001). Sellest vaatepunktiks peab Tüür
ennast heliloojana teose esimeseks lavastajaks
(Kahu 2007).
„Wallenbergi” orkestrikoosseis on kahene,
laiendatud löökpillirühmaga (neli mängijat)
ja süntesaatoriga. Orkester mängib ooperi
muusikalises dramaturgias väga olulist rolli, seda
nii instrumentatsioonis – juhtpillide kasutamine –
kui ka muusikalistes kujundites – (juht)motiivid,
laiemad muusikalised struktuurid. Vokaalstiil on
ooperis pigem traditsiooniline – Tüür on märkinud,
et ta ei ole „püüdnud panna lauljaid tegema
midagi häälele loomuvastast” (Pappel 2001) –,
ent siiski mitmekesine. Vokaalpartiides leidub nii
arioosseid, kantileenseid lõike, Sprechstimme’t kui
ka rütmistatud kõnet (quasi rap).
Tüür ühendab kompositsiooniliselt mitmeid
meetodeid ja stiile. Viited eri stiilidele teenivad
karakterite dramaturgilist kujutamist muusikas. Nii
kasutab helilooja nt. valssi võõristava grotesksuse
kujutamiseks, rütmistatud kõnet ehk quasi rap’i
tegelase mehaanilisuse näitamiseks jne.

4

Kolmest lavastusest on võrdlevalt kirjutanud Harry Liivrand artiklis „Kolmas „Wallenberg” – suur ooper unenägu ja
reaalsust sünteesimas” (Liivrand 2012).
5
Bertmani kaaslavastaja ning mõtete elluviija Tallinnas oli Neeme Kuningas. Peaosades: Wallenberg – Jesper Taube,
Rauno Elp; Wallenberg 2 – Mati Turi; Naine – Aile Asszonyi; Eichmann – Priit Volmer; Saksa ohvitser – Jassi Zahharov;
diplomaadid – Helen Lokuta, Annaliisa Pillak, Juuli Lill; Roland Reagan – Väino Puura. Firma ERP on sellest välja andnud
DVD (2008, ERP 1808).
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Aja kulgemine muusikas on ooperis väga olulisel
kohal. Kerri Kotta toob välja kolm aja kujutamise
printsiipi Erkki-Sven Tüüri muusikas: aja mitteperioodiline korrastusprintsiip („ajatu aeg”) –
ulatuslikum vormiüksus, mis ei sisalda mingite
terviklike ja omavahel sarnaste muusikaliste sündmuste perioodilisi kordusi; aja aeglaselt kulgev
perioodiline korrastusprintsiip („aeglane aeg”)
– ulatuslikku vormiüksust liigendavad pikemaajalised perioodiliselt korduvad vormilõigud; aja
kiirelt kulgev perioodiline korrastusprintsiip
(„kiire aeg”) – ulatuslikku vormiüksust liigendavad
lühemaajalised perioodiliselt korduvad üksused
(Kotta 2008). Erinevad ajatasandid tulevad
eelkõige esile läbi erinevate ooperi tegelastega
seonduvate temporaalsete suhete.
Žanripärase mastaapsuse tõttu mängib ooperis olulist rolli pinge kasvamise ja alanemise
vaheldumine. Et liigne pingestatus ei väsitaks
vaatajat, on oluline säilitada tõusude ja mõõnade
abil tasakaal. Seda põhimõtet pidas oluliseks ka
Tüür: „Aga lavateoses ei saa lasta, pedaal põhjas,
järjest algusest lõpuni, küsimus on pingete
ja tiheduse doseerimises. Lavateoses on oma
tõusud ja mõõnad, on seisev vesi, enne kui tuleb
kärestik ja kosk hakkab langema” (Pappel 2001).
Muusikalise dramaturgia analüüsimisel tuleks
aga esmalt keskenduda ooperi libretole ning
seostada seejärel analüüsitulemusi muusikaliste
väljendusvahenditega.

tegevus kulgeb lineaarselt jälgitavas ajas, kus
peamise liini moodustab Budapesti juutide
päästmisaktsioon Wallenbergi poolt. Teises
vaatuses valitseb aga märksa kujundlikum ning
abstraktsem ajavool, teemaks on Wallenbergi
saatus Nõukogude Liidus ja Wallenbergi-müüdi
teke. Ideoloogiate ja toimumispaikade alusel
on Merike Vaitmaa jaganud ooperi „sakslaste
vaatuseks” ja „venelaste vaatuseks” (Vaitmaa
2001). Et tagada sujuvam draamaarendus, saab
teise vaatuse teemastik alguse juba esimese
vaatuse lõpus, mil Wallenberg Vene võimude
poolt kaasa viiakse. Samuti säilib liine, mis ei
lahene esimeses vaatuses, vaid kanduvad edasi
ka järgmisse, nt. SS-Obersturmbannführer’i
Adolf Eichmanni liin lõpeb tema hukkamisega
stseenis „Eichmann II”. Sujuvamat üleminekut
ühelt vaatuselt teisele toonitab Wallenbergi tekst
esimese vaatuse lõpus millegi „alguse” kohta:
„Das ist der Anfang. Oder Anfang eines Anfangs.
Aber es ist ein Anfang.” („See on algus. Või alguse
algus. Aga see on algus.”) Viide millegi „alguse”
kohta jätab lahenduse justkui veel õhku rippuma.
Samas mõjub see ka sissejuhatusena järgnevale
tegevustikule teises vaatuses.
Esmapilgul tundub kahe vaatuse ülesehitus
ebasümmeetriline, kuna vaatuste stseenide arv
on vastavalt 11 ja 8. Põhjalikumal analüüsimisel
selgub aga kindel seaduspärasus, mille alusel on
stseenid järjestatud – mõlemad vaatused järgivad
sarnast ülesehitusloogikat.
Nagu öeldud, kulgeb esimene vaatus enamasti
ratsionaalselt jälgitavas ajas, kus tegevust on
võimalik seostada reaalselt toimunud ajalooliste
sündmustega. Seda kinnitab ka Erkki-Sven Tüür
intervjuus Maria Erssile: „Esimene pool istub nagu
mingis mõttes reaalselt toimunus kinni. Ka aeg
kulgeb lineaarselt ja need on sündmused, mis
on rohkemal või vähemal määral aset leidnud.
Aga teine osa läheb järjest, võiks isegi öelda,
sürreaalsemaks” (Erss 2004: 74). Reaalsetele
sündmustele viitab näiteks stseen „Konverents
I”, mille toimumisajaks ja kohaks on libretos
märgitud „juuni 1944, Stockholm”. Ajaloolist
tagapõhja (küll ilma sellekohase märkuseta
partituuris ja libretos) on võimalik leida ka
stseenile „Eichmann I”, mis kujutab ooperi kahe
kõige vastandlikuma tegelase, Eichmanni ja
Wallenbergi, õhtusööki. See sündmus olevat 1944.
aasta detsembri alguses ka tegelikkuses aset
leidnud. Kohtumisel alustas Wallenberg täiesti

1.1. Libreto ja muusikalise dramaturgia analüüs
Nagu öeldud, jaguneb ooper „Wallenberg” kaheks
vaatuseks ning 19 stseeniks, esimeses vaatuses
nendest 11, teises vaatuses 8. Stseenide järjestus
ooperis on järgmine:
Esimene vaatus – 1. Proloog; 2. Konverents I;
3. Rongijaam I; 4. Plaan I; 5. Rongijaam II; 6. Päästetud; 7. Plaan II; 8. Eichmann I; 9. Rongijaam III;
10. Plaan III; 11. Surmamarss.
Teine vaatus – 12. Smerš/NKVD; 13. Konverents II;
14. Gulag I; 15. Gulag II; 16. Võitlus; 17. Eichmann II;
18. Konverents III; 19. Wallenbergi tsirkus.
„Wallenbergi” kaks vaatust erinevad üksteisest ideeliselt, nagu on kinnitanud ka helilooja ja libretist, tuues esile esimese vaatuse
reaalset kujutamisviisi vastandina teise vaatuse
irreaalsusele (Erss 2002: 74; Pappel 2001). Esimeses
vaatuses on sündmused ratsionaalselt seletatavad
ja jälgitavad, isegi kronoloogiliselt järjestatavad,
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Tabel 1. Ooperi stseeniline ülesehitus.

rahulikult vestlust natsionaalsotsialismi teooriatest
ja oma suhtumisest nendesse, tehes natsistliku
ideoloogia pihuks ja põrmuks. Vaidlus lõppes
Eichmanni mõrvaähvardusega Wallenbergile
(Gann 2001: 105).
Teises vaatuses toimub sisuline pööre. Kujutamisviis muutub märksa abstraktsemaks ja sündmuste ajaline määratlus komplitseeritumaks.
Suures osas asendub see „ajatu ajaga”, kus aeg on
tajutav rohkem kestvusena. Sisulist suunamuutust
selgitab ka Lutz Hübner: „Selle otsuse tegin üsna
vara, sest arvasin, et kui ainult ajaloolisest isikust
jutustada, ei saa kõike ära öelda. Tegelikult on
huvitav just see „pühakulegend” Wallenbergist,
mis tekkis pärast tema surma” (Erss 2002: 74).
Teades, et jäljed Raoul Wallenbergi elukäigust
lõpevad mehe sattumisega Nõukogude Liidu
mõjusfääri, on selline kujutusviis ka ajaloolisest
vaatepunktist põhjendatud – tõestatud faktid
Wallenbergi saatuse kohta alates sellest hetkest
puuduvad. Seetõttu keskendubki teise vaatuse
põhiline problemaatika Wallenbergi isiksusega
kaasnenud meediakärale ja müüdi tekkele,
millega Wallenbergil kui ajaloolisel isikul on
vähe kokkupuuteid. Tõelist Wallenbergi hakkab
teise vaatuse lõpupoole kompenseerima tema
popversioon Wallenberg 2.
Niisiis on ooperi esimene vaatus justkui
ajaloolise Wallenbergi vaatus, mis keskendub
Wallenbergi isiksuse konstrueerimisele. Kolm
stseeni koondavad tähelepanu täielikult Wallenbergi sisemaailmale – Wallenbergi monoloogid
„Plaan I”, „Plaan II”, „Plaan III” (neist viimases,
„Plaan III-s”, esineb ka teine tegelane, Daam). Kui
eemaldada need stseenid esimesest vaatusest,
näeme, et vaatuse struktuur langeb üldplaanis
kokku teise vaatuse omaga. Vaatuste ülesehitust
ning nende omavahelist seost näitab tabel 1.
Ooper algab proloogiga – püstitatakse teose
võtmeküsimused, mis läbivad kogu ooperit.
Samalaadses funktsioonis on ka stseen „Smerš”,
ainult et teise vaatuse suhtes. Mõlemas stseenis
rõhutatakse küsimust „Wo ist Wallenberg?”
(„Kus on Wallenberg?”) ning ka küsija on sama –
koor. „Konverents I” ja „Konverents II” kujutavad
mõlemad vestlust diplomaatide ja Wallenbergi
vahel, ehkki teise vaatuse „Konverentsis” on
vestluse toon ründavam ning Wallenbergi osakaal
märgatavalt väiksem.
Esimese vaatuse stseenist „Rongijaam I”
on saanud teises vaatuses „Gulag I”, mõlemas

Esimene vaatus

Teine vaatus

1. Proloog

12. Smerš

2. Konverents I

13. Konverents II

3. Rongijaam I

14. Gulag I

4. Plaan I
5. Rongijaam II

15. Gulag II

6. Päästetud

16. Võitlus

7. Plaan II
8. Eichmann I

17. Eichmann II

9. Rongijaam III

18. Konverents III

10. Plaan III
11. Surmamarss

19. Wallenbergi tsirkus

näidatakse konflikti Wallenbergi ja teda ümbritseva olukorra vahel, nagu ka stseenides
„Rongijaam II” – „Gulag II”. Vaatuste keskmeks
on vastavalt stseenipaar „Päästetud” ja „Võitlus”,
millega saabub loo seisukohast mõlemal juhul
murrang. Stseeni „Päästetud” lõpus saab alguse
Wallenbergi meelekindluse allakäik – Wallenberg
küsib juudisoost tegelaselt, Naiselt, „Kus on
Teie ülejäänud lapsed?”, mille peale viimane
nuttes lahkub. Sellel hetkel kogeb Wallenberg
esmakordselt, et sellest, mida ta teeb, ei piisa – tunne,
mis vaatuse jooksul aina süveneb. Teise vaatuse
stseenis „Võitlus” avaldub murrang Wallenbergi
ja Wallenberg 2 vastasseisus – Wallenberg jääb
alla oma popversioonile. Peale selle on üksteisega
vastavuses stseenid „Eichmann I” – „Eichmann II”,
kus tegevustiku keskmes on Wallenbergi vastane
Eichmann. „Rongijaam III” ja „Konverents III”
valmistavad mõlemad libreto järgi ette vaatuste
lõpustseene ning vaatused päädivad ulatuslike
ning mitmeplaaniliste stseenidega „Surmamarss”
ja „Wallenbergi tsirkus”.
Sümmeetrilist ülesehitust märkame ka stseenide grupeeringus. Ühise nimetusega stseenid,
mis kannavad endas sarnast ideed, esinevad
ooperis enamasti kolmekaupa: kolm Konverentsi,
kolm Rongijaama, kolm Plaani. Ülejäänud stseenid jagunevad kahe vaatuse vahelise sümmeetria alusel paaridesse: „Proloog” – „Smerš”,
„Päästetud” – „Võitlus”, „Eichmann I” – „Eichmann II”,
„Surmamarss” – „Wallenbergi tsirkus”. See näitab
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teose arengu ja struktuuri hoolikalt läbimõeldud
ühtsust.
Kuna on tegelasi, kes esinevad nii esimeses kui
ka teises vaatuses, kandub ühest vaatusest teise
enamasti ka nende muusikaline karakteristika.
See on üks põhjustest, miks muusikas ei tule
vaatuste erinevus nii selgelt esile kui libretos.
Kuna Wallenbergi tegelaskuju osaleb teise vaatuse
sündmustes võrreldes esimese vaatusega oluliselt
vähem, nõrgeneb teises vaatuses ka esimesele
vaatusele omane Wallenbergi ja teiste tegelaste
vastandamine. Sellest hoolimata märkab ka
muusikas kahe vaatuse erinevat lähenemisviisi.
Kooskõlas teise vaatuse abstraktse kujutuslaadiga
mõjub muusika üldmulje improvisatsioonilisena,
seda eelkõige rütmilises ja temporaalses plaanis.
Kui esimeses vaatuses oli esiplaanil sakslaste
kord ja mehaanilisus, siis teises vaatuses võtab
kõlapinda Nõukogude Liidus aset leidev „kaos”.
Libretost lähtuvalt avaldub muusikas ka stseenigruppide ja sümmeetria printsiip. Analüüsides
esimest võrdluspaari „Smerš” – „Proloog” muusikat, märkame tõepoolest sarnaseid võtteid.
Mõlema stseeni alguses kuuleme orkestripartiis
staatilist akordi, mille taustal kõlab kellamängu
noodikordustega motiiv. Stseenid on sarnased ka
koori funktsiooni poolest, raskepäraste rõhutatud
akordidena kõlab koorilt mõlema stseeni
lõpus küsimus „Wo ist Wallenberg?” (Kus on
Wallenberg?). Vastandlikud on stseenide algused
aga dünaamikas – vastavalt ppp ja ff f.
Stseenides „Konverents I” ja „Konverents II” on
põhitegelasteks diplomaadid ning nende muusikaline iseloomustus mõlemas stseenis on sarnane
(säilib keelpillide valdavalt staccato’s liikuv partii,
mille katkestavad väga lühikesed vaherepliigid
Wallenbergilt). Alates stseenipaarist „Rongijaam I” – „Gulag I” leidub aga stseenide muusikalist
vastavust järjest vähem või on sellest täiesti
loobutud. Paralleelsust võiks ju eeldada stseenide
„Eichmann I” – „Eichmann II” vahel ning tõesti
näemegi kokkulangevusi instrumentatsioonis ja
isegi Eichmanni vokaalpartiis (quasirap-tehnika),6
kuid esimese vaatuse „Eichmann I” üks olulisemaid
väljendusvahendeid – mehaaniliselt korduvad

6
7

rütmifiguurid – on „Eichmann II-s” kadunud.
„Eichmann II” kujutab Adolf Eichmanni hukkamisstseeni, s.t. Eichmanni võimu kaotamist. Sellega
seoses kaob ka tegelase brutaalsuse rakendaja
muusikas – jõuline mehaanilisus.
Niisiis toimub teise vaatuse muusikas „suunamuutus” alates kolmandast stseenist, „Gulag I-st”.
See seostub ka libreto tekstiga: eelneva stseeni
(„Konverents II”) lõpus kuuleme viimase repliigina
diplomaatide lauset „Sie haben eine neue
Mission, Herr Wallenberg!” („Teil on uus missioon,
härra Wallenberg!”). Irreaalne tegevusliin, mille
keskpunktiks on meedias tekkinud Wallenbergimüüt, saab alguse siit.
Nagu eespool välja toodud, on lavateoses
oluline vaadelda kõrgpunkte, kuhu muusika
ja libreto tõusulained välja viivad ja kuidas
taanduvad. Esimese vaatuse haripunktiks libretos
võib pidada stseeni „Rongijaam III”,7 milles toimub
Wallenbergi psühholoogiline murdumine – siin
mõistab ta esmakordselt, et ta suudab päästa
ainult vähesed. Seda kinnitab ka järgnev stseen,
„Plaan III”, kus Wallenbergi tekst on juba tugevalt
orienteeritud surma paratamatusele, mis teda
ümbritseb. Seoses kõrgpunktidega tuleb rääkida
aga ka nendest hetkedest, kust tõusulained alguse
saavad. Esimeses vaatuses on selleks stseen
„Päästetud”. Siin toimub loo seisukohast esimest
korda suurem süžeeline pööre – Wallenbergi
tõdemus, et sellest, mida ta teeb juutide heaks, ei
piisa. Niisugusele äratundmisele jõuab ta juutide
ajalootraagikat sümboliseeriva Naise kuju kaudu.
Naine tänab Wallenbergi oma noorema poja
päästmise eest. Wallenbergi küsimuse peale: „Wo
sind Ihre anderen Kinder?” („Kus on teie teised
lapsed?”) lahkub naine vaikides.
Stseenis „Rongijaam III” jõuab haripunkti ka
muusikaline areng. Tüür on märkinud: „Seal on
mingid võtmehelid, mille ümber asi aeg-ajalt
mässib, ja pinge kasv on sinna kodeeritud. Kui
sa lõikad vahepealt midagi ära, siis ta kulgeb
valesse kohta, ehkki näiliselt tekstuuri järgi peaks
lõige sobima, samuti tempo poolest ja tiheduse
astmelt” (Pappel 2001). Stseeni „Rongijaam III” on
ette valmistanud „Eichmann I”, mille lõpupinge,

Quasi rap – rap’i-sarnaselt.
Teatud mõttes võib kõrgpunktiks pidada ka stseeni „Eichmann I”, mille lõpp on tegelaste rohkuse ja sakslaste näiva
võidutsemise poolest jõuline ja saatuslik. Hiljem selgub aga, et kohtumine Eichmanniga ei mõjutanud Wallenbergi
eesmärki niivõrd, et saaksime rääkida tegelase murdumisest. Samuti ei saabu pärast kõne all olevat stseeni suuremat
langust, vaid pinge paisub veelgi, lahenedes stseenis „Rongijaam III”.
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eriti veerandnoodi kordusega motiiv kelladelt8
viib välja „Rongijaam III” esimesse takti. Ehkki
kella noodikorduse motiiv mängib olulist rolli
ka kahe stseeni vahetuse sujuval sidumisel,
toonitab raskepärasena mõjuv muusikalise pinge
kuhjumine järgnevate sündmuste olulisust. Kellad
toovad esile ka Wallenbergi vokaalpartii, kõlades
lauldud tekstiga samadelt helikõrgustelt. Seega
säilib pinge endiselt kõrgel astmel, raugemine
saabub alles „Rongijaam III-le” järgneva stseeniga
„Plaan III”, kus märkame nii faktuuri hõrenemist
kui ka vaibumist dünaamikas.
Oma mastaapsuse ja tegelaste rohkuse
poolest on teise vaatuse ja ühtlasi kogu ooperi
kulminatsiooniks aga lõpustseen „Wallenbergi
tsirkus”. Siin ristuvad kõik olulisemad liinid, mis
teise vaatuse jooksul kõlanud – Vene ohvitserid,
ellujäänud, Gulagi vangid, Wallenberg 2 –, osa
neist isegi otseste tsitaatide näol. Stseeni viimane
suur tõusulaine, mis viib välja kulminatsioonini,
algab Ameerika Ühendriikide presidendi Ronald
Reagani sisenemisega, millega kaasneb muusikas
tihenev faktuur, dünaamika kasv, kiired vältused
ning pulseeriva löökpillirühma esiletung.9 Kõik
lavalolijad osalevad jõulises lõpukooris, millesse
on pikitud justkui ebajumalat kummardavad
fraasid „Wallenberg, Wallenberg ...”. Pärast tipu
saavutamist taktis 907 järgneb kiire taandumine
ning taktis 911 kõlab kaugusest katkendlikuna
Naise aaria esimesest vaatusest.
Naise aaria kordumine ooperi lõpus toimib
kahte vaatust ühendava kaarena ning tugevdab
veelgi vaatuste kõrgpunktide omavahelist sidet.
Samas esindab aaria ka teist rolli – Naine meenutab muu meediakära kontrastina Wallenbergi
„inimlikku” poolt. Muusikaliselt esimese ja teise
vaatuse aariad siiski ei kattu. Ehkki säilivad teatud ühendavad jooned – peaaegu tervet vokaalpartiid saadab kellamäng, taustal kõlavad staatiliselt keelpilliakordid ning aeg-ajalt kuuleb ka
puupuhkpillide kiiremaid katkendlikke passaaže –, on muusika iseloom ja meloodia peaaegu

tundmatuseni moonutatud. See on kooskõlas ka
vaatusi eristava printsiibiga – Wallenbergist saigi
lõpuks moonutatud meediamärter.

2. Ooperi „Wallenberg” lavastus
Dmitri Bertmani lavastus Rahvusooperis Estonia
keskendub sümboolsetele ja üldistatud kujunditele. Realistliku lavapildi asemel rõhutab lavastus
väljakujunenud arhetüüpe ning vastandab neid
üksteisele. Sellise abstraktse kujutusviisi aluseks
on üks ooperi olulisim nurgakivi – Wallenberg kui
müüt. Olulisemateks märksõnadeks nii lavastuses
kui ka stsenograafias on grotesk ja kontrastiprintsiip, mis tuuakse eriti esile Wallenbergi tegelaskuju vastandamisel ta „vaenlastele”.
2.1. Lavastuse struktuur
Järgnevalt peatun Dmitri Bertmani „Wallenbergi”lavastuse struktuuril. Kuna ooperi lavastust ei
saa analüüsida eraldiseisva üksusena teosest kui
kompaktsest süsteemist, uurin selle struktuuri
üldprintsiipe teksti ja muusikalise ülesehituse
taustal.
Lavastuse struktuuri all mõistan kõige laiemas
tähenduses selle stseenilist ja stseenisisest ülesehitust. Suuremalt jaolt dikteerib selle libretost lähtuv tegevustik – sündmuskohtade ja
tegelaskonna vaheldumine. Lavastuse struktuur
määrab, kas, kuidas ja milliste vahenditega on
teosest lähtuvad sündmused omavahel seotud või
eraldatud. Samuti mängib lavastuse struktuuris
olulist rolli kulminatsioonide ja pinge raugemise
vahekord. Olulise pidepunktina püüan jälgida
seaduspärasusi, mille alusel muutused aset
leiavad.
Kuna „Wallenberg” jaguneb kaheks vaatuseks
ja 18 selgelt eralduvaks stseeniks, on kõige
põhilisem ülesehitus suuresti juba lavastajale ette
antud, mida Bertman üldjuhul ka järgib. Mitmel
puhul on üleminekud aga sujuvamad: järgneva

8

Kellad kõlavad peaaegu alati koos vokaalpartiiga, toetades mingi tegelase lauldud sõnu samadelt helikõrgustelt. Ehkki
vokaalpartiid rõhutatakse mingi orkestripilliga ooperis väga sageli, on kelli kasutatud vaid kõige olulisematel hetkedel,
s.t. nad saadavad neid lausekatkeid või sõnu, mida võib pidada ooperi võtmesõnadeks. Veelgi enam: erandlikel juhtudel,
kui kellad mängivad oma iseseisvat partiid ilma vokaalita, on ooperis tegu loo seisukohalt kõige saatuslikemate ja
raskemate hetkedega. Nende momentide puhul on kellade partiis peaaegu alati veerandnoodi kordus, mis tekitab
kirikukellade kõlaefekti ja süvendab olukorra raskust ja tõsidust.
9
Pulseeriva rütmijoonisega seostub Reagan ooperis negatiivsete tegelastega – sakslased ja diplomaadid. Selline esitlusviis
käsitleb teda samuti kui sisutühja võimu esindajat. Lavastuses tõlgendas ka Bertman seda seost huvitava lahendusega –
Reagani kõne ajal žestikuleerib Eichmann Reagani selja tagant presidendi enda kätena.
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stseeni dekoratsioonid ja tegelased hakkavad
järk-järgult ilmuma juba eelmise stseeni lõpus
(näiteks stseenide „Plaan II” – „Eichmann I”,
„Eichmann I” – „Rongijaam III” vahetused jne.).10
Sageli on see tingitud ka muusika katkematust
kulgemisest. Eriti märkame seda „Eichmann I”
ja „Rongijaam III” vahetusel, kus „Eichmann I”
lõpus kõlav kella noodikorduse motiiv liigub
edasi „Rongijaam III” esimesse takti, dubleerides
Wallenbergi vokaalpartiid.
Libretost lähtuvalt erinevad ka lavastuses kaks
vaatust nii teemakäsitluse kui ka kujutusviisi
poolest. Liigendumisel nii-öelda sakslaste ja
venelaste vaatusteks on loo „suunamuutus”
vaatajale tajutavaks tehtud. Juba esimese vaatuse
lõpus koos Vene ohvitseride telefonikõnega võtab
maad Nõukogude Liitu sümboliseeriv punane
valgus ja laest langeb punane kangas. Pinge
säilitamine vaatuste vahel on tingimata vajalik,
seda eeldab ka muusika – keelpillide ärevad
tõusvad glissando-käigud ning hiljem lisanduvad
puupuhkpillide kõrges registris trillerid (alates t.
1134) tekitavad ärevustunde, mis kulmineerub
vaskpillide raskete akordidega (t. 1144). Sellele on
tähelepanu pööratud ka stsenograafias: alarmeeriv
punane valgus hõlmab terve lavaruumi.
Üllataval kombel ei rõhuta Bertmani lavastus
vaatustevahelist reaalse-irreaalse tasandi lahknevust, pigem püütakse mõlemas kasutada üldistatud kujundeid. Seega eirab lavastaja ooperi
üldstruktuuri ühte olulisemat alustala. Siiski
leidub teises vaatuses kiiretempolist ja aktiivset
lavategevust (nagu oli esimeses vaatuses
stseenides „Rongijaam” I ja II, „Eichmann I”)
märksa vähem ning seda dikteerib ka muusika,
mis muutub teises vaatuses temporaalselt staatilisemaks. Enamikul juhtudest kasutavad tegelased
lavaruumist vaid piiratud osa ja suurem rõhk
pannakse visuaalsetele lavakujunditele. See
on kooskõlas ka vaatustevahelise raskuspunkti
muutumisega muusikas, kus samuti on vähenenud
pulseeriva motoorse rütmikaga stseenid.11

Nii nagu muusikas ja libretos moodustub
ka lavastuslikult ooperi alguse ja lõpu vahel
ühendav kaar. Proloogis kajastub libretisti
ettekujutus partituurimärkes „Laval vihjed
„Wallenbergi tsirkuse” lavakujundusele”. Libreto
järgi peaks lavakujunduses eeldama mõlemas
stseenis panoptikumi vanglaastmeid, Lubjanka
ülekuulamisruumi jne. Huvitav on märkida,
et ehkki Estonia lavastuses ei järgita libretot
otseselt, on seosed kahe stseeni vahel siiski
loodud, ja lähtudes just muusikalisest aspektist.
„Wallenbergi tsirkuse” esimeses pooles näeme
pöörast lavapilti suure tegelaskonnaga, üha
valjeneva muusikaga, mis saavutab haripunkti
forte fortissimo’s. Pärast kulminatsiooni saabub
äkiline ja täielik rahunemine. Muusikaliselt
muutub faktuur hõredamaks, dünaamika püsib
vahemikus piano kuni piano pianissimo, kaugusest
kostab Naise aaria, mis on vastandina eelmisele
vaatusele nüüd mõtlik ja tasakaalukas. Kui libreto
eeldaks stseenide seotust just „tsirkuse” aspektist,
siis muusikaliselt loob proloogi ja „Wallenbergi
tsirkuse” vahele seose pigem lõpustseeni teine
pool, mis osutub ka stseeni tähenduslikumaks ja
olulisemaks osaks. Sellest teisest poolest lähtub
ka Bertman. Proloog algab tühja lavaga, mille
täidavad aeglases tempos sisenevad ellujäänud
juudid, kellest igaüks kannab küünalt. Juudid ei
istu vanglatreppidel nagu libretos märgitud, vaid
moodustavad Taaveti tähe. Sarnast režiilahendust
näeme ka ooperi lõpus, kui „tsirkus” on juba
vaibunud. Ka siin on lavakujundus lakooniline,
lavapinda raamistab juutidest moodustunud piir,
igaühel taas käes helendav küünal. Lavastuses
tuleb nüüd esiplaanile Wallenberg 3,12 akrobaadist
tummroll.
Stseenivahetusi markeeritakse lavakujunduses
teatud äratuntavate, tegevuspaigale vihjavate
kujunduselementidega. Näiteks „Rongijaama”stseenide algust tähistavad lavaruumi tagaplaanile kerkivad metalluksed, mis vihjavad
rongivagunitele. „Konverents I”, „Eichmann I” ja

10

Ilmekas näide on kulgemine stseenist „Proloog” stseeni „Konverents I”. Tegevuspaiga ja sündmustiku poolest seisavad
kaks stseeni üksteisest väga kaugel. Et vaatajale ei mõjuks stseenivahetus aga liiga teravana, juhatatakse juba „Proloogi”
lõpus järgnev sündmus sisse mõjuva efektiga: kõlab vali sireen, osutades ooperi järgnevatele traagilistele sündmustele.
Orkestripartii näeb ette glissando’sid (valdavalt ülemhelidel ja keelpillipartiides), nii et lavastaja püüdis muusikalist efekti
veelgi tugevdada. Kuna kaks stseeni paiknevad lavastuslikult väga kaugel asetsevates ajastutes („Proloog” arhailisabstraktses ja „Konverents I” kaasaegses), tundis lavastaja tõenäoliselt kahe stseeni siduvuse vajalikkust.
11
Nii muusikaliselt kui ka lavastuslikult on erandiks lõpustseen „Wallenbergi tsirkus”.
12
Tegelane Wallenberg 3 on lavastaja idee.
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„Smerš” on eraldatud laest laskuva lauaga (mis on
iga kord ise värvi), teises vaatuses näeme „Gulagi”
stseenides tagaplaanil vanglaseinale viitavat piiret
jne. Erandiks on Wallenbergi sisemonoloogid,
kus eelnevas stseenis toimunud tegevus ja paik
„külmutatakse” ning Wallenberg liigub esiplaanile.
See on kooskõlas traditsioonilise käsitlusega
ooperiaariast, mis tähendabki ajahetke peatamist
seda esitava tegelase sisemaailma avamiseks.
„Wallenbergi” libreto ülesehitust analüüsides
selgus, et esimese vaatuse „Rongijaama”-stseenid
on seotud teise vaatuse „Gulagiga”. Selline seos
tekib ka lavastuses – mõlemas pooles on lavale
ehitatud seina meenutav piire. See sümboliseeriks
justkui Wallenbergile vastu töötavat müüri,
esimesel puhul olid need sakslased, teisel puhul
venelased.
Üheks oluliseks läbivaks lavakujunduse elemendiks on juba eespool mainitud pikk söögilaud lavaruumi tagumises osas. Lauda on
kasutatud ooperi kolmes stseenis: „Konverents I”,
„Eichmann I” ja „Smerš”. Iga kord ilmub see seoses
eri tegelastega, esimesel juhul on nendeks Rootsi
diplomaadid (kuldne laud), teisel puhul sakslased
(must laud), kolmandal puhul venelased (punane
laud). Laud ühendab neid erinevaid groteskselt
kujutatud gruppe, sest tegemist on Wallenbergi
manipuleerijate ja vaenlastega. Lauda võib tõlgendada kui võimu näitamise ja kehtestamise
sümbolit.
Lähtuvalt nii ooperi tekstist kui muusikast
langeb kogu teose kõrgpunkt lõpustseeni
„Wallenbergi tsirkus”. Selle asemel et järgida
partituuri remarke (viiteid Lubjankale jne.), on
Bertman otsustanud võtta stseeni nimetust
sõnast – lavastaja lähtubki tsirkusest. Lavale on
valgunud väga kirev, ülekaalukalt groteskne
tegelaskond. Sakslaste, ellujäänud juutide,
Wallenbergi onupoja, Vene ohvitseride jt. kõrval
näeme laval astronaute, Disney-kangelasi,
Jõuluvana ja muid „muinasjutulisi” karaktereid.
Absurditunde ja naeruväärsuse süvendamiseks
on lavale paigutatud lõbustusparki meenutav
karussell, mille ümber tegelased koonduvad.
Groteskse väljenduse haripunktis, mis langeb
kokku muusikalise kulminatsiooniga, hakkab kogu
tegelaskond – kuhu on lisandunud isegi ellujäänud
juudid – üksmeelselt nagu ekstaatilises tantsus
õõtsuma. Kogu seos ajaloolise Wallenbergiga
on niisiis kõrvale jäetud ning võimendunult

näidatakse meedia poolt konstrueeritud müüti
(vt. pilt 1 lk. 219).
Lavastus toob esile teose pingekasvud ja -kahanemised, markeerib stseenivahetusi ning muudab
ooperi kulminatsiooni („Wallenbergi tsirkuse”)
lavaliste vahenditega veelgi võimsamaks, lähtudes
sageli eelkõige muusikalistest kujutusviisidest.
Bertmani lavastus ei ole pelgalt illustreeriv, vaid
tõstab ooperi visuaalselt sümboolsele tasandile.

3. Ooperi „Wallenberg” tegelaste
iseloomustamine muusikas ja lavastuses
Ooperihelilooja kohta öeldakse sageli, et ta on
nagu oma teose esimene lavastaja – määrab lavastuse struktuuri, tempod, karakterid. Kõigepealt
aga loob tegelaskujud libretist ning seetõttu on
ka libretouurimise üks aluselemente tegelaste
analüüs.
Kirjandusteadlane Manfred Pfister toob välja
tegelaskujude kaks vastandgruppi – staatiline
vs. dünaamiline tegelane. Staatiline tegelane
jääb kogu teksti vältel muutumatuks, mis aga
muutuda võib, on vaataja arvamus temast.
Dünaamiline tegelane seevastu muutub teksti
jooksul kas järk-järgult või siis hüpetena (Pfister
1988: 177–178). Peale selle eristab Pfister ka üheja mitmemõõtmelisi tegelasi. Ühemõõtmelistel
tegelastel on piiratud hulk iseloomuomadusi,
mis on omavahel seotud sarnasuse alusel.
Kõige äärmuslikumal kujul on omaduste kogum
asendatud ühe kindla ja määrava omadusega,
mis on võimendatud nii, et tegelasest saab
karikatuur. Selle vastandiks on mitmemõõtmeline
tegelaskuju, kelle olemus koosneb kompleksselt
võimalikult erinevatest joontest ja kelle tausta
avatakse ühtlasi rohkem (Pfister 1988: 178–179).
Ooperis iseloomustab tegelasi kindel muusikaline materjal. Erkki-Sven Tüür on maininud:
Teemade valikuga peab olema minu meelest
selles mõttes ettevaatlik, et teemal peab olema
piisavalt mahtu või ambivalentsi, et sa võid
seda projitseerida erinevatesse aegadesse ja
erinevatesse situatsioonidesse. Selles peab
olema midagi, mis kõneleb väga sügavalt
inimolemuse tähtsatest aspektidest, sest
mingid arhetüübid on ikkagi ühed ja samad
(Erss 2004: 73).
Sellist ambivalentsust vajab ooperi „Wallenberg”
tegelastest eelkõige nimikangelane.
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3.1. Wallenberg

Wallenbergiga kui ka kandes edasi Wallenbergi
kui ideed, kui teda laval ei ole.
Motiivi oluline tunnus on tema muutuv rütmijoonis – järkjärguline vältuste pikenemine või
vastupidi, lühenemine, mis jätab mulje tempo
muutumisest. Selline rütmilahendus on kooskõlas
Wallenbergi kui mitmeplaanilise tegelasega –
libisemine ühelt tempolt teisele ei võimalda
Wallenbergi määratleda ühemõttelise karakterina.
Muutlikkusele vastandub mehaanilisus (muutumatu tempo, ostinaatsed rütmid), mis iseloomustab ooperis Wallenbergi vaenlasi –
diplomaate, venelasi, sakslasi ja eriti Eichmanni.
Wallenbergi kui ajaliselt mitmemõõtmelist
tegelast käsitleb ka Kerri Kotta oma artiklis „On
cross-temporality in Erkki-Sven Tüür’s opera
„Wallenberg”” (Kotta 2010).
Wallenbergi motiiv põhineb dodekafoonilisel
real.

Pfisteri lähenemisviisi aluseks võttes on Wallenbergi keeruline ühemõtteliselt ühe kindla
tegelasgrupiga seostada. Võib öelda, et Wallenberg kuulub ooperis dünaamiliste ja staatiliste
tegelaste vahepeale. Wallenberg ei tee teose
jooksul läbi dünaamilistele tegelastele omast
transformatsiooni, s.t. tema teatud iseloomujooned küll süvenevad, aga ei muutu. Seepärast
võib Wallenbergis näha staatilisele tegelasele
omaseid jooni. Wallenbergi tegelaskuju jälgides
kogeb vaataja aga järkjärgulist meelekindluse
degradatsiooni. Ehkki Wallenbergil ei teki ooperi
jooksul kõhklusi, kas aidata juute või mitte,
vaevavad teda sellegipoolest pidevalt sisemised
heitlused: kõigest sellest, mida ta teeb, on
vähe. Wallenbergi sisemised piinad avalduvad
eredalt tema vastasseisus ooperi „antikangelase”
Eichmanniga. Kuna Eichmann suudab lühikese
ajaga hukata tuhandeid, kuid Wallenberg päästa
vaid väheseid, esineb Wallenbergi sisemaailmas ka
hetkelisi kõhklusi. Selline psühholoogiline võitlus
paigutab Wallenbergi dünaamiliste tegelaste
hulka.
Kuna informatsiooni antakse teose jooksul
Wallenbergi kohta palju, kuid suur osa sellest jääb
vaataja enda interpreteerida (eriti teises vaatuses ei
seletata kõike lõpuni ning mitmetähenduslikkust
lisab Wallenberg 2), võib Wallenbergi pidada
mitmemõõtmeliseks ja avatud tegelaseks.
See kajastub ka muusikas. Ajaloolise Wallenbergi
olulisimaks tunnusmuusikaks orkestripartiis on
kaks temaga seonduvat motiivi. Esimest motiivi,
mis saadab Wallenbergi läbivalt kogu ooperi vältel,
nimetan „Wallenbergi motiiviks”. Teine motiiv
esineb märksa harvem ning pigem peidetumal
kujul, avades oma põhiolemuse ainult partituuri
lähemal analüüsil: ta koosneb Wallenbergi nime
nootideks transkribeeritavatest tähtedest. Seetõttu viitan sellele kui „nimemotiivile”.
Oma laiahaardelise kasutusega omandab Wallenbergi motiiv ooperis Wallenbergi juhtmotiivi
rolli, esinedes nii olulistel momentidel koos

13

Näide 1. Wallenbergi motiiv.

Esmakordselt esineb motiiv ooperi alguses
taktides 12–16 ning seejärel ooperi proloogis
pidevalt kordudes ühe olulisema muusikalise
materjalina. Esimesel läbiviimisel näidatakse
motiivi lisaks põhikujule ka dodekafoonilise
korrastusprintsiibi kahes põhilises tüüpkujus,
retrograadis ja inversioonis – kellamängu partiis
järgneb motiivi tutvustamisele põhikujus kohe
sama motiiv ka retrograadis, samaaegselt mängib
vibrafon Wallenbergi motiivi inversioonis.
Vibrafoni esituses ei ole motiiv aga nii äratuntav
kui kellamängu partiis.13 Pärast motiivi ja selle
transpositsioonide kõlamist hakkab kromaatilisus
järk-järgult „lahustuma” diatoonikasse. 12-helirea
põhimõtet jätkates võib siiski kromaatilise
heliredeli kõik 12 koostisosa kokku lugeda mõlema instrumendi, kellamängu ja vibrafoni partiide

Alates 12-helirea kaheksandast helist on kõik intervallid suurendatud oktavi võrra või on intervallist saanud selle
pöördintervall – suurest sekundist on saanud väike septim. Vibrafoni partiis eelneb motiivile enne täielikku läbiviimist
(samal ajal kui kellamängu partiis kõlab põhikuju) helirea algusnootide perioodiline kordamine kõigepealt trillerina,
hiljem neljanoodilise järgnevusena. Eriti huvitav on asjaolu, et vibrafoni partiis jätkub samuti pärast ühe kuju lõppemist
vahetult ka teise kuju läbiviimine, seekord inversiooni retrograadis. Sellest kõlab siinpuhul aga ainult neli esimest heli
ning seejärel motiiv katkeb.

128

Maris Pajuste

Näide 2. Wallenbergi motiivi katkemine.

summana (mõnel puhul tuleb arvestada ka vokaalpartiid).
Sellisel kujul, nagu kuuleme motiivi esmakordselt ooperi proloogis, esineb seda hiljem
teoses vähe. Motiivi eri variandid mängivad aga
Wallenbergi kui tegelase dramaturgias olulist rolli.
Järgnevates näidetes peatun Wallenbergi motiivi
erinevatel versioonidel.
Väärib märkimist, et motiivi kannavad kogu
ooperi jooksul „Wallenbergi pillid” – kellamäng
ja vibrafon. Kui need pillid mängivad motiivi üheaegselt, siis ei dubleeri nad teineteist, vaid toovad
motiivi kuuldavale erineval kujul. Aga Wallen-

bergi motiiv kõlab ka teistelt instrumentidelt. Eriti
tähenduslikud on selles osas stseenid „Plaan II” ja
„Eichmann I”. Stseenis „Plaan II” mängivad motiivi
bassklarnet, fagotid, klarnetid, oboed ja flöödid,
motiiv kõlab pea iga ühe või kahe takti tagant,
mitmel juhul ka samaaegselt oma eri kujudes.
Tuletagem meelde, et stseen „Plaan II” mängib
ooperi üldstruktuuris olulist rolli – Wallenberg
hakkab kahtlema, et tema tegevusest ei piisa.
Selline oluline vaade tegelase sisemaailma
seletab ka niivõrd sagedast Wallenbergi motiivi
kohalolu. Stseeni kulgedes läbib motiiv järjest
kõrgemaid registreid – alustades bassklarnetist
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Näide 3. Kiirenev Wallenbergi motiiv.

ja lõpetades flöötidega. Samal ajal kajastab
Wallenbergi tekst isiksuse arengut: stseen algab
dramaatiliselt sõnadega „Nicht genug, ich tue
nicht genug ...” („Ma ei tee piisavalt …”), kuid
aegamööda muutub teksti alatoon helgemaks:
„Aber es wäre ein Anfang” („Aga see oleks siiski
algus”). Instrumentatsiooni järkjärguline üleminek
kõrgematele instrumentidele sisendab ka
muusikalist helgust.
Wallenbergi motiivi ühe tunnusena säilib selle
aeglustuv rütmijoonis. Siiski esineb ka siin kõrvalekaldeid. Näiteks ilmneb juhuseid, kus motiiv
katkeb enne aeglustuvat osa, sest sisse tungib
mingi muu motiiv (näiteks t. 159) või eriti kaalukas
repliik vokaalpartiis (näiteks t. 356, 445).
Suurimaks muutuseks on aga rütmijoonise
ümberpööramine, s.t. motiiv aeglustumise asemel
hoopis kiireneb. See võte rõhutab Wallenbergi kui
tegelase mitmemõõtmelisust. Motiivi kiirenemise
14

puhul on enamikel juhtudel dodekafooniline
helirida mittetäielik ning lõpeb kahe viimase
heli tremolol „takerdumisega”. Eriti torkab silma
Wallenbergi motiivi rütmijoonise kiirenemine
stseenis „Rongijaam III”.
Tuletagem meelde, et tegu on esimese vaatuse
kõrgpunktiga, kus toimub loo sisus oluline
murrang. Nii nagu võtab Wallenbergi suhtumine
oma tegevusse uue suuna, muutub ka temaga
seonduv juhtmotiiv põhiolemuselt vastupidiseks.
Wallenbergi nimemotiivi esineb ooperis
vähem ning selle kohalolek võib jääda kuulajale
hoomamatuks. Motiiv koosneb nime „Wallenberg” tähtedest, mida saab transkribeerida
helikõrgusteks, nendeks on a-e-b-e-g. Meloodilisel kujul läbiviiduna kõlab nimemotiiv oma
tüüpkujus esmakordselt proloogi alguses, mil
ooperi esimeses tekstifraasis tuleb kuuldavale
Wallenbergi nimi. Horisontaalsel kujul14 laulduna

20. sajandi muusikas, eriti nt. Arnold Schönbergi ja Alban Bergi lavateostes, esineb üks ja sama motiiv sageli nii
horisontaalsel kui ka vertikaalsel kujul.
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kõlab nimemotiiv proloogis ka teistkordselt,
sedapuhku koori esituses stseeni lõpu poole,
pikemates vältustes ja veidi muudetud rütmikaga.
Koor esitab motiivi fortissimo’s, samuti on vastavaid
helikõrgusi rõhutatud tähendusliku kellakõla ja
järk-järgult lisanduvate vaskpillidega.15 Motiivile
iseloomulikud sünkoobid ja pidede kasutamine
säilivad kõikidel kordadel.
Rõhutatult kuuleme nimemotiivi kahel korral
ka teises vaatuses: stseeni „Konverents II” alguses
ja stseeni „Gulag I” lõpus. Võrreldes esimese
vaatusega on toimunud aga otsustav muutus –
motiiv ei kõla enam nendelt helikõrgustelt, millelt
esimeses vaatuses, s.t. ei esinda enam oma
põhiolemust, Wallenbergi nimetähti. „Konverents
I-s” kuuleme seda väike terts madalamalt (fiscis-g-cis-e), „Gulag I-s” suur sekund kõrgemalt
(h-fis-c-fis-a). See on kooskõlas teise vaatuse
irreaalsusega – tõeline Wallenberg taandub väljamõeldise ees.
Äratab tähelepanu, et nimemotiiv ei esine
ooperis esmakordselt mitte koos tekstiga, vaid juba
esimestes taktides: nimemotiivi helid moodustavad vertikaalse kooskõla. Kui heita etteruttavalt
pilk ooperi lõppu, näeme samasugust võtet ka
teose lõputaktides, ehkki siis ei kuule nimemotiivi
vertikaalset helirida nii puhtal kujul kui alguses.16
Nimemotiivi paiknemine ooperi alguses ja
lõpus osutab taas Tüüri sümmeetriataotlusele. Kui
proloogis kuulsime motiivi täielikul kujul teose
kolmandas taktis, kus algas crescendo, siis teises
vaatuses on see asendunud diminuendo’ga.
Nagu juba öeldud, võib ooperit jaotada „tõelise”
Wallenbergi ja „väljamõeldud” Wallenbergi vaatusteks. Intervjuus Tõnis Kahule on Tüür maininud:
„Ega siingi ei ole õigupoolest mingit tavapärast
kangelasemüüdi
loomist,
ennemini
selle
dekonstruktsioon” (Kahu 2007). Sellest lähtuvalt
märkamegi teises vaatuses Wallenbergi osakaalu
vähenemist, tema lagunemist. Wallenbergi
vokaalpartiis kõlab vaid üksikuid sõnu ja lausekatkeid, kuid neile karakteerne muusikaline
vastandumine teistele tegelastele säilib endiselt.
Wallenbergi vastased kujutavad endast enamasti
mehaanilisi, kuivi bürokraatliku võimu esindajaid,
kellega kaasneb motoorse ja nurgelise rütmikaga

väljenduslaad muusikas. Wallenberg seevastu
esindab hoopis teist poolust – inimlikkust, avatust, dünaamilisust –, mille muusika põhineb
sujuvamal, nagu meetrumita kulgemisel. Seda on
võimalik seletada ka rakendades Tüüri muusika
puhul ajatasandite teooriat vastavalt Kotta juba
eespool mainitud seisukohtadele (Kotta 2008).
Motoorse rütmika kaudu kuuluvad Wallenbergi
vastased ajatasandite liigituse kohaselt „kiire
aja” alla, Wallenbergi puhul ei ole aga enamasti
võimalik määrata kindlat tempot ega meetrumit,
seega on temaga kaasnevat muusikalist kujundust
võimalik võrrelda „aeglase ajaga” või „ajatu ajaga”.
Selline kontrastne vastandamine saab ooperis
selgeks juba Wallenbergi esimesel sisenemisel
stseenis „Konverents I”. Diplomaatidega seostuv
keelpillide tõtlik staccato-taust lakkab Wallenbergi
sisenedes otsekohe, orkestripartiis kuuleme
püsivat vaskpillide ja keelpillide kooskõla, mille
kohal mängivad vibrafon ja kellamäng Wallenbergi
motiivi (t. 167–171). Sarnast „sündmust” näeme
ka laval – Wallenbergi sisenedes lavapilt tardub,
diplomaadid ja külalised jäävad liikumatuna
paigale ning tähelepanu pöördub ainiti Wallenbergile. Ajatasandiline vastandamine säilib endiselt ka tegevuse jätkudes. Diplomaadid ning
külalised liiguvad aegluubis ning Wallenberg
„reaalajas” – ehkki muusika eeldaks justkui
vastupidist. Tõenäoliselt aga taotles lavastaja
omamoodi võõritusefekti, mille tekitab kontrast
diplomaatide pulseeriva muusikalise tausta ja
nende aegluubis liikumise vahel.
„Aja” mõistel on ooperis seoses Wallenbergiga
väga tähenduslik koht. Kuna Wallenbergil ei ole
piisavalt aega, õnnestub tal päästa liiga väheseid
juute. Aeg („Zeit”) on siin niivõrd tähtis, et peaegu
iga kord, kui see sõna Wallenbergi tekstis kõlab,
on see muusikas sündmusena esile toodud. Eriti
oluliseks teeb selle saatmine tähendusliku pilli,
kelladega. Rõhutatult on aeg markeeritud stseenis
„Eichmann I”, kus Wallenbergi sõnaga „Zeit” („Ich
habe eine Verbündete. Die Zeit” – „Mul on üks
liitlane. Aeg”)17 astub sisse kellade noodikordusega
motiiv fortissimo’s (t. 689). Sõna „Zeit” rõhutamine
kellaga lisab dramaatilisust, mõjudes kuulajale
tähelepanuväärselt
saatusliku
momendina.

15
16

Huvitav on märkida, et taktis 82 on motiivi lõpunoot g ühtlasi alguseks Wallenbergi motiivile.
Loo seisukohtast on see väga huvitav dramaturgiline võte, kuna teises vaatuses ei säilitanudki Wallenberg oma „puhast”
kuju, vaid temast sai meediamärter.
17
Selle lause ühe võimaliku tõlgendusena võib „aega” kui tuleviku kohtumõistjat pidada Wallenbergi liitlaseks –
Wallenberg võidab siiski moraalsel tasandil.

131

Erkki-Sven Tüüri ooperi „Wallenberg” muusikalisest dramaturgiast ja selle seostest lavalise interpretatsiooniga

Sellest hetkest stseenis saab alguse Wallenbergi
moraalne „langus” ning mõjuvõimu saavutab
Eichmann.18 Ajakäsitluse hea näide on esimese
vaatuse lõpp, kus „sakslaste vaatus” teatud mõttes
lahenduse leiab: Wallenbergi lausega „Jetzt ist
Zeit” („Nüüd on aeg”) algab lõik, kus näeme
partituurimärget „ilma meetrumita” („ajatu aja”
musternäidis). Sellega astub Wallenberg igavesti
kestvasse aega, mis triumfeerib kronomeetrilise
aja üle (motoorika) – kvaliteet valitseb kvantiteedi
üle ning seega Wallenberg ka Eichmanni üle. Ka
üks päästetud inimelu loeb moraalsel tasandil
rohkem kui Eichmanni efektiivsus kvantitatiivsel
tasandil. Igavesti kestvas (ajatus) ajas leiab
Wallenberg niisiis oma viimse pelgupaiga, kus ta
saab moraalselt rahu leida, samal ajal kui ta ooperi
reaalselt kestvas ajas n.-ö. lüüa on saanud.
Lavastuses ja kujunduses tuuakse Wallenbergi
vastandamist teistele tegelastele selgelt välja
juba kostüümiga – kui Wallenbergi vaenlased
kannavad läikivaid, ülepingutatult ilutsevaid
kostüüme, siis Wallenbergi lihtne ja lakooniline
valge ülikond loob sellele silmatorkava kontrasti.
Eriti eredalt märkame vastandust Wallenbergi
valge põhivärvi ja sakslaste mustade kostüümide
vahel. Valge ülikonnaga ei jää Wallenberg aga
kogu ooperiks – esimese vaatuse lõppstseenist
alates kannab nimitegelane juudirüüd kuni
ooperi lõpuni. See rõhutab Wallenbergi ja juutide
vahelist tihedat seost, millele viitab ka muusika.
Lavastuses näeme selle esimest märki stseenis
„Rongijaam I” – pärast seda kui peategelase silme
all tapetakse juut, keda ta päästa üritas, satub tema
kätte tolle sall19 – element, mis jääb Wallenbergiga
kogu ooperi vältel. Eriti selgelt on lavastaja ja
kunstnik Wallenbergi ja juutide seosele osutanud
esimese vaatuse lõpus, stseenis „Surmamarss”.
Terve vaatuse kantud valge ülikonna (mis
samuti läheneb värvi poolest juutide omale) on
Wallenberg vahetanud juudirüü vastu. Juudirüüd
võib pidada ohvrirüüks. Sellega tahtis lavastaja
ilmselt näidata Wallenbergi kui kannatajat –
Wallenbergist on saanud samasugune ohver.
Ühtlasti kinnitab juudirüü kandmine Wallenbergi kui ajatasandiliselt sügavat tegelast. Wal-

lenbergi isiksuse moraalne tasand kehtestab
teda teatud mõttes kui igavikulist arhetüüpi. Ta
asetseb väljaspool enda kaasaegset, mehaanilist
ja kalkuleerivat keskkonda. Wallenberg on ooperis
Päästja või Lunastaja kehastus, seega „ajatu” ja
„igavikuline”. Samamoodi nagu oli muusikaliselt
Wallenberg suures osas seostatav „ajatu” või
„aeglase” ajaga, näeme ka lavastuses tema
seostamist igavikulise tasandiga (vt. pilt 2 lk. 219).
Siiski pole kontrast Wallenbergi ja teiste
tegelaste vahel alati väga selgelt piiritletud.
Tuleb ette ka juhuseid, kus nimitegelane
võtab üle oma vastasele kuuluva muusikalise karakteristika. Stseenis „Rongijaam II”
hakkab quasirap-stiili korraks kasutama ka
Wallenberg, demonstreerimaks oma üleolekut
Saksa ohvitserist (selles stseenis on Wallenbergi
ja Saksa ohvitseri suhe vastupidine stseeniga
„Rongijaam I”): Wallenberg astub oma loomulikust
kestast välja – tema tekst on otsene tsitaat Saksa
ohvitserilt, mida kuulsime stseenis „Rongijaam I”.20
Pärast quasi-rap-partiid jätkab Wallenberg aga
juba endale omase muusikalise materjaliga,
kinnitades „Kes on rootslane, on puutumatu”.
Huvitavalt on lavastuses vastandatud kahte
vaatust Wallenbergi tegelaskuju vaatepunktist.
Esimeses vaatuses on Wallenberg vaba tahtega
vabalt ringiliikuv isik, ent teises vaatuses kaotab
Wallenberg oma vabaduse: ta on suletud kitsasse
eeslaval paiknevasse puuri (nagu varbadega
kongi; vt. pilt 3 lk. 220). Puur tähistab nii Gulagi
vangilaagrit, kuhu Wallenberg tõenäoliselt Nõukogude Liitu kadudes viidi, kui ka Wallenbergi
isiksuse abitust ja võimetust takistada müüdi
tekkimist. Sellega tõmmatakse tõelise Wallenbergi ja Wallenberg-müüdi vahele selge piir.
Stseenis „Võitlus”, kus tõuseb domineerivaks
Wallenberg 2, hakkab puur vajuma lava alla,
kuhu vangid ja Wallenberg 2 seda jõuliselt
suruvad, vajumise märguandeks tromboonide
glissando’d fortissimo’s. Täielikult kaob puur aga
stseeni „Eichmann II” lõpuks. Libreto järgi peaks
Wallenberg küll ka „Wallenbergi tsirkuses” ilmuma
tummrollina, kuid Bertman on sellest loobunud:
tõelisest Wallenbergist pole ooperi lõpuks

18

Tegelikult ei ole sõna „aeg” rõhutatud ainult Wallenbergi partiis, olulisena on see välja toodud ka Eichmanni puhul nt.
taktis 1061.
19
Juudi palvesall tallit on oluline element juutide palverituaalides, mida kannavad mehed nädalasiseste hommikupalvete
ajal.
20
Quasirap-tehnika olemasolu Wallenbergi vokaalpartiis asetab ta vokaalstiililise kirevuse poolest Eichmanniga ühele
tasandile, kus vokaalne väljenduslaad ulatub kõnest arioosse stiilini.
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enam midagi järel. Lugu summeeriva sümbolina
ilmub „Wallenbergi tsirkuse” teises pooles
lavale aga Wallenberg 3, kondiväänajast atleet.
Wallenberg 3 avab kahe eelkäija edasiarendusena
uue sümboolse tasandi. Ühe võimaliku tõlgendusena tähistavad tema pingelised ja nagu murtud liigutused justkui moonutustes vaevlevat
Wallenbergi.

Wallenberg 2 ilmumine on omamoodi murrangupunkt teises vaatuses. Enne seda näeme
stseenis „Gulag II” ennast juba täiesti kaotanud
Wallenbergi, keda ärgitavad kolm Gulagi vangi:
„Erinnere dich, Wallenberg!” („Tuleta meelde,
Wallenberg!”). Mäletamise asemel luuakse aga
midagi tehislikku – stseeni „Gulag II” lõpus ärkabki
ellu soovitud kangelane, Wallenberg 2.
Karikatuurse kõrgpunkti saavutab Wallenberg
2 lõpustseenis „Wallenbergi tsirkus”. Kaleidoskoopiliselt kireva lavategevuse ja muusikalise
materjali keskele naasevad Wallenberg 2 üksikud
lausekatked nagu idée fixe, millele lavastaja on
leidnud ülimalt iroonilise lahenduse. Wallenberg 2 paikneb eeslaval nii, et lavapinnast ulatub
välja vaid ülakeha. Oma partii üksikuid sõnu
ja lausekatkeid esitab ta muinasjuturaamatu
välimusega partituurist, jättes mulje Wallenberg 2-st kui suflöörist, kes loeb maha talle kätte
antud teksti – lavastaja idee meediakära tagajärjel
tekkinud tehisinimesest.

3.2. Wallenberg 2
Wallenberg 2 on Wallenbergi popversioon –
meedias üleekspluateeritud kangelase kujutis,
karikatuur sellest, kelleks Wallenberg meediakära
tulemusel II maailmasõja järgsel perioodil sai.
Libretisti irooniline suhtumine ja nurgeline karakterikäsitlus ilmnevad muusikas rõhutatult jõulise
ning teravana. Sarnaselt teiste ooperi negatiivsete
tegelastega iseloomustab Wallenberg 2 motoorne rütmika, mille põhilisteks kandjateks on ka
diplomaatidele omane keelpillide rõhutatud
staccato. Näib, et Wallenberg 2-s justkui ühineks
kogu ooperi negatiivsete tegelaste muusikaline
karakteristika, seda eelkõige instrumentatsioonis.
Nii kuuleme stseenis „Võitlus” keelpillide ruttavat
staccato’t, üha tihenevaid vaskpillimotiive, suur
osakaal on löökpillidel (tom-tom, kõlapulgad,
timpanid, campanaccio). Muusika motoorne rütmika tekitab seose populaarmuusikaga, mis
viitab omakorda Wallenberg 2-le kui popikoonile.
Stseenide „Eichmann I” ja „Võitlus” sarnased lõpud
loovad omakorda huvitava paralleeli ooperi kahe
olulisema n.-ö. kurikaela, Eichmanni ja Wallenberg
2 vahel.
Wallenberg 2 juhtpillina kõlav bass-süntesaator
on ainuke elektrooniline instrument teose orkestrikoosseisus, viidates siin taas popmuusikale, aga
ka tegelase tehislikkusele ja ebaloomulikkusele.
Kuna tegu on Wallenbergi popversiooniga, leiame
stseenis „Võitlus” samuti popmuusikale viitavat
rütmikat ja lihtsaid harmooniakäike.
Lavastuses joonistub Wallenberg 2 välja ühe
eredama tegelaskujuna. Sümboliseerides Wallenbergi popversiooni, näeme teda tõeliselt jumaldatud staarina, kellele lavastaja ja kunstnik on
andnud Elvise välimuse.21 Ka tema žestid ja liikumine on tüüpilised poptähele (vt. pilt 3 lk. 220).

21

3.3. Naine
Naine on ooperis juudi soost tegelane, kelle
pere hukkus natsirežiimi haarangute tagajärjel.
Kuna Naine ei suuda leppida teadmisega, et
kogu tema pere suri, kuid tema elab, annab ta
Wallenbergile Rootsi kaitsepassi tagasi. Sellega
kirjutab ta vabatahtlikult alla oma surmaotsusele.
Naine osaleb ooperis kolmes stseenis: „Päästetud”,
„Rongijaam III” ja „Wallenbergi tsirkus”, viimases
neist vaid „Naise häälena”. Ehkki roll ei ole
kuigi mahukas, kuulub Naine sellegipoolest
teose võtmetegelaste hulka. Just Naisega kaasnev traagika tekitab konflikti Wallenbergi
sisemaailmas. Sellest lähtuvalt tuleb ühe olulise
aspektina märkida ka seost Naise ja Eichmanni
vahel. Mõlemad tegelased on Wallenbergi sisemaailmas toimuvate heitluste agitaatoriks. Küll
aga mõjutavad nad Wallenbergi täiesti erinevatest
lähtepunktidest. Wallenbergi suurimad kõhklused
avalduvad stseenides „Plaan II” ja „Plaan III”, mis
järgnevad vahetult kohtumisele Naisega.
Naise ilmudes toimub instrumentatsioonis
huvitav muutus. Pillid, mis enne seostusid Wallenbergiga – kellamäng ja vibrafon –, saadavad nüüd

Wallenberg 2 kostüüm on nagu peategelase omagi valge, ent samas sätendav – nagu negatiivsel tegelaspoolel.
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Naise vokaalpartiid peaaegu tervikuna. Tähtsama
pillina tõuseb esile kellamäng,22 mille ühte nooti
kordav motiiv tekitab justkui „saatuse kella” efekti.
See motiiv osutub ka Naise üheks olulisemaks
muusikaliseks tunnusjooneks.23
Oluline on vaadelda ka Naise lavaloleku mõju
Wallenbergi motiivile: sellest hakkavad järkjärgult kaduma kõige tunnuslikumad jooned.
Üha enam kuuleb motiivi sellist versiooni, mis
helide oktavilise ümberpaigutamisega on kaotanud oma algse meloodiajoonise, tihti esineb
motiiv mittetäielikuna, üks transpositsioon
läheb lõpetamata üle teiseks, jäädes omakorda
pooleli, jne. Samuti ei ole kellamäng ja vibrafon
enam motiivi kõige sagedasemateks esitajateks,
vaid selleks on saanud pigem puhkpillid. Eriti
tähenduslikuna mõjub stseeni „Rongijaam III”
lõpp, kus kuuleme vaid viiteid Wallenbergi motiivile – selle asemel kõlab kromaatiline helirida,
sarnanedes sellise kujuga, nagu kuuleme seda
esmakordselt teises vaatuses, stseenis „Smerš”.
Ooperi lõpus Wallenbergi motiiv enam oma
algsel kujul ei kõla. Naasevad küll motiivi katked,
kuid nende esitusviis – kellamängu ja vibrafoni
kiired vahelduvad käigud – tekitavad kujutluse
laialipaisatud riismetest. Sellega on kooskõlas
ka Naise katkendlik vokaalpartii („Sie können
mich von den Äckern kratzen ...” – „Te võite mind
põldudelt kokku riisuda …”).
Naise hääl (Stimme der Frau) ooperi lõpus, mis
kordab lühendatult „Rongijaam III-st” pärit aariat,
kinnitab veelgi väga olulist sisulist muutust, mis
leiab aset teose teises vaatuses. Kui „Rongijaam
III-s” jutustas naine oma perekonnast, siis nüüd
on tekst minavormis. Partituur sisaldab siinjuures
märget „aus einer anderen Realität” (teisest
reaalsusest). Ehkki aaria esitajaks on endiselt Naine,
sümboliseerib ta siin ilmselt kõiki ohvreid ja sõjas
kannatanuid. Ühtlasi mõjub see ka Wallenbergi
sisehäälena.
Lavastuses kujutatakse Naist mitmeti sarnaselt
teiste juutidega (kostüüm, liikumistempo), kuid

samal ajal rõhutatakse ka distantsi ellujäänud
juutidest. Naise esimeseks stseeniks ooperis
on „Päästetud”, mis liigendub Wallenbergi
motiivi kõlamisega kaheks – ellujäänud juutide
osa lõppedes astub sisse Naine oma esimeste
fraasidega. Lavastuses kasutataksegi Wallenbergi motiivi märguandena, mil Naine grupist
eraldub ja Wallenbergile läheneb. Stseenis
„Rongijaam III” eristub Naine teistest tegelastest
aga juba nii liikumiselt kui ka distantsilt. Samal
ajal kui Wallenberg on eeslaval ja jagab juutidele
Rootsi töölube ning abivajajad kiirustavad neid
vastu võtma, püsib Naine liikumatuna lavaruumi
tagumises osas, hüüdes Wallenbergi nime. Naise
ulatusliku aaria algusega vahetatakse aga pooled – teised tegelased „tarduvad” ning tähelepanu
koondub täielikult Naisele. Naise aeglane tempo,
millega ta Wallenbergile läheneb, tarretab hetkeks
aja, sisendades olukorra monumentaalsust (vt. pilt
4 lk. 220).
Wallenbergi ja Naise vahelise seose märkimiseks on lavastuses leitud väga huvitav detail.
Mõlemas stseenis, kus Naine esimeses vaatuses
esineb („Päästetud” ja „Rongijaam III”), jätab
tegelane Wallenbergile midagi endalt. Stseenis
„Päästetud” osutub selleks mängukaru, mille
kingib ooperi nimitegelasele Naise poeg, „Rongijaam III-s” aga Naise enda peakate, mille ta
eemaldab enne vagunisse astumist. 24 See otsustav
hetk tuuakse lavastuses jõuliselt ka esile: viimane
hoop Wallenbergi meelekindluse murdumisel ei
kõla mitte ainult tema sisemuses, vaid ka reaalsuses: Naine lõpetab oma traagilise aaria, astub
vagunisse ning lööb rongiukse valjult kinni.
3.4. Holokaustis ellujäänud juudid
Holokaustis ellujäänud juudid on ooperis esindatud koorina ning kolme solistina – Esimene, Teine
ja Kolmas Ellujäänu (stseenis „Päästetud” Esimene,
Teine ja Kolmas Päästetu). 25 Suuremad rollid on
Esimesel ning Teisel Ellujäänul. Sellegipoolest

22
Kellamängu puhtal kujul võibki pidada Naise juhtpilliks.
23

Põgusalt vihjatakse siiski veel kellamängu ja vibrafoni seosele Wallenbergiga Naise aaria esimeses pooles stseenis
„Rongijaam III” (korraks ka ooperi lõpus, stseenis „Wallenbergi tsirkus”), kus need pillid mängivad Wallenbergi motiivi
katkendlike repliikidena.
24
Kui naine eemaldab endalt peakatte, on see järjekordne märk, millega ta eraldub ülejäänud juutidest. Samas on peakatte
eemaldamine ka enda paljastamise/vabastamise märk.
25
Ehkki Naine kuulub samuti juutide gruppi, ei ole teda võimalik üheselt mõistetavalt „ellujäänute” juurde arvata.
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ei seisa nad „isiksustena” juutidest kui grupist
väljaspool, vaid pigem funktsioneerivad nende
esindajatena.
Juudid esindavad „Wallenbergis” üht ideed,
kehastades holokausti traagikat. Ent neil on
ooperis veel üks funktsioon: Wallenbergi
kui tegelase karakteristika avamine, lisades
oma repliikidega uusi tahke ja informatsiooni
peategelase mõistmiseks. Seda näitab juba ooperi
proloog, kus juutide tekst keskendub ainuüksi
Wallenbergi tegelaskuju problemaatikale. Ilmeka
näitena saab välja tuua ka teise vaatuse stseeni
„Konverents III”, kus Ellujäänute ulatuslikud aariad
sisaldavad üksnes meenutusi Wallenbergist.
Sidet tugevdab asjaolu, et juudid on ainukesed
tegelased kogu ooperis, kes jäävad selgelt n.-ö.
Wallenbergi poolele.
Juute iseloomustab muusikas staatiline
orkestritaust, mis on Kotta ajamääratluse teooria
kohaselt võrreldav ajatu ajaga (Kotta 2008:
27), iseloomulikeks instrumentideks eelkõige
keelpillid. Pidevad ja liikumatud kooskõlad
orkestris ning Ellujäänute vokaalpartii mõõdukas
väljenduslaad peegeldavad igavikulisust, mis
tekitab juutide ja ooperi teiste tegelaste vahel
märkimisväärse kontrasti. Eriti eredalt tajume
kontrasti stseenide „Rongijaam II” ja „Päästetud”
vahetusel: „Rongijaam II” lõpeb forte fortissimo’s
motoorsete staccato-akordidega, mis hõlmavad
pea tervet orkestrit, stseenis „Päästetud”
saabub aga järsk vaikus orkestris ning oma
partiiga astub sisse Wallenberg ilma igasuguse
instrumentaalsaateta.
Samas stseenis avaldub ka kõige selgemalt
üks huvitavamaid aspekte Wallenbergi ja
juutide omavahelisest seosest. Kui eelnevalt olin
kirjeldanud Wallenbergi kui vastanduvat tegelast,
kes loob oma lavapartneriga märgatava kontrasti,
siis siin on tegu kogu ooperis ainsa korraga, mil
Wallenbergi ja teiste tegelaste vahel ei esine
muusikalist vastandamist. Ehkki stseeni alguses
säilib erinevus instrumentatsioonis – Wallenbergi
vokaalpartiid saadavad puhkpillid ja löökpillid,
Ellujäänuid keelpillid –, jääb staatilise orkestritausta printsiip samaks. Kaks poolust ühenduvad
Naise lavale ilmumisel, kus esimest korda stseeni
jooksul mängivad koos nii puhkpillid, löökpillid kui
ka keelpillid – siduvaks materjaliks just proloogist
26

pärit Wallenbergi motiiv. Samastumiseni jõutakse
stseeni lõpus, kus Wallenbergi saadavadki nüüd
puhkpillide asemel keelpillid.
Juudid täidavad ooperis mitmetasandilist rolli.
Ühelt poolt esindavad nad Natsi-Saksamaa režiimi
all kannatavaid juute, s.t. etnilist gruppi, keda
on võimalik ajalooliste sündmustega seostada,
seega ratsionaalselt määratleda. „Rongijaamades
I ja II” näeme neid massina, keda Saksa sõdurid
koonduslaagritesse
saatmiseks
vagunitesse
ajavad;26 reaalsete tegelastena võime käsitada ka
holokaustis ellujäänuid stseenides „Päästetud” ja
„Rongijaam III”. Tegelasgrupi teine, sümboolne
roll avaldub aga avastseenis „Proloog”, kus tühja
lava täitvatest juutidest moodustub Taaveti täht.
Holokaustis ellujäänud juudid esitavad ooperi
põhiküsimused Wallenbergi kohta, kehastades
mingit üldteadjat, füüsiliselt määratlematut häält,
mis lisab toimuvale veel sügavama mõõtme.
Justkui ajatute ja kõiksuses viibivate eeterlike
kehadena kehtestavad nad ennast ka ooperi lõpus,
kus nad piiravad lavaäärt, hoides käes pimeduses
kumavaid küünlaid. Juutidest jääb kogumulje kui
igavikulistest tegelastest, kes seisavad väljaspool
ooperi fiktsionaalset aega.
Muusikalise dramaturgia ja lavastuse ühise
joonena tuleb esile tuua ka juutide temporaalset
kujutusviisi. Orkestripartiis kõlavate staatiliste
kooskõlade kaudu vastanduvad juudid teistele
tegelastele. Eredaimalt avaldub see stseenide
„Rongijaam II” ja „Päästetud” vahetusel (meenutagem ka muusikas ilmnenud järsku dünaamilist
ja tempolist vastandamist). „Rongijaam II-s”
on peaaegu kogu lava täidetud liikumisega –
juute saadetakse koonduslaagritesse. Stseeni
„Päästetud” algusega saabub aga täielik kontrast –
lavapinnast on kasutatud vaid väikest osa, kuhu
koondunud juutide grupp püsib paigal, liikumas
näeme ainult neile lähenevat Wallenbergi ja
tagaplaanil karuga mängivat väikest poissi.
Ajatasandite kontrast, võrreldes teiste tegelastega,
torkab silma ka lõpustseenis „Wallenbergi tsirkus”.
Samal ajal kui lavaruum pakatab liikuvatest, tantsivatest ja väänlevatest grotesksetest inimkehadest,
eralduvad muust tegelaskonnast selgelt kaks Ellujäänut. Nende aeglane ja sujuv liikumine (millega
on kooskõlas ka meloodiline ja rahulik vokaalpartii)
mõjub võõristavalt.

Traagikat sisendab siin lavavalgus – iga juut, keda ootab koonduslaagrisse saatmine, heidab viimase pilgu üle sõduritest
moodustunud müüri. Tol hetkel paistab tegelase näkku ere valgusvihk, mis tähistaks justkui iga langenud inimelu.
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Ajalist sügavust sümboliseerivad juutide
arhailisena mõjuvad kostüümid ja mitmed lavastuslikud detailid (vt. pilt 5 lk. 221): lisaks juba
mainitud Taaveti tähele kehastab Teine Ellujäänu
Märtrikrooni kandvat Jeesus Kristust. Kannatustele
osutab ka stseen „Rongijaam I”, kus Wallenbergi
silme all surmatud juudi kokkuvarisemisel tekib
hetkeks teiste juutide kaasabil pilt Jeesusest
ristil. Kristuse kannatusloo põimimine juutide
saatusega annab kogu lavastusele veelgi suurema
üldistusjõu. Rõhutades juutide arhailisust ooperi
kaasaegses kontekstis, kujutatakse siin ka ilmselt
võitlust tänapäeva ja traditsiooniliste väärtuste
vahel.

Seetõttu tuleb diplomaate näha kui mingit ideed
kandvaid karaktereid, kelle funktsioon stseenist
stseeni muutub. Üldisemas plaanis esindavad
diplomaadid mehaanilisi süsteemi mutreid, kes
mingi võimu käepikendusena täidavad mingit
otsest ülesannet. Diplomaatidega antakse ka
edasi üht tahku Wallenbergiga seotud võitluses
ja traagikas. Nad mõjuvad omamoodi traagikat
sisendava poolusena peategelase sisemuses, mis
on kuuldavaks ja nähtavaks tehtud.
Oma mitmekesise käsitluse ja funktsiooni tõttu
võib diplomaate pidada avatud tegelasteks. Samas
jääb nende puhul palju lahtiseks, näiteks puudub
informatsioon tegelaste tausta kohta, ning vaatajal
tuleb lõplikult ise nende üle otsustada.
Diplomaate
muusikaliselt
iseloomustav
motoorne rütmika eristab neid teravalt Wallenbergist ja juutidest. Motoorsus rõhutab mehaanilisust, bürokraatliku võimu esindajate asjalikkust ning ühendab diplomaate Wallenbergi
vastaspoolega – Eichmanniga, sakslastega,
venelastega.29 Peale selle esineb seoseid ka
instrumentatsioonis (näiteks eelkõige sakslasi
iseloomustav kõlapulkade kasutamine), vaskpillide motiivis mõlema grupi muusikas ja kõnelähedases vokaalstiilis. Diplomaatide muusikalises
materjalis leidub ka grotesksust, mida kuuleme
esmajoones ansamblinumbrites. Diplomaate
saadab teoses läbivalt keelpillide ühtlane
kuueteistkümnendiknootide staccato-taust, mis
viiakse läbi niivõrd järjekindlalt, et teiste tegelaste
sisseastumisel see enamasti kohe ka lakkab.
Diplomaatide vokaalpartii on küllalt kiire, terav,
jõuline. Dünaamikaskaala on aga kitsas, ulatudes
mezzo-forte’st fortissimo’ni. Nende fuurialik natuur
tuleb eriti ägedalt esile stseenis „Eichmann I”, kus
kõigi kolme diplomaadi akordiline ansamblipartii
mõjub groteskselt ja agressiivselt.
Diplomaadid toimivad libretos justkui siduvate
tegelastena. Eri stseenides ja sündmustes peegeldavad nad vastavat kehtivat ideoloogiat või
sõnumit. 30 Estonia lavastuses näeme selle idee

3.5. Diplomaadid
Diplomaate kehastavad „Wallenbergis” kolm
naislauljat. Diplomaatidel on ooperis küllalt
mahukas roll – läbivate tegelastena esinevad nad
stseenides „Konverents I–III”, lisaks omavad suurt
osakaalu stseenis „Eichmann I”. Siiski ei kuulu
nad võtmetegelaste hulka – neil ei ole süžee
murrangupunktides otsustavat funktsiooni. 27
Diplomaatide karakterikäsitlus on ooperis
mitmekülgne. Stseenis „Konverents I” esinevad
nad ratsionaalselt mõistetavate tegelastena –
Rootsi diplomaatidena.28 Selget määratlust kannab
märkus partituuris „Ein Empfang in Stockholm,
Juni 1944” („Bankett Stockholmis, juuni 1944”).
Diplomaadid teevad Wallenbergile ettepaneku
sõita
Budapesti,
osalemaks
aktsioonides,
mis päästaks juudid surmast. Edaspidi aga
selgepiirilisus kaob. Nad esinevad ka stseenides,
kus neid pelgalt Rootsi diplomaatidena enam
käsitada ei saa. Sõna „diplomaat” viitaks justkui
nende positiivsemale poolele – see seostab neid
Wallenbergiga, kes täitis Budapestis samamoodi
diplomaadi rolli. Stseenis „Eichmann I” on aga
kolmest diplomaadist saanud pigem kolm fuuriat
ning selline käsitlus püsib ooperi lõpuni, see
seostab neid pigem negatiivsete tegelastega.

27

Vastupidi seega Naisele, kelle kohalolek on ooperis võrdlemisi väike, kuid siiski kuulub loo seisukohast võtmetegelaste
hulka.
28
Diplomaatide esmakordsel ilmumisel stseenis „Konverents I” esinevad nendega koos ka kolm meesrolli – Külalised.
Külaliste osa teoses piirdubki nimetatud stseeniga ning nende roll osutub marginaalseks. Kuna muusikaliselt on külalised
iseloomustatud diplomaatidega küllalt sarnaselt, siis eraldi ma neid ei käsitle.
29
Nagu välja toodud, on Wallenberg, Naine ja juudid vastupidi kujutatud vabama rütmikaga või üldse erilise rütmilise
arenduse puudumisega.
30
Sellest lähtuvalt sarnaneb diplomaatide funktsioon suuresti koori omale.

136

Maris Pajuste

märksa mastaapsemat edasiarendust. Diplomaate
esitanud lauljad esinevad (tummrollidena) ka
stseenides, kus see ei ole libreto järgi ette nähtud.
Diplomaatide toretsev ning pompoosne välimus stseenis „Konverents I” väljendub läikivates
kuldsetes ballikleitides ja naeruväärselt uhkeldavates baroksetes soengutes, mõjudes rõhutatult ebaloomulikult (vt. pilt 6 lk. 221).
Stsenograafias vastab sellele samaväärselt ilutsev peolaud. 31 Mõjuvaima võõritusefekti tekitab
aga diplomaatide liikumine aegluubis à la Robert
Wilson, mis on kontrastiks neid iseloomustava
kiire kuueteistkümnendike staccato-taustaga.
Vastandamine suureneb veelgi Wallenbergi sisenemisel, kes liigub reaalajas – diplomaadid ei
haaku sellega, tähendab, neile ei lähe tegelikult
korda ka Wallenberg ega tema ideed.

„Surmamarss”. Koori tekst „Wer lebt, arbeitet,
wer nicht arbeiten will, will nicht leben, wer nicht
arbeiten kann, kann nicht leben” („Kes elab, see
töötab, kes ei taha töötada, see ei jää elama, kes ei
saa töötada, see ei saa elada”) on komponeeritud
jõhkraks ja agressiivseks marsilauluks.
Ooperikonventsioonidele iseloomulikult seonduvad „Wallenbergis” negatiivsed tegelased
eelkõige madalate puhkpillide ja vaskpillidega.
Siiski ei tulene instrumentatsioon pelgalt traditsioonidest. Sakslaste stseenid toimuvad rongijaamas, libreto järgi ajavad relvastatud Saksa
sõdurid juute vagunitesse: suure vaskpillirühmaga
(tuuba, kolm trombooni, neli metsasarve, kolm
trompetit) antakse edasi metalset ja kalki kõla, mis
peegeldab nii asukohta, sündmusi kui ka tegelasi.
Metalset kõla süvendab ka tubi di ferro (raudtorud)33
läbiv kasutamine kõigis kolmes sakslaste stseenis.
Mõlemas rongijaamas saadab see Saksa ohvitseri
vokaalpartiid peaaegu tervikuna ning katkeb alles
Wallenbergi sisenedes.
Sakslaste
karakterikäsitluse
mehaanilisus
avaldub muusikas motoorse rütmika abil, mis
vastandub Wallenbergiga kaasnevale mitmekesisemale ajakäsitusele. Mehaanilisust ja kuivust
leiame ka Saksa ohvitseri vokaalpartiis, mis koosneb suures osas rütmilisest kõnest (quasi rap).
Libretisti ja helilooja sellist lähenemist võimendab lavastaja veelgi. Hoolimata esiplaanil kulgevatest sündmustest või dialoogidest tegutsevad
ülesannet täitvad sõdurid katkematult, hetkekski
peatumata. Mehaanilisus avaldub veel ühe ereda
detaili abil: Saksa ohvitser, kelle jaoks inimelu
on võrreldav arvuga, kannab „Rongijaamades”
kaasas arvelauda. Stseenis „Rongijaam II” liigutab
ohvitser rütmilise quasirap-kõnelemise saatel ka
nuppe arvelaual.
Sakslasi kui kohust täitvaid, kõrgema võimu
käepikendusena tegutsevaid marionette näidatakse lavastuses stseenis „Eichmann I” (vt.
pilt 7 lk. 222). Eichmanni sisenemist saadavad
kaaskondlased eesotsas Saksa ohvitseriga. Oma
esimeste repliikide ajal kasutab Eichmann žestikuleerimisel Saksa ohvitseri käsi, mille ohvitser
ulatab Eichmannile tema selja taga seistes; järk-

3.6. Sakslased
Sakslased on ooperis esindatud kahe solisti kaudu –
Saksa ohvitser ja Eichmann. Sõdurite tummrollides
kehastavad sakslasi ka kooriliikmed. 32 Sakslasi
käsitledes mõtlen selle all nii Saksa ohvitseri kui
ka sõduritemassi. Eichmann aga kuulub ooperi
tähtsamate tegelaste hulka ja esindab pigem
individuaalsete joontega karakterit, mistõttu
analüüsin teda eraldi.
Vokaalselt on sakslased ooperis tegevad kolmes
stseenis: „Rongijaam I ja II” ning „Surmamarss”.
Sakslasi antakse ooperis edasi kui mehaanilisi
kalkuleerijaid, kõrgema võimu käepikendusena
töötavaid ettureid. Seda väljendab ilmekalt
Saksa ohvitser stseenis „Rongijaam I”: „Hier wird
gearbeitet, wir tun unsere Pflicht. [---] Tausend
Juden, jeden Tag, jede Stunde, ein Zug der
ankommt, ein Zug der abfährt.” („Siin tehakse
tööd, me täidame oma kohust. [---] Tuhat juuti,
iga päev, iga tund, üks rong, mis saabub, üks
rong, mis välja sõidab.”) Ohvitseri tekst koosneb
peaaegu täielikult arvudele keskendunud
mõtteviisist – oluline ei ole inimene ega elu, vaid
mehaaniline töö ja selle kvantitatiivne tulemus,
pimesi kohusetäitmine. Seda väljendab eredalt
ka meeskoori partii esimese vaatuse lõpustseenis
31

Peolaua tähendust on Harry Liivrand interpreteerinud järgnevalt: „Kõrge ja madal, barokk ja dada põimuvad omavahel
ning lähevad üksteiseks üle kogu lavastuse vältel, läbivalt sümboolseks kujundiks lavale laskuv kaetud laud viitena
Pühale Õhtusöömaajale.” (Liivrand 2007).
32
Erandlikuna saab siin välja tuua meeskoori stseeni „Surmamarss” alguses.
33
Tubi di ferro kasutamine on justkui vastandiks kellamängule, millega seostame Wallenbergi ja Naist.
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järgult sisenevad värisevate ja marionetlike
liigutustega ruumi ka sõdurid. Samas stseenis
viiakse totaalne allumine äärmuseni: laua taga
seisev Eichmann on ümbritsetud põlvitavatest
sõduritest, nagu oleks tegemist peremehe ja ta
koertega.
Kõigi negatiivsete tegelaste puhul on ooperis
märksõnaks grotesk. Eriti ilmsena näeme seda
lavariietuses: sakslased kannavad musti läikivast
materjalist futuristlikke mundreid, millega käib
kaasas „Tähesõdadest” tuntud „valgusmõõk”
(lightsaber) ja märulipolitseilik kiiver. Kõik see
haakub omakorda „Rongijaamade” metalse
kõlapildiga.

Kalkulationen [---]. Ich zahle nicht in kleiner
Münze.” („Mida kauem olen siin mina, seda
vähem saab olema inimesi, keda Te päästa saate.
See on matemaatika [---]. Aga minu ülesanne on
kalkulatsioonid [---]. Mina peenrahaga ei tegele.”)
Eichmanni üliratsionaalset ja asjalikku mõtlemist
peegeldavad ka tema korduvad väljendid „Genug
gescherzt, zur Sache” („Aitab naljast, asja juurde”).
Nagu Wallenbergi, nii iseloomustavad ka
Eichmanni löökpillid (küll teistsugused) – marimba
ja ksülofon. Marimba osaleb muusikalises
sündmustikus küll juba enne Eichmanni ilmumist,
kuid saab oma ulatuslikuma ja karakteersema
väljenduse alles koos temaga. Juba stseeni
„Eichmann I” esimesest taktist (t. 537) kuuleme
marimba pulseerivat motoorset rütmi, mis
tungib hõredas faktuuris selgelt esile. Marimba
õõnes tämber (eelkõige madalas registris) on
kooskõlas Eichmanni karakteri käsitusega. Selles
valguses on eriti huvitav jälgida teksti ja muusika
sisulist haakumist repliikides, millega Wallenberg
esmakordselt teeb juttu Eichmannist. Sõnadel
„Woraus er gemacht ist” („Millest ta tehtud on”)
dubleerib õõnsakõlaline marimba igat nooti
Wallenbergi partiis: Eichmann on seest tühi, on kui
hingetu kest.
Nagu Wallenbergi vaenlastele üldiselt omane,
iseloomustab motoorne rütmika Eichmanni nii
orkestrisaates kui ka vokaalpartiis, mis sisaldab
suures osas quasirap-tehnikat. Helilooja irooniline
ja grotesksust kujutav suhtumine Eichmanni
tõuseb eriti esile valsilaadses lõigus, kui Eichmanni
vokaalpartiis kõlavad sõnad: „Ich achte die Juden,
ich war in Palästina, ich kenne ihre Sprache, ihre
Geschichte, ich lese die Bücher der Juden.” („Ma
austan juute, ma olin Palestiinas, ma tunnen nende
keelt, nende ajalugu, ma loen juutide raamatuid.”)
Lavastuses rõhutatakse Eichmanni tegelaskuju
juures kõige olulisema aspektina tema julmust,
mis võtab saatanlikud mõõtmed. Kogu ooperi
jooksul säilitab ta külma, emotsioonideta hoiaku,
välistades murdumishetkena isegi hukkamisstseeni „Eichmann II”. Väliselt viitab sellele nii
tema kostüüm ja parukas kui ka aeglane, aga
pingestatud liikumine. Kostüüm on nagu teistelgi
sakslastel läikivast mustast materjalist, kuid
rõhutamaks Eichmanni kui kõrgemat võimu, tema
teatavat metaaristokraatiat ja -väärikust, kannab
tegelane pikka maani ulatuvat narmaspagunitega
mantlit ning sarnaselt diplomaatidega ka peenutsevat parukat (vt. pilt 7 lk. 222).

3.7. Eichmann
Draamateose tegelaskonna struktuuri üheks
olulisemaks tasandiks on vastandlike omaduste
esindajad (Pfister 1988: 179). Ka „Wallenbergis”
eksisteerib konventsioonidele kohane tegelaspaar
„peategelane ja tema vastane”, viimaseks on
SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, NatsiSaksamaa võimu esindaja Budapestis, kes
toimetas juute koonduslaagritesse. Ooperis osaleb
Eichmann kolmes stseenis: „Eichmann I”, esimest
vaatust kokku võttev „Surmamarss”, „Eichmann II”.
Kuna Eichmann teose jooksul psühholoogilist
arengut läbi ei tee, kuulub ta üldjoontes staatiliste tegelaste hulka – teatud iseloomujoon
on võimendunud äärmuseni, võttes peaaegu
deemonlikke mõõtmeid. Draamateooria kohaselt esindavad staatilised tegelased sageli
mingit ideoloogiat (sotsiaalset, bioloogilist,
psühholoogilist) ning individuaalseid jooni on
neis minimaalselt. Siiski on Eichmann keerulisem
tegelane. Ta järgib küll ühemõtteliselt NatsiSaksamaa käske ja huvisid, ent ta ei esinda
sellega üksnes mingit gruppi (see ülesanne on
teoses juba täidetud Saksa ohvitseri poolt), vaid
on „individuaalse mõtlemisega” (Pfister 1988:
179) isiksus. See tekitabki suurema pinge tema ja
peakangelase Wallenbergi vahele.
Sakslasi
iseloomustav
mehaanilisus
ja
kalkuleerimine võimendub Eichmanni puhul
äärmuseni: kogu tema tegevus ja töö Budapestis
koondub ühe eesmärgi ümber – efektiivsus.
Sellisena kehtestab Eichmann ennast korduvalt
oma tekstis: „Je länger ich hier bin, desto
weniger werden es, die Sie retten können. Das
ist Mathematik [---]. Aber mein Auftrag sind
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Nagu öeldud, osutus lavastuslikult üheks
stseene ühendavaks lüliks pidulik laud, mis esineb
eri värvi kattega. Stseeni „Eichmann I” alguses
näeme kuldset lauda nagu ka rootslaste puhul
stseenis „Konverents I”. Kuna tegevuspaigaks
on Wallenbergi maja ning peategelane on laval
kahe kaastöötajaga, on see ka põhjendatud. Koos
Wallenbergi sõnadega „Woraus er gemacht ist”
(„Millest ta tehtud on”) ja Eichmannile viitavate
marimbahelidega vahetub kuldne laud läikiva
süsimusta kattega laua vastu. Kontrast Wallenbergi
ja Eichmanni vahel on ilmne. Eichmanni „väärikas
kaalutletus” asendub peagi ülevoolava groteskiga.
Tema liikumine muutub aktiivsemaks, samal ajal
kui Wallenberg püsib paigal. Kuna Eichmann
on oma küsimuste ja küünilisusega Wallenbergi
hetkeliselt nurka surunud, saab viimasest temaga
sarnane marionett, millega mängida, nagu olid
sõdurid. Lavastuses näidatakse seda jõuliselt –
nii diplomaadid kui ka Eichmann väntsutavad
Wallenbergi kordamööda, tirides teda groteskset
tangot tantsima.34
Stseenis „Eichmann II” (Eichmanni hukkamine)
viivad kolm mustas leinarüüs juudi naist (lavastaja
väljamõeldud tummrollid) läbi surmariituse:
nad riietavad Eichmanni lahti, mähivad ta
toorarulli ning justkui asetavad hauda. Adolf
Eichmann hukati pärast Jeruusalemmas peetud
kohtuprotsessi Iisraeli linnas Ramlas. Bertman
tõlgendas lavastuses kohtuasja ja hukkamist
abstraktsete kujunditega. Toorarulli kui juutide
religioosses traditsioonis ühte suuremat aaret võib
pidada sümboliks, mille juuresolul Eichmannil
tuleb kohtu ette astuda. Toorarulli mähkimisega
mõistetakse ta aga igaveseks süüdi. Lavastaja
on vaatajaid säästnud realistlik-ajaloolisest
poomispildist.
Huvitavalt on lahendatud Eichmanni roll
„Wallenbergi tsirkuses”. Bertman on tõenäoliselt
tahtnud ühendada finaalis kogu ooperi olulisemad liinid. Nii näeme lõpustseenis laval ka Saksa
ohvitseri, ellujäänud juute, Eichmanni, ehkki
libreto seda otseselt ei nõua. Mõjuva kooshoidva
ja ühendava kaarena mõjub see aga küll. Et
süvendada irooniat, groteski ja Wallenbergimüüdiga kaasnevat silmakirjalikkust, ilmub
„ellu ärganud” Eichmann lavale Ronald Reagani
kaaskondlasena, esinedes Reagani kõne ajal tema

kätena, seega säilib endiselt Eichmanni-suguste
võimukate poliitiliste nööritõmbajate positsioon
(vt. pilt 1 lk. 219).
3.8. Venelased
Kaks Vene ohvitseri on episoodilised tegelased,
kellel on tähtis etteaste teise vaatuse avastseenis
„Smerš”. 35 Üks ohvitseridest osaleb põgusalt
ka ooperi finaalis „Wallenbergi tsirkus”. Nende
kohalolu on mitmel puhul mainitud libreto remarkides, kuid ilma vokaalse sekkumiseta.
Ohvitserid esindavad Nõukogude Liitu ja selle
osalust Wallenbergi saatuses Teise maailmasõja lõppedes. Pärast Wallenbergi kadumist
Nõukogude Liidus tehti rootslaste algatusel
korduvaid katseid selgitada välja tema asukoht
ja edasine käekäik. Iga püüdlus andis mingi uue
niidijupi, mis lõpuks NSV Liidu poolt ikkagi läbi
lõigati. Vene ohvitseride hämav tekst Wallenbergi
kohta, mis iga kord viib välja fraasini „Tak schto
ne spraschivajte” („Nii et ärge küsige”), tähistab
eriti ilmekalt Nõukogude Liidu suhtumist
igasugustesse järelepärimistesse, mis puudutasid
Wallenbergi pärast tema sattumist NSV Liitu.
Vene ohvitseride tekst põhinebki korduvatel
fraasidel „U nas jewo net” („Meil teda pole”), „Tak
schto ne spraschivajte” („Nii et ärge küsige”),
„Mnogije” („Paljud”). Iga uus repliik avab mingil
määral uut informatsiooni, kuid seab samas
äsjaöeldu iseendaga vastuollu ning viib alati
välja pidevalt korduvatesse lausetesse. See
tähistaks justkui müüri, mille vastu iga katse tõde
välja selgitada lõpuks jooksis. Ka vokaalpartii
koosneb aina naasvast meloodiajoonisest (näiteks
meloodiad, mis algavad teise vaatuse taktides 35,
40, 56). Kiired passaažid suubuvad trillerisse, pikka
nooti või kahe noodi kordumisse staccato’s – nagu
oleks tegemist informatsiooni takerdumisega.
Sarnaselt teiste Wallenbergi vastastega on ka
venelaste puhul suur osakaal vaskpillidel. Samuti
on vokaalpartii taustaks kasutatud kõlapulki, mis
eelkõige seonduvad sakslaste ja Eichmanniga –
diktatuur on diktatuur, olgu see Hitleri või Stalini
oma.
Vastavalt muusikalisele iseloomustusele interpreteeritakse venelasi lavastuses karikatuursete,
aga ähvardavate tegelastena, kusjuures teatud

34
Muusikas kuulsime enne iroonilist valssi, lavastuses näeme nüüd tangot.
35

Libreto järgi on Vene ohvitsere kolm, üks neist tummroll.
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tunnusjooni on võimendatud absurdini. Esimene
Vene ohvitser säilitab kogu stseeni vältel koomilise
ja rõõmutseva oleku, tantsisklevad žestid ja
liikumise. 36 Et aga „Smerš” ei mõjuks pelgalt
humoorika vahepalana, mõjub huvitavalt kahe
ohvitseri karakterierinevus.37 Lähtepunktiks on
tekst, mida toetab ka instrumentatsioon. Esimese
ohvitseri uduseid mõistulauseid („Meil teda pole
ja kui on, siis meil teda pole” jne.) kriipsutab iga
kord alla teise ohvitseri ähvardav fraas „Nii et ärge
küsige”, mille puhul rõhutatakse peaaegu igat
silpi saatusliku ja tähendusliku pilliga – kelladega.
Selline karakterierinevus on välja toodud ka
lavastuses.
Venelaste läikivad punased kostüümid, uhked
parukad ja grimm on sarnaselt teiste Wallenbergi
vaenlastega lahendatud groteskses võtmes.
Bürokraatliku võimu üheks sümboliks on lookav
ja toretsev peolaud, mille ümber on „õnnelik”
nõukogude rahvas (koor). Võõritusefektina
kasutatakse ka siin aegluubis liikumist nagu
diplomaatide puhul, seda aga koori poolt ja mitte
Vene ohvitseridelt (vt. pilt 8 lk. 222).

3.9. Koor
Libreto järgi täidab koor ooperis oma rolli
kahel viisil – nii laulvana (stseenides „Proloog”,
„Eichmann I”, „Surmamarss”, „Smerš”, „Gulag
I”, „Gulag II” ja „Wallenbergi tsirkus”) kui ka
vaikiva massina (esimese vaatuse stseenides
„Konverents I”, „Rongijaam I-III” ja „Päästetud”).
Mingil määral olen kooriosa juba eelnevate
tegelasgruppide juures käsitlenud – juudid
„Proloogis”, sakslased „Surmamarsis”. Ehkki
koori on võimalik mitme erineva tegelasgrupiga
siduda – lisaks eespool nimetatule ka venelased,

Gulagi vangid jne. –, ei ole see alati üheselt
mõistetav. Suuresti esindab koor justkui
kõrvalseisvat kommenteerijat ja lisab olukorrale
otsustavust ja saatuslikkust (nt. stseenides
„Eichmann I”, „Gulag II”, „Wallenbergi tsirkus”),
tähistades olulisi sisulisi raskuspunkte. Kooripartiis
esineb ka pikemaid lõike („Surmamarss”, „Gulag
I”), kus koor funktsioneeribki üldise, abstraktse
idee edastajana. 38
Ehkki koor on seotud mitme erineva grupiga,
ei võta ta tavaliselt neile omast muusikalist karakteristikat üle. Koori iseloomustab läbivalt kogu
ooperis homofoonilise faktuuriga raskepärane
akordika, mis sisendab staatilisust. Sellele aitab
kaasa ka „saatusliku pilli”, kella sage kasutamine.
Eriti otsustavana mõjub see avastseenis „Proloog”,
kus koori esitatud küsimused on rõhutatud kellade
perioodilise veerandnoodi kordusega. Kellakõla
saadab ka heebreakeelset naiskooriteksti stseenis
„Surmamarss”.
Ka lavastuses on koori kasutatud kahel viisil.
Ühelt poolt esindab koor massi, et anda edasi
olustikku ja sündmustikku – seda eelkõige just
stseenides, kus kooril puudub vokaalpartii, aga
ka stseenis „Smerš” (koor tähistab „õnnelikku”
nõukogude rahvast), stseenides „Gulag I-II”
(Gulagi vangid), „Wallenbergi tsirkus” (kirev
„muinasjuturahvas”). Teisalt kohtame ka abstraktsemat käsitlust. Vastavalt koori iseloomustavale
staatikale muusikas on koori misanstseenid
enamasti paigalseisvad või vähese liikumisega,
mis lühikeste vaherepliikide puhul tundub
loomulik. Suure üldistuseni jõutakse ulatuslikuma
kooripartiiga stseenis „Surmamarss”: marssiva
massi asemel (nagu kirjeldatakse libretos)
näeme laval seisvaid lauljaid, kes imiteerivad
kõndimisliigutusi oma sõrmedega. 39

36
Karikatuurina kujutatakse ka stenografiste, keda kehastavad diplomaatidena esinenud naislauljad.
37
Lauskoomikat aitavad vältida ka tõsised, kaalukad koorirepliigid.
38

Eriti mõjuv on heebreakeelne naiskooriosa (lõpus lisanduvad siiski ka meeshääled) stseenis „Surmamarss”, mis
summeerib Natsi-Saksamaa teemalise esimese vaatuse ja avab Wallenbergi tegelaskuju tähendust – temast on saanud
juutidega sarnane ohver.
39
Libreto järgi peaksid juudid hakkama masside marssimise ajal järk-järgult surnult maha langema. Lavastuses loobutakse
sellest. Siin käivad juudid üksteise järel lavalt läbi, jäävad hetkeks seisma sõdurite ette, kes rebivad neil seljast mantli
ja heidavad selle põrandale. Niisiis ei näe me laval lamamas mitte inimesi, vaid hukkunuid tähistavaid mantleid.
Koos heebreakeelse teksti kõlamisega hõlmab see märksa sügavamat plaani, väljudes hetkeks Teise maailmasõja
problemaatikast. Tüür on märkinud: „Wallenbergis on palju laiemad mastaabid. Ta haarab tervet ajastut, tohutut kriisi,
milles eurooplane kogu oma hiilgava mõttepärandiga on sipelnud. [---] Teiseks on juba selles situatsioonis, kus üksik
julgeb ennast vastandada ümbritsevale üldisele metajõhkrusele, piisavalt palju pingeid ja erilist mahtu” (Pappel 2001).
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Lõppsõna

lavastamisele ja kujundamisele oma visiooniga,
esitades uurijale huvitava ülesande selgitada
välja printsiibid ja põhjused, millest siis teost laval
elama pannes ikkagi lähtuti. Tüür on „Estonia”
lavastuse kohta märkinud: „Minule imponeeris
igatahes see, kuidas ta [Bertman] tajus muusikat ja
kui tundlikult ta sellest lähtus. Ja see sünergia, mis
tekkis Ene-Liisi ja Dima nägemusest, on võimas”
(Raid 2009). Rahvusooperi Estonia lavastuse
musikaalsus, kujundlik-üldistav mõtlemine ning
oskus töötada lauljatega, näidata rollide vahelisi
suhteid tõstsid „Wallenbergi” interpretatsiooni
uuele arutlustasandile, mis puudutas inimajaloo
põhiküsimusi.

Ooperi lavastamine on suuresti erinev näidendi
interpreteerimisest. Sõnaline tekst libreto näol
on ainult üks osa tervikust – määrav on muusika.
Lavastaja ammutab sellest karaktereid, „loeb”
allteksti, paneb paika lavastuse üldstruktuuri.
Ideaalne ooperilavastus mõtestab teose lahti
lavalisteks sündmusteks, lähtudes teksti kõikidest
aspektidest, s.t. nii libretost kui ka partituurist.
Ooperilavastuse analüüs peaks seega samamoodi
mõtestama uurimisobjekti, võttes arvesse
muusikalise dramaturgia ja lavaliste sündmuste
ning stsenograafia koosmõju. Dmitri Bertman
ja Ene-Liis Semper lähenesid „Wallenbergi”
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The musical dramaturgy of Erkki-Sven Tüür’s opera Wallenberg and its connections with the
stage interpretation
Maris Pajuste
Opera is a genre which consists of many different components that reach their final realization on the
stage; for this reason, when analysing an opera the researcher is faced with the constant challenge of
finding the most appropriate analytical method. The first question that comes to mind when analysing
an opera is whether it is enough simply to concentrate on the score, or whether one should also consider
the theatre-specific side, namely the staging.
The German musicologist Carl Dahlhaus argued that, especially in the case of contemporary opera,
it is essential first to explore the musical dramaturgy of the composition so as to create a clear sense
of content and structure by finding the most important connection points between the drama and
the music. Stage production analysis is a fairly new phenomenon in the operatic field; however, as the
visual side of musical theatre is nowadays becoming more and more significant, this naturally calls for
descriptions of the staging and scenography of a production.
Focusing on Erkki-Sven Tüür’s opera Wallenberg (2001), in my analysis I will attempt to connect the
musical dramaturgy to the staging. I will consider the libretto and its connections with the music, and
then examine how these lines are interpreted in the staging. In doing so I will concentrate first on the
structure of the opera/staging and then on the characters or character groups. For the staging I have
chosen Dmitri Bertman’s production at the Estonian National Opera (2007).
The opera is divided into two acts and nineteen scenes: eleven scenes in the first act, eight in the
second. One of the most important aspects in examining the opera’s structure is the juxtaposition of
real/unreal, German/Russian and Wallenberg/non-Wallenberg across the two acts (i.e. from the first to
the second). In the first act the events follow a chronological order; the second act is governed by a more
abstract progression of time.
In the music as well as in the stage production, this contrast between the two acts is largely defined
by the position of the main character, Wallenberg. As the “real” Wallenberg gradually disappears in the
second act, his vocal intervention also decreases. The staging offers a profound interpretation of this
idea: to show the incapability of the “real” Wallenberg to take action in what is happening around him
–eventually becoming a made-up media martyr – he is “imprisoned” in a cage separated from the rest of
the stage throughout the second act (until his full disappearance after the contact with his pop-version,
Wallenberg 2).
Surprisingly, Bertman’s stage production does not emphasise the contrasting planes of reality and
unreality between the two acts, but rather uses generalized figures. Nevertheless, the second act has
noticeably less busy stage activity; this contrast is also defined by the music, which becomes temporally
more static.
Despite the use of generalized figures, however, the thematic distinction between the acts is still
profoundly marked. At the end of the first act, with the phone call from the Russian officers, the stage is
gradually filled with red light – symbolizing the Soviet Union – and a red cloth falls from the ceiling. The
maintaining of the tension is also implied by the music: the nervously rising glissando passages in the
strings and the high trills in the woodwind create a sense of anxiety which culminates in the heavy chords
of the brass.
In the opera’s treatment of character the principle of contrast turns out to be the most important
aspect, clearly differentiating Wallenberg from the other characters. The libretto highlights the
contradiction between Wallenberg and each of his enemies: while he is dynamic and humane, they are,
in turn, mechanical, technical, bureaucratic, and cruel. The contrast is firmly accentuated in the music:
the negative characters are portrayed by motoric, pulsating rhythms (mechanic one-sidedness), vigorous
brass motifs, and grotesque musical material. Wallenberg’s music, on the other hand, is exemplified by a
flowing and diversified sense of metre.
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As one of Wallenberg’s most important characteristics is his contrast with the other characters, a close
connection with the Jews and the Woman stands out. Wallenberg and the Jews share a static orchestral
background, while his characteristic instrumentation is shared with that of the Woman.
The principle of contrast is also exemplified in the stage production – most profoundly by the costumes,
which serve to create both connection and contrast between the characters. Negative characters are
portrayed in shiny, pompous clothing and make-up. The Germans wear a futuristic-looking black military
uniform and carry light sabres; the diplomats wear golden ball gowns; and the Russians, glittery red
costumes. The mechanical and calculating character of the Germans is most extremely exemplified in
Eichmann’s costume and baroque wig as well as in his slow, tense movements.
In contrast to these characters, Wallenberg’s simple and laconic white suit creates a recognizable
antipode. However, Wallenberg does not wear the white suit throughout the whole opera. From the
final scene of the first act onwards, the main character changes from his suit into the robe of the Jews;
this stresses the connection between the Jews and Wallenberg, which is also heard in the music. The
connection between the Woman and Wallenberg is made apparent by a very interesting detail: in both
scenes of the first act in which the Woman appears, she leaves something of hers to Wallenberg.
Another very important keyword in considering the negative characters is grotesque, which is most
clearly shown through the ironic character of Wallenberg 2, his pop version. Even the music refers to
popular music – motoric rhythms, the use of a bass-synthesizer as a leading instrument, and the rather
“nice” sounding musical material. Wallenberg 2 is presented as the epitome of pop, an admired star: he
takes the stage dressed in an Elvis costume.
The ideal opera production reveals the composition as a series of dramatic events derived from all
aspects of the written text, that is, both the libretto and the score. An analysis of an opera production
should therefore unveil the research object in a similar manner to reveal how the musical dramaturgy
and the concurrence of staging and scenography are in a state of symbiosis. The musicality of the stage
production at the Estonian National Opera – its metaphorical language and the knowledge of how to
work with the singers to accentuate the relationship between the different roles – has served to bring the
interpretation of Wallenberg to a new, deeper level of discussion.
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Jüri Reinvere ooper „Puhastus” kultuuri-, teatri- ja
muusikateaduslikus perspektiivis1
Kristel Pappel, Anneli Saro

Jüri Reinvere ooper „Puhastus” Sofi Oksaneni
samanimelise romaani põhjal.
Muusikajuht: Paul Mägi.
Lavastaja: Tiina Puumalainen.
Lavakujundus: Teppo Järvinen.
Kostüümid: Marjaana Mutanen.
Koreograafia: Osku Heiskanen.
Noor Aliide – Helena Juntunen või Tove Åman,
Vana Aliide – Johanna Rusanen-Kartano
või Heli Veskus, Zara – Niina Keitel või Melis
Jaatinen, Martin – Jaakko Kortekangas või Arto
Hosio, Hans – Toomas Kataajala või Andres
Köster, Pavel – Juha Riihimäki või Jyrki Anttila,
Lavrenti – Koit Soasepp või Hannu Forsberg,
Ingel – Hanna Rantala või Eeva-Maria Kopp,
Ülekuulaja – Petri Pussila või Marko Nykänen.
Esietendus Soome Rahvusooperis
20. aprillil 2012.

ja vastuvõtjate vahel ning kultuuris ringlevate
ideede, ideoloogia- ja esteetikasuundade vahel.
Nende lähenemiste testimiseks kasutatakse Jüri
Reinvere ooperit „Puhastus” ja selle lavatõlgendust
Soome Rahvusooperis.
Artikli esimene osa („Sofi Oksaneni „Puhastus””)
on pühendatud etenduse kui kommunikatsiooniakti ja selle paljude kontekstide avamisele,
et mõista paremini etenduse tähendust nii
selles vahetult osalejatele (lavastuse meeskond,
etendajad ja vaatajad) kui ka sellest kaudselt osa
saajatele (inimesed, kellel on etenduse kohta
vahendatud teadmisi). Kaks järgmist osa („Jüri
Reinvere „Puhastus”” ja „Tiina Puumalaineni – Paul
Mägi „Puhastus””) tegelevad etenduse analüüsi
ja tõlgendustega, lähtudes teatrilavastusest kui
interpretatsiooniahelast ja keerulisest representatsioonimehhanismist. Neljas osa („„Puhastuse”
lööklained”) on pühendatud „Puhastuse” retseptsioonile ja laiemale sotsiaal-kultuurilisele mõjule.

Muusikateatri uurimisel on järjest rohkem andnud
tunda vajadus ületada ühe valdkonna piire ning
leida uusi lähenemisviise ja küsimuseasetusi teistelt aladelt (vt. ka intervjuu Erika Fischer-Lichtega
käesolevas kogumikus). Antud artikkel integreerib
metodoloogiliselt ja teoreetiliselt kolme üsna
iseseisvat teadusala: kõikehõlmava ambitsiooniga
kultuuri-uuringuid (cultural studies), teatriteadust
ja musikoloogiat. Artikli üheks eesmärgiks on
vaagida muusikalavastuse uurimise võimalusi,
mis hõlmaks traditsioonilist teose helikeele ja muusikalise esituse analüüsi, sidudes
seda aga tavalisest rohkem teatriteadusliku
distsipliini, etenduse analüüsi (performance
analysis)2 põhiprintsiipidega. Lisaks sellele
tuleb muusikaetendust vaadelda ka laiemas
perspektiivis kui kommunikatsiooniakti loojate
1

Sofi Oksaneni „Puhastus”
Etenduse üldisel kontekstualiseerimisel tasub
kaaluda järgmiste mõjurite osakaalu: lavastuse
žanrikonventsioonid,
pealkirjast
lähtuvad
eelootused, alusteos (libreto ja partituur), selle
varasemad tõlgendused, sama süžee tõlgendused
teistes kunstiliikides, autori(te) imago, lavastaja
ja kunstnike, etendajate ning teatri maine,
meediakajastus. Eri lavastuste ja etenduste puhul
mõjutavad selle vastuvõttu erinevad tegurid
ning neid tegureid peaks uurija teadvustama,
võimaluse korral isegi hierarhiseerima.
Jüri Reinvere ooperi loomist ja vastuvõttu on
kõige enam mõjutanud alusteos, Sofi Oksaneni
soomekeelne romaan „Puhastus” (2008)3 ning

Uurimus valmis Eesti Teadusagentuuri toetusel (projekt „Muusika performatiivsed aspektid”; UIT 12-1 ja projekt
„Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome narratiivses keskkonnas”; PUT 192).
2
Etenduse analüüs kui distsipliin hakkas arenema 1960. aastail. Vastukaaluks seni domineerinud teatriajaloole hakati
rohkem tähelepanu pöörama kaasaegsetele etendustele ja nende analüüsimisele. Algaastail suure populaarsuse
saavutanud semiootilist lähenemist hakati sajandivahetusel kombineerima fenomenoloogilise analüüsiga. Olulisemad
etenduse analüüsi teooriat käsitlevad teosed on nt. Fischer-Lichte 1992 ja 2001, Pavis 2003. Hea eestikeelse ülevaate
annab Luule Epner (2002).
3
Puhdistus: romaani. Helsinki: WSOY.
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selle ümber tekkinud diskussioonid. Oksaneni
kodulehe andmetel on romaan ilmunud 38 riigis
39 trükis ning saanud hulgaliselt preemiaid nii
kodu- kui välismaal, sh. Euroopa raamatu auhinna
(FNAC) ja Prantsuse tõlkekirjanduse auhinna (Prix
Femina Ètranger, mõlemad 2010).4 Kirjastuse
Like andmetel on romaani kogu maailmas
müüdud 900 000 eksemplari,5 sh. Soomes
üle 200 000. Romaanile eelnes samanimeline
näidend, žanrimääratluse järgi tragöödia,
mille esmalavastus toimus 2007. aastal Soome
Rahvusteatris. Sellele on järgnenud juba seitse
lavastust Soomes (Tamperes, Joensuus, Seinäjoel,
Poris, Lahtis, Vaasas ja Helsingis), kolm Saksamaal,
kaks Eestis (Vanemuises ja Raadioteatris) ja USAs
ning paljudes teistes riikides üle kogu Euroopa.6
Kevadel 2012 esietendus Reinvere ooper ning
sügisel esilinastus Markus Selini film. Kõik need
faktid annavad alust rääkida „Puhastuse”-buumist
ning nende najal võib oletada, et suur osa
ooperikülastajatest oli ühel või teisel viisil kursis
loo temaatika ja süžeega ning lähtus vastuvõtul
võrdlevast vaatepunktist.
Oksaneni Eesti-retseptsioonis esines korduvalt
motiivi – ka ta ise on seda rõhutanud –, et nii romaan
kui näidend „Puhastus” (nagu ka romaan „Stalini
lehmad”) aitavad selgitada Lääne-Euroopale ja
ülejäänud maailmale Nõukogude okupatsiooni
olemust ning Oksanen oleks justkui Eesti
eestkõneleja, keda lõpuks ometi kuulda võetakse.
Ehk just sellest eeldusest lähtudes puhkes siinmail
ka pisut hüsteeriline diskussioon Ajaloolise Tõe
üle. Soomekeelseid (eriti just kirjandus-) arvustusi
ja blogisid lugedes jääb mulje, et Eesti-teema
tõuseb seal esile vaid ühe kitsa rühma jaoks ning
et domineerib siiski teose kui põneva ja eksootilise
esteetilise objekti analüüs (sh. väga palju räägitakse
keelest ja stiilist). Oksanen on näidendit esitlenud
eelkõige kui lugu naistevastasest vägivallast
ja häbist, inspiratsiooniks Horvaatia kirjaniku
Slavenka Drakulići teosed Bosnia sõjast. „Sellest
tuli näidend, sest teema on nii tihedalt seotud
häbiga – häbiga inimese pilgus – ja kuna teatril on
kollektiivi nägu ja miimika, siis tundus vajalik teha
seda teatris” (Alftan, Oksanen 2007). „Puhastust”
ongi loetud eelkõige kui inimkaubandusromaani,
kuna naiste vägivaldne riigist riiki transportimine
4
5
6

ning kupeldamine on väga levinud probleem
kogu maailmas. Eesti ajalugu on teemana üles
kerkinud vaid nendes riikides, kus on aset leidnud
analoogilised sündmused, ja sealgi on romaani
süžee pigem julgustanud meelde tuletama ja
analüüsima kohalikku ajalugu (Oksanen, Rosma
2012). Niisiis kuigi „Puhastus” lähtub konkreetsetest
ajaloolistest reaalidest, on tema eesmärgiks ikkagi
olnud kujutada midagi üldistavat või igavikulistki.

Jüri Reinvere „Puhastus”
Reinvere on kirjutanud nii „Puhastuse” muusika
kui ka libreto Sofi Oksaneni samanimelisele
näidendile ja romaanile tuginedes. Erilist huvi
pakuvadki algteostest ja „Puhastuse”-kaanonist
lähtudes Reinvere interpretatsioon, tema valikud
ja tõlgendused. Ettehaaravalt võib öelda, et kuigi
Reinvere on juba ligi kaks aastakümmet elanud
välismaal (peamiselt Poolas, Soomes ja Rootsis
ning alates 2005 Saksamaal), räägib tema ooper
eelkõige eestlaste traagilise saatuse lugu, jättes
Oksaneni romaanis sisalduva põnevusloo ja
rahvusvahelise inimkaubanduse temaatika vaid
punktiirseks kõrvalliiniks. Eestlasest vaatajale ei
paku Eesti lugu vaatepunkti ja retoorika mõttes
suuri üllatusi. Samas, asetades „Puhastuse”
laiemasse Euroopa teatri- ja kultuurikonteksti, üha
uute Teise maailmasõja ja okupatsiooniaineliste
traumateoste taustale, on Reinvere lähtekoht üsna
ootuspärane – mitte igal põlvkonnal, vaid lausa igal
loojal näib olevat vajadus see teema vähemalt üks
kord isiklikust perspektiivist läbi kirjutada. Sellisel
juhul ei ole peamiseks eesmärgiks mitte tuntud
teemale uuendusliku tõlgenduse pakkumine
või etenduse kui kogukondliku mäletamis- ja
mälestamistseremoonia
korraldamine,
vaid
teatud tüüpi isiklik riitus, puhastumine, millest
võib kujuneda ka nii esteetiliselt kui sotsiaalselt
tähelepanuväärne sündmus.
Reinvere on nimelt arvamusel, et Eestis ei
ole traumaatilise mineviku teema piisavalt lahti
räägitud.
Aastaid mõtlesin, et riigi ülesanne oleks luua
mingid raamid ja toetada minevikust puhastumist. Saksa riik on üks näide sellisest tegevusest; ja Saksa riigil läheb praegu vaimselt

<http://www.sofioksanen.com/books/purge/> (külastatud 29.01.2013).
<http://www.like.fi/kirjailija/oksanen-sofi> (külastatud 25.02.2013).
<http://www.sofioksanen.com/books/purge/> (külastatud 29.01.2013).

145

Jüri Reinvere ooper „Puhastus” kultuuri-, teatri- ja muusikateaduslikus perspektiivis

ootamatult hästi. Hiljem hakkasin mõtlema, et
küsimus polegi riigi eneseteadvuses, küsimus
on üksikisikute eneseteadvuses. Ei riik ega riigi
struktuurid suuda mõista seda, mida tema
kodanikud üksikisikutena mõista ei suuda.7
Reinvere ooperi peategelane on Aliide, Nõukogude okupatsioonivõimu kollaborant. Helilooja
on rõhutanud, et ta võttis Oksaneni näidendist
ja romaanist süžee põhiliini, aga teksti kirjutades
isegi ei lugenud enam neid teoseid üle, et tunda
ennast vabana ja pühenduda kindlale eesmärgile
luua just ooperi vajadusi arvestav libreto
(Reinvere 2013). Aliide õe tütretütre Zaraga seotud
süžeeliin ja temaatika alluvad Aliide kesksele
positsioonile, Zara kõrvaltegelasena vaid kordab
Aliide teemat väikevormina. Reinverele näib Eesti
hoopis tähtsam olevat kui Oksanenile; ooper
toob kirjandusteostest esile need momendid,
mis kujundavad ja ühtlasi peegeldavad niihästi
isiklikku kui kogu maa tragöödiat, ning Eesti
kaudu ka üldisemat laadi vägivalla, ustavuse
ja koduarmastuse küsimusi – hoolimata sellest
et eriti ustavus ja armastus oma maa vastu on
teemad, mis nüüdisinimese elu valitsevas kaledas
meediamaailmas on kuulutatud vanamoodsaks,
õõnsaks ja naeruväärseks. Ent ooper oma erilise
üldistusjõu ja muusika abstraheeriva olemusega
on selleks just õige paik.
Reinvere tekst on napp, kuid just oma
lapidaarsuses kujukas ja suure kaaluga. Valdavas
osas kirjutas helilooja kogu teksti ise, otseseid
fragmente algmaterjalist on vähe (üksnes 7. pildis,
Aliide ja Zara stseenis aastal 1992, leidub vähesel
määral otseselt Oksaneni teksti). Reinvere on
omalt poolt lisanud ka selliseid sisu poolest uusi
ridu, mida romaanis ega näidendis ei esine, mis
aga toonitavad Aliide karakteri vastuokslikkust
ning jõulisust: Aliide jutt ooperi eelviimases,
10. pildis sellest, kuidas ta on pidanud seitsmed
peied, oma kätega puhastanud heeringaid, teinud
hapukapsaid ja koorinud kartuleid (Reinvere 2013).
Mälestused kirstudest ja haudadest viivad lõpuks
pildini naabritest, kes koerapoegi pappkasti
teibivad ja jõkke viskavad. Seda Aliide ei suudaks
ning see on korraks inimlik välgatus temas.

7

Soome Rahvusooperis oli Aliide roll jagatud
kahe lauljanna vahel, kellest üks kehastas vana
ja teine noort Aliidet (vt. foto 9 lk. 223). Reinvere
sellist jaotust tingimata ei nõua – põhimõtteliselt
võib Aliide osa täita ka ainult üks lauljanna, kuigi
partii on siis väga mahukas ja raske: „Lõin teadlikult
rolli, mis võiks pakkuda lavastajale erinevaid
väljakutseid, olenevalt ka lauljate sobivusest”
(Reinvere 2013). Kahe Aliide puhul tekib teoses
kaks pingeallikat ja dialoogiliiki: noore ja vana
Aliide ehk kuldse Eesti aja ning halli nõukogude
aja vahel ühelt poolt, ning naiste ja meeste ehk
alistujate ja allutajate vahel teiselt poolt. (Hans
kui allasurutud rahva esindaja ja põrandaalune
jääb sellest mängust otseselt küll välja, kuid
sümboolselt kuulub naiste rindele). Aliide ja Zara,
moodsa tragöödia väikesed kannatavad tegelased, esindavad nii ajaloo kui ka vägivalla (või
teatud eksistentsiaalse kurjuse vormi) hammasrataste vahele jäänuid: üksikinimesi, naisi, rahvusi.
Reinvere ei käsitle nende lugusid mitte üksikjuhtudena, vaid ajaloolise või eksistentsiaalse
üldistusena ning saavutab tragöödiale omase
distantseerituse ja üldistusastme. Psühholoogilisel tasandil laseb Reinvere vanal Aliidel oma
noorpõlveminaga suhestuda ning neil kahel teose
lõpus üheks kasvada.
Autori ja Aliide suhet kuldse minevikuga illustreerib hästi keelte valik: sõjaeelsed ja sõjaaegsed
stseenid esitatakse valdavalt eesti, soomlastele
poeetilisemalt mõjuvas keeles, nõukogude ja
kaasajal toimuvad stseenid aga argisemas, soome
keeles. Helilooja on seda põhjendanud kavatsusega
näidata kõigepealt eestikeelset olustikku enne
venekeelse (s.t. võõra, muukeelse) nõukogude
võimu sissetungi, nii et eesti keel jääb edaspidigi
üldjuhul aususe keeleks, soome keele kasutamine
(justkui vene keele rollis) aga osutab nõukogude
olustikule või mõjule inimeste käitumises ja
mõtlemises. See seletab küll keelte vahetust teose
keskel, kuid kogu ooperile sellist interpretatsiooni
kohaldada on raske. Kuna suuremale osale
publikust on soome keel siiski ema- ehk oma keel,
siis on kaheldav, kas autori keelekontseptsioon
neile päris sellisel kujul mõistetav oli. Eestlastele
jälle oleks vastuvõetamatu, kui kõiki Nõukogude

Jüri Reinvere. „Puhdistus”-oopperasta ja sen säveltämisestä. <http://puhdistusopera.wordpress.com/> (külastatud
4.02.2013).
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Liidus elanud või sündinud inimesi (nt. tõde taga
nõudvat Zarat või Reinveret ennastki) peetaks
homo sovietucus’teks. Sellele kontseptsioonile
töötab vastu teose enda loogikagi, sest soome
keeles on esitatud kõik Aliide sisemonoloogid
ning ülestunnistused Zarale.
Reinvere on oma ooperi loomisprotsessi kohta
märkinud, et libretot kirjutades pani ta kõigepealt
paika makrotasandi sündmused, lõi seeläbi
toetuspunktid ja nende järgi kujundas pingetõusu
ja -lõdvenemise rütmi (Pappel 2012d). Tema libreto
tegevustik ei kulge ajas lineaarselt aastast 1939
kuni aastani 1992 (seda on talle ka ette heidetud),8
vaid autor mängib eri tasanditega ajas (1939, 1948,
1952, 1980, 1992) ja ka ruumis (küla Eestis, Berliin,
Vladivostok). Ta teeb seda piisava selgusega
tekstis ning jätab vaatajale vajaduse korral aega
jõuda ühest punktist teise või mõista, et tegemist on simultaanselt esitatud eri aegadega.
Mitme tasandi kooslus ja samaaegsus on ooperikunstis tänu muusika karakteriloomelistele omadustele väga levinud: mõelgem kasvõi Bernd
Alois Zimmermanni, Luciano Berio ja Helmut
Lachenmanni teostele.
Ooperis „Puhastus” on üksteist pilti, mis erinevad oma kestuselt – et teos hingaks (Pappel 2012d).
Nii mõjub I vaatuse 5. ja ühtlasi viimane pilt, milles
näidatakse Zarat ja tema vaikivat vanaema Inglit
Vladivostokis, nagu pingelangus ja kurb coda
pärast ülekuulamis- ja vägistamisstseeni 4. pildis.
(Ulatuslik 4. pilt tervikuna hõlmab ajaliselt poole
esimesest vaatusest.) Muusikadramaturgilisest
küljest vaadatuna on teoses kolm Aliide looga
seotud ulatuslikku etappi: (1) orkestri jõuline
algusimpulss (vana Aliide märkab Zarat, tegevus
käivitub), (2) sama motiiv 4. pildi viimase, neljanda
stseeni alguses (siit algab muutunud, pahelise
Aliide lugu), (3) sama motiiv ooperi lõpupildi
alguses (Aliide Saatana-monoloog ja maja
süütamine – puhastumine).
Ooperi vastuvõtjale on tugisammasteks ulatuslikud orkestrimonoloogid: 2. pildi lõpus (nagu
tähtede virvendus 1939. aastal, millest tekstis
eelnevalt juttu on), 4. pildis (pärast noore Aliide
fraasi „see olin mina, kes ei öelnud seal kellelegi
midagi” – nagu õudustardumusest vallanduv
valu) ja sama pildi lõpus (küüditamine). Edasi,

teises vaatuses 7. pildi (Zara oma vanaisa Hansu
vanas peidikus, naiste konflikt) lõpus, 8. pildis
(koor laulmas orkestri saatel nagu unelaulu Aliide
peidikus lämbuvale Hansule), 10. pildi ja 11. pildi
üleminekul, pärast Zara lahkumist ning vana Aliide
otsustust minevikuga ja iseendaga arved ära
klaarida („Ja sen jälkeen, minä juon iltapäiväteeni”)9
kuni Saatana-monoloogi alguseni. Lõpuks,
ooperi finaalis kõlab võimas „tulepoeem” – maja
põlemine, leegid, puhastustuli (vt. foto 10 lk. 223).
Vahel öeldakse orkestripartii juhtiva rolli
puhul ooperis, et orkester kommenteerib
sündmustikku. Reinvere on rõhutanud, et tema
orkester ei ole kommentaator, nagu ta on teisalt
püüdnud vältida ka illustratiivsust (Pappel 2012d).
Heliloojaga tuleb nõustuda: orkestripartii on
maailm, milles sündmustik hargneb ja tegelased
kulgevad, on omaette elus organism. Teda võib
pidada ka nähtamatuks tegelaseks – ühiskond,
ängistav ajastu, sisemaailm … Ta „ühendab
välise aja ja ruumi ning tegelaste sisemise aja ja
ruumi” (Pappel 2012b). Orkester annab hoogsa
impulsi tegevuse käivitumiseks ooperi esimeses
taktis ning lõpuks põletab selle maailma, mille
esile manas või mida ta ise tähendas. Jõuline
algimpulss orkestrilt meenutab Richard Straussi
muusikadraamat „Salome” (1905) ning Reinvere
ongi märkinud, et oma teose loomisel olid tal
eeskujudeks Strauss, Wagner ja 19. sajandi vene
ooper, nt. Mussorgski (Pappel 2012a). Teatud
mõttes võiks öelda, et helikeelelt on „Puhastus”
nagu 21. sajandi komponisti tugevalt isikupärane,
uuelt pingetasandilt lähtuv tõlgendus 1900ndate
alguse muusikast (Straussi eelekspressionism,
Debussy värelevates värvides impressionism ning
Schönbergi peatne ekspressionistlik suubumine
atonaalsesse muusikasse). „Puhastuse” I vaatuse
esimene kõrgpunkt, n.-ö. kulminatsioon „vaikuses”, on vägistamisstseen 4. pildis. Kuulda on
üksnes vaikne sügav akorditaust, helilooja on
tempomärkeks kirjutanud molto grave (väga
raskelt) ja orkestripartii karakteriks dolcissimo
(üliõrnalt), mis kokku mõjub kohutavalt oma jäises
tardumuses. Kõla taandamisprintsiip meenutab
sarnast võtet Straussi „Salomes”, ehkki teist registrit kasutades: timukale on antud käsk Jochanaani
pea maha raiuda, Salome kuulatab pingeliselt,

8

Selleteemalist arutlust vt. Klassikaraadio. Delta. Külalised: Kristel Pappel, Kerri Kotta, Alvar Loog. Arutusel Jüri Reinvere
ooper „Puhastus”. 24.05.2012.
9
„Ja pärast seda joon ma oma õhtust teed.”
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peaaegu füüsilise valuga, kas timukas täidab käsu,
ning orkestrikõla on taandatud üksnes hakitud
kontrabassimotiividele „ebainimlikult” kõrges
registris ja taustatremolole.
Ka Reinvere ooperi faktuurikäsitlus näitab
Straussi partituuride head tundmist. Hoolimata
suurest orkestrikoosseisust (kolmene koosseis
pluss laiendatud löök- ja vaskpillirühm) ei mõju
kõlavoog kunagi liiga raskepärasena, sest helilooja
kombineerib ja vaheldab eri pillirühmi ning
pillisoolosid, jagab kuulajale õhku ja puhkepause
hõredama faktuuri näol. Suures plaanis ja teadliku
robustsusega võiks need materjalikihid, mida
helilooja käsutab, jagada nelja liiki: staatilised
akordid justkui vundamendi ülesandes; kiired,
keerlevad, sageli suures ulatuses tõusvad, laskuvad
ja ka omavahel ristuvad kuueteistkümnendikeliikumised; trilleri- ja tremolomotiivid; avarad
kõrgustesse sirutuvad meloodiad. Eriti viimased
on orkestrimonoloogides suure mõjuga, samuti
siis, kui nad laia vokaalliiniga samaaegselt esinedes
moodustavad sellele kontrapunkti: nagu kaks
müüride vahelt valguse poole väänlevat häält.
Vokaalpartiid on komponeeritud nii, et olulisemad sõnad tekstis oleksid välja kuuldavad ja
pääseksid mõjule, selles on nii retsitatiivsust kui ka
suurt meloodiakaart (eriti Aliide monoloogides 4.
ja 11. pildis). Vokaalliinid kuuluvad küll orkestri kõla
abil loodud maailma, ent kulgevad seal iseseisvalt.
Orkester ümbritseb tegelasi, on nähtamatu kõikteadja. Kui noor Aliide oma monoloogis 4. pildi
lõpul („Minä en ole enää ihminen … Mutta tässä
kylässä nyt minä päätän, kuka saa elää ja miten”)10
esineb nagu saatusejumalanna, siis kõlavad tema
partii taustaks orkestris trilleri- ja tremolomotiivid,
mis läbivad kogu ooperit ja mida võiksime pidada
hirmukujunditeks.
Siit tuleneb ka järgmine küsimus, mis puudutab
juhtmotiivide kasutamist muusikas. Reinvere
on rõhutanud, et ooperi komponeerimisel loobus ta juhtmotiivide võrgustikust (Reinvere
2012). See-eest leiame siin korduvat assotsiatiivset
materjali
(teatud
tämbrivalikud,
rütmimustrid, faktuuritüübid jms.). Niisugust
materjali nimetab helilooja „karakteriteks” ja
„figuurideks” (sks. k. Gestalt; vt. ka Oksanen ja
Lock 2009) ja peab seda tegelaste, ideede ja
10
11
12

situatsioonide iseloomustamisel kõige olulisemaks dramaturgiliseks lähtepunktiks (Reinvere
2012). Eriti tähtis on seejuures kandva tähenduse
andmine ühele intervallile või lihtsalt ühele
helile. Väike terts ja sellel rajanev moll-kolmkõla
seostuvad esmajoones tõega, aususega. Suur
terts ja duur-kolmkõla seevastu esinevad sageli
koos valelikkusega, kurjusega, Nõukogude
okupatsiooni pahelisusega. See on vastupidine
harjumuspärasele semantikale, mille kohaselt
duur on helge ja positiivne ning moll ängistav –
aga selline pahupidisus väljendabki nõukogude
elu paradokse. Heliloojale andis see aluse mängida
suure tertsi ja väikse tertsi võimalustega: kas
valida duur või moll, milliseid intervalle eelistada
heliridade koostises jne. „Kasutan heliridades
rohkesti väikse tertsi ja väikse sekundi figuure,
väga tähtis on see, millisel hetkel võetakse mängu
suur terts” (Reinvere 2013). Heliridade puhul on
oluline ka nende kulgemise tõusev või laskuv
suund (samas).
Mõned näited. 4. pildi vägistamisstseeni
esimestes taktides kõlab akord fis-a-des, mis
enharmooniliselt (des=cis) on käsitatav fis-mollkolmkõlana (tõde, ausus) – orkester on siin
selgelt kannatajate poolel. Aliide pahelisuse
sümboliks muutub B-duur-kolmkõla, mille
võimsa kaikumiseni forte fortissimo’s (t. 467–471)
jõutakse Ingli ja ta tütre küüditamisele järgnevas
orkestrimonoloogis: noor Aliide on teinud
lepingu kurjusega.11 Orkestripartii areng viib
juba tsiteeritud saatusejumalanna-monoloogini
(„Mina en ole enää ihminen”). Peale selle kuuleme
B-duuri näiteks teises vaatuses vana Aliide
lõpustseenis, kõlades peaaegu et pidulikult sõnal
„Saatan” (tempomärge largamente, laialt). See aga
on ühtlasi pöördepunkt Aliide kuju muusikalises
käsitluses: Aliide hakkab tõele näkku vaatama
ning sellele vastavalt ilmub nii vokaal- kui ka
orkestripartiisse järjest enam intervall väike
terts. B-duurist liigutakse d-molli suunas, tõeline
eesmärk aga on h-heli, millesse Aliide keskne
heli b otsib lahenemist ehk lunastust. Heli h on
õigupoolest otsitud kogu teose vältel ja viimaks
jõutakse sellesse ooperi lõpuakordiga h-deses-ges-as-h, milles valitseb duuri kõla,12 ent siin
pole duurkolmkõla mitte enam negatiivses, vaid

„Mina ei ole enam inimene … Aga selles külas otsustan nüüd mina, kes saab elada ja kuidas”.
Ja ühtlasi hakkab tema partii kõlama soome keeles.
N.-ö. „harfi kõla” (Reinvere 2012), h ehk enharmooniliselt ces on harfi põhinoot.
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puhastunud ja lunastavas tähenduses. Pole ka
juhus, et vägistamisstseeni põhiheli oli fis, mis
on dominant h-le, nii et ühendusniidid teose
harmoonilises plaanis viivad vägistamisest
puhastustuleni.
Teatud helid on kesksed ka teiste tegelaste
puhul – Hans cis, Ingel g (Reinvere 2012). Zara
heli as esineb juba tema ekspositsioonis, kui ta
teatab, et tuleb Vladivostokist („Itse asiassa tulen
Vladivostokista”),13 sama heli seostub aga ka
nähtamatusega, nagu sellest kõneleb vana Aliide
(„Meitä määrää näkymätön”)14 ja kõneles Hans
oma surmastseenis („Me oleme nähtamatud”,
seal on heli as asemel enharmooniliselt gis).
Nähtamatus tähendab, et inimesed on ühiskonna
jaoks anonüümsed. Kui jälgida ooperi harmoonia
põhiplaani algusest lõpuni, näivad tugihelid olevat
as (käivitav motiiv, „nähtamatus”) – cis (Hans) – fis
(vägistamine) – gis („nähtamatus”, anonüümsus) –
b (Aliide, pettus, kurjus) – h (puhastumine).
Reinvere partituuri koosseisu on kirjutatud
ka „tape” – helilint, s.t. konkreetne helisalvestis
teatud mürade või loodushäältega. Nii kuuleme
raadiouudiseid aastast 1992, maanteemüra jms.
Sellist konkreetsele ajale ja kohale osutamist
nimetas helilooja ise dokumentaalmaterjaliks,
mida ta ei kasuta mitte illustratsioonina, vaid
ajaloolise hetke fikseerimiseks, eri reaalsuste (lava,
lugu, lint) pingestamiseks (Pappel 2012d).
Mida enam võib vaatajat uinutada tuttav süžee
ja ideoloogia, seda enam üllatavad teda detailid: nii
sõnalises kui muusikalises kujundivalikus. Julmus
ja vägivald on Reinverel edasi antud erakordse
delikaatsuse ja õrnusega, nagu lohutades kannatajaid ja surijaid.15 Hansu lämbumise taustaks kõlav
unelaul on ooperi ainuke (ehkki transformeeritud)
tsitaat: kooripartiisse on peidetud vana Sileesia
kirikulaul „Maa on nii kaunis”.16 See seostub Hansu
tekstiga „Ma ei saa ilma Inglita elada. Ilma tütreta
… Vaid Eestimaa on järel …”, millele noor Aliide
vastab: „Hans, meie maad ei ole enam …” Ka

Hansu viimastes fraasides on mõte maast: „Uni …
nagu mälestus … Maa! ...” Oma maa küsimus, mis
on eestlasele olnud nii tähtis, ja selle poeetiline
kajastamine muusikas on üks neid momente,
mis eristavad Reinvere ooperit Oksaneni romaanist, ja samas annavad suure üldistusjõu. Reinvere libreto ja muusika on poeetilised ja hoolega
läbi komponeeritud, pakkudes ühtlasi selgelt
isikupärast tõlgendust. Ooperil õnnestus „paradok saalselt just oma suhtumises materjali [---]
päris edukalt vältida tunnet, et tegeldakse millegi
eksootilisega” (Kotta 2012: 90).
Päris sajaprotsendiliselt (nt. dekonstrueeritud
loo küsimuses) ei saa nõustuda Financial Timesi
muusikakriitiku Shirley Apthorpi järgneva väitega,
kuid ooperi olemusliku osa võtab ta tabavalt
kokku: „Õnneks Reinvere ei tee katsetki kanda
raamatut üle muusikasse; tema „Puhastus” on
palju rohkem Oksaneni tegelaste muusikaline
peegeldus. Ta on täielikult dekonstrueerinud loo
ja loonud rea fragmentaarseid ülestunnistusi”
(Apthorp 2012). Libretot poleks saanud kirjutada
ilma romaani lagundamata, nagu on selgitanud ka
helilooja:
[---] ooper žanrina nõuab muidugi hoopis
midagi muud kui romaan või näidend. Ta liigub
ajastruktuuride ja nõuete vahel nii omaette,
et praktiliselt tuli mul „Puhastuse” materjal
siiski kõigepealt molekulideks pihustada ja
siis uuesti üles ehitada – ja täiesti juba ooperi
nõuete järgi (Pappel 2012a).
Kahelda tahaks Athorpi väites „fragmentaarsetest ülestunnistustest”, sest ehkki tegevus
toimub eri ajatasanditel, on neis olemas oma
narratiivsus ja sujuvus. Kärsituma publiku
vastuvõtuvõimet silmas pidades oleks küll
kohati tarvis läinud suuremat meeleolulist ja
temaatilist vaheldusrikkust, sest kannatustele
ja kannatamisele pikka aega kaasa elades võib
kuulajat katarsise asemel tabada suur tuimus.

13
14
15

„Tegelikult tulen Vladivostokist.”
„Meid käsutab nähtamatus.”
Erinevalt Kerri Kottast (Kotta 2012: 89) ei näe me selles brechtiliku võõritusefekti – Brechti ja Reinvere eesmärgid on
erinevad.
16
Viisi algkuju on koraal „Schönster Herr Jesu” („Ilusam Kristus”). Laulust kõlavad kooripartiis üksikud soomekeelsed
tekstikatked ja meloodiakäigud. Reinvere on maininud, et kirikulaulu „Maa on nii kaunis” kasutamine on ühtlasi
austusavaldus Mozarti „Võluflöödile” (koraali „Ach Gott, vom Himmel sieh darein” / „Oh Jumal, vaata heldeste” leiame
„Võluföödi” II vaatuses) (Reinvere 2012).
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infot koguda ning väljendada oma suhet ilma ja
inimestega. Hääle liikumine ülemisse registrisse ja
püstoli järele haaramine paljastavad ärevuse Aliide
väliselt tardunud oleku taga. Romaani esimeses
osas ehk 100 leheküljel toimuv kahe naise kassihiire-mäng läbitakse ooperis kuue minutiga ning
seejärel hakkavad Aliidele heiastuma sõjaeelse
aja stseenid. Ta jutustab Zarale oma noorpõlvest,
mida kesklaval illustreeritakse minevikus toimuva
tegevusega. Noor Aliide (Helena Juntunen või
Tove Åman) armub oma õe Ingli (Zara vanaema)
peigmehesse Hansu ning on sunnitud kiivalt
nende abieluõnnele kaasa elama. Lavastuses
kohtab palju väljendusrikkalt mõjuvaid režiilisi
leide, nagu näiteks noore Aliide mentaalset
seisundit illustreeriv pulmavalss, kus Hans on
korraga nii Ingli kui Aliide õrnas embuses, või 1940.
aasta riigipööret ja Nõukogude okupatsiooni
algust kujutav kahte punast lippu keerutav noor
naine. Puumalaineni poolt lavale toodud, ajastut
ja tegevustikku selgitavad episoodid (heliloojal
neid enamasti kirja pandud ei ole) on loo
mõistmiseks möödapääsmatud. Reinvere jättis
ooperit komponeerides teadlikult kõik režiilised
võimalused lavastaja fantaasia kanda: „Visuaalse
külje eest mina endale vastutust ei võtnud, küll
aga jätsin libretos ja muusikas kohti, kus lavastaja
võib neid vajadusel arendada niikaugele, kui
tema fantaasia ja teatri ressursid lubavad” (Pappel
2012a).
Vene vägede sissetungi stseenile järgneb
ooperis kohe vene nimedega kupeldajate Paša
ja Lavrenti esimene külaskäik vana Aliide juurde
(1992. aastal) ning selline järgnevus muidugi
rõhutab kahe sündmuse analoogiat. Üleminek
kahe pildi vahel on kiire ja sujuv ilma orkestripartii
pikema sekkumiseta. Muusika väljendab peidus
oleva Zara, aga ka meeste poolt üle kuulatava
Aliide verdtarretavat hirmu ja ärevust (lühikesed
aktsentueeritud motiivid ja peaaegu katkematud
kiired tõusvad liikumised orkestrilt). Reinvere
„Puhastuses” rõhutatakse mitmel korral naiste
nähtamatust kui kujundit: Aliide kurdab, et
oli Hansu jaoks nähtamatu, s.t. olematu; Zara
kujutles bordellis, et teda pole olemas. Nii luuakse
teoses üksikute niitide abil ühtsustunnet eri
põlvkondadest naistegelaste ja naiste vahel ning
suuremaid eksistentsiaalseid metafoore. Peale
selle, nähtamatud on ka inimesed Nõukogude
okupatsiooni ajal, neilt on võetud õhk hingamiseks
ja nende maa.

Tiina Puumalaineni ja Paul Mägi „Puhastus”
„Puhastuse” tugeva kunstilise üldmulje taga
on muidugi ka mitmekülgne lavastaja Tiina
Puumalainen, muusikalist ettevalmistustööd
suurepäraselt teinud eesti dirigent Paul Mägi ning
mitmed väga head lauljad. Tiina Puumalainen on
Tampere Töölisteatri lavastaja, kelle loomingu
põhiosa moodustavad sõna- ja muusikalavastused,
aga sealjuures kasutab ta tihti ka tantsu ja uut
tsirkust. Lisaks sellele on ta teinud mitmeid
dramatiseeringuid (nt. Aino Kallase „Hundimõrsja”
põhjal tantsulavastuse libreto) ning kirjutanud
ise näidendeid ja ühe ooperilibreto (Atso Almila
ooperile „Põhjani” / „Pohjanmaan kautta”).
Helsingis ta siiski väga tuntud ei ole ja tema nimel
lavastuse vastuvõtule erilist mõju ilmselt ka mitte.
Mõnevõrra pälvis tähelepanu, vähemalt Eesti
meedias, eestlaste osalemine selles projektis.
Nagu öeldud, kutsuti „Puhastuse” muusikajuhiks
Paul Mägi, tavapärase rollikonkursi tulemusena
laulis teises koosseisus vana Aliide osa Heli
Veskus ja metsavenda Hansu Andres Köster
(mõlemad lauljad Rahvusooperist Estonia). Soome
Rahvusooperis töötav, 37-aastaselt äritegemise
bassilaulja karjääri vastu vahetanud Koit Soasepp
esitas vene päti Lavrenti rolli. Valdav enamik
lauljaist olid niisiis soomlased ja ooper „Puhastus”
oli tõenäoliselt üks esimesi kordi, kui välislauljatel
tuli õppida ooperipartiisid laulma eesti keeles.
Teppo Järvinen on kujundanud lavale
sümbolimõõtu hõreda läbipaistva maja, mille
kaks seina moodustuvad hoidistega riiulitest
ning kaks seina on teatrikonventsiooni järgides
vaid mõttelised. Lavakujundust võib tõlgendada
kui romaani moto visuaalset ülekannet: „seintel
on kõrvad ja kõrvus ilusad kõrvarõngad” (PaulEerik Rummo). Tõesti, privaatsusele ei võinud
nõukogude ajal eriti loota, sest ka seintel olid
kõrvad ja silmad. Majakarkass heleda puiduvärvi
mööbliga kujutab Aliide elukohta, kaitsvat
punkrit, sümboolselt igatsuste oma „saart” või
kodu, aga samas ka tema elu kui ahervaret; kõik
muud sündmused toimuvad selle ümber peaaegu
tühjal laval.
Lavastus algab nagu romaaniski Vladivostokist
pärit prostituudi Zara (Niina Keitel või Melis
Jaatinen) saabumisega vana eesti naise Aliide
(Johanna Rusanen-Kartano või Heli Veskus) maja
juurde. Toimub lühike vestlus, mille jooksul Zara
jõuab end puhtaks pesta ja Aliide külalise kohta
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Noor Aliide on teose algul asetatud süütu
armastaja ja passiivse ohvri rolli: algul muserdab
teda Hansu vastamata armastus ning siis
hoolimatu abikaasa, kes laseb ta ülekuulamisel
vägistada. (Romaanis teadupärast abiellub Aliide
kommunist Martiniga enesekaitseks ja alles
pärast vägivallatsemist.) Aliide kui tegelaskuju
ja alistatud maa sümbolkuju mõistmisel on
keskse tähendusega ülekuulamisstseen, mis
erinevalt Oksaneni vihjelisusest on ooperis
lavastatud Stalini foto kõrval toimuva (mõnel
etendusel isegi koomiliselt mõjuva) naturalistliku
varjuteatrina ning naiste massilise vägistamisena.
Lavastaja soov alla kriipsutada ilmselget satub
siin vastuollu Reinvere libreto ja muusika
subtiilsusega ja kahjustab seda (Apthorp 2012).
Tähenduslik on ka selle stseeni misanstseeniline
lahendus. Ülekuulamine toimub mingis keldris,
lavakujunduslikult Aliide-Ingli kodutalu all, nii et
seda on hõlbus tõlgendada riikliku ja ajaloolise
saladusena või sümboolselt ka alateadvusena.
Teise aspektina torkab silma, et naised-lapsed
on siin üksteisest füüsiliselt eraldatud, samas kui
sõdureid esitatakse arvulises ülekaalus ja rühmana
liikuvatena.
Vastamata jäänud armastuse traagika ei pääse
vägistamise kui väga tugeva ja traagilise kujundi
kõrval ei lavastuses ega Aliide psühholoogilises
portrees kuigivõrd mõjule ning nii tulebki
järgnevaid sündmusi, s.t. õde Ingli reetmist
ja allakirjutamist süüdimõistvale kohtuotsusele, tõlgendada eelkõige füüsilisest vägivallast
tekkinud trauma valguses. Nii muusikaliselt kui
ka näitlejameisterlikkuselt on kütkestav noore
Aliide nüüd juba soomekeelne eksistentsialistlik
monoloog 4. pildis, kus ta ahastab: „Minä en ole
enää ihminen”. Seejuures on äärmiselt kõnekas
järgmises, 5. pildis Helena Juntuneni ja Tove
Åmani kehakeel – tasakaalust väljas, kannatustest
kõveras ebaloomulik ja enesevihkajalik kehahoid
ning masohhistlikult pekslevad käed. (Soomekeelseid monolooge-aariaid koos siseilma
kujustava kineetikaga kasutatakse Aliide puhul
ka teises vaatuses.) Ingli vaatepunkt tuleb esile
(Vladivostok), kui Zara laulab „Isoäiti, miksi sinä
et koskaan puhu minulle?”17 ning samas ajal
näidatakse kössis vanainimest koos tütre ja tütretütrega väiksesse nõukogudelikku korterikarpi

17

suletuna. Kõik ahistatud naised selles lavastuses
püüavad võimalikult vähe ruumi võtta, et kellelegi
mitte ette jääda, mitte tähelepanu pälvida, olla
nähtamatud.
Aliide isikliku tragöödia taustal rullub tema
selja taga lahti rahva tragöödia – küüditamine (4.
pilt). Seda kujutatakse ehk küll mõnevõrra stereotüüpselt – tekkisid otseselt paralleelid koonduslaagrisse saatmise stseeniga Dmitri Bertmani
lavastatud Erkki-Sven Tüüri „Wallenbergis” (2007,
Rahvusooper Estonia) –, kuid samas Soome
publiku jaoks piisava selgusega. Algul on tagalaval
erinevatel korrustel näha palju umbisikulisi figuure,
inimesi ilma näo ja nimeta, siis liigendatakse need
read prožektorivalguse abil kastideks – inimesi
täis vangikongideks ning lõpuks liiguvad laval
juba isikustatud tegelased koos kohvritega kõrge
okastraataia taha, hanereas kulgevat protsessiooni
tähelepanelikult jälgimas relvastatud sõdurid.
Teise vaatuse alguses näidatakse vana Aliide
positsiooni kodukülas – aeglaselt ja sirgeselgselt,
kuid suure sisemise jõupingutusega kõnnib ta
vaikiva ja tagarääkiva (sisiseva) külarahva eest läbi.
Külarahvas ehk koor saab nõukogude ühiskonnas
üldse erilise, kõikjalviibiva rühmategelase rolli.
Nõukogude aega kujutatakse nõukogulikku
esteetikat appi võttes. Juba esimeses vaatuses
kõrguvad
abstraktsete
puutüvede
vahel
hiiglaslikud papist vasarad, teises vaatuses hoiavad
külaelanikud papitükke stiliseeritud viljapeade või
fotorealistliku heinamaaga. Sellisel kujunduslikul
võttel on ka sümboolne tasand – nõukogude
ühiskond kui Potjomkini küla, pokasuhha ehk
performatiivse ideoloogia kants.
Pärast emotsionaalset ja süžeelist pöördepunkti
esimese vaatuse lõpus satub Aliide traumaatilise
kollaborandi üsna üheplaanilisse rolli, kujutades
peamiselt sügavat jälestust abikaasa ja süsteemi
vastu. Õnneks mängis Helena Juntunen oma
osa harva nähtava psühholoogilise veenvuse
ja nakatavusega. Tema kärbse-aarias (6. pilt) oli
nii hämarat mitmetähenduslikkust kui sügavat
psühholoogilis-muusikalist dramatismi. Noor
Aliide laulab kodumaa looduse ilust, kuid märkab
siis, et kõik niidud on kärbseid täis. Ta jätkab
oma aariat külarahva seas/ees poodiumil seistes,
kusjuures samal ajal hääletatakse kätt tõstes või siis
hoopiski näidatakse tema peale näpuga. Selline

„Vanaema, miks sa kunagi ei räägi minuga?”
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misanstseen rõhutab veelgi, et kärbsed, kellest
Aliide laulab, on nii teda ümbritsevad inimesed
kui tema ise. Kärbes iseenesest ei ole kõige
sümpaatsem putukas: ta on väike ja liikumatuna
vaevunähtav, ent tegutsedes pealetükkiv ja
ärritav, lisaks sellele ka ebahügieeniline ja haigusi
levitav. Oksaneni romaanis on Kärbes Aliide
agendinimi, nii et kärbes kui kujund omandab
ka ooperis „koputaja”, nuhi tähendusvärvingu.
Nii kärbse, nuhi kui vägivalla all kannatanu
(Aliide ja Zara) ellujäämisinstinkt soovitab neil
olla tähelepandamatu, tühisuste tühisus. Selline
maailmataju ja arusaamine tekitab hulluseni
kihutavat jälestust, kuid kõiges selles näeb Aliide
ka omamoodi ilu – elu ilu.
Libisemine ühest ajast teise on Reinvere ooperis
üllatavalt sujuv, mis tõestab muidugi suurepärast
süžeelist ja muusikalist kompositsiooni. Siin
aitab kaasa ka ajaga mängimine muusikas, s.t.
nõtked tempovaheldused. Dirigent Paul Mägi
saavutas orkestrilt täieliku üleoleku keerulisest
materjalist ning päästis valla orkestriosa kogu
rikkuse, kujundades muusikas karaktereid ja
iseloomustades situatsioone. Massiivse kõlaga
lõigud olid kandvad ja pingelised, kontrapunktilise
faktuuri puhul toodi välja iseseisvaid materjalija tämbriliine. Reinvere muusika elas ja kobrutas
suures eepilises jutustamissängis.
Visuaalselt aitas ühtsele muljele kaasa kostüümide värvisümboolika, mis ühendab Aliidesid ja
Zarat: teiste tegelaste üldiselt pruunikas-hallikassinakast koloriidist eristuvad mõlema Aliide kirsipunased kleidid ning Zara tumepunane pluus
(kostüümid: Marjaana Mutanen). Punane on vere
värv ja vähemalt allusioonina on see võrdlus
antud teoses kohane. Ideoloogilist tähendust
värvisümboolikasse sisse lugeda oleks siiski liiast.
Režiiliselt liigutakse aga noore Aliide vaimsest
ahistusest oma vanaisa peidikus vangis istuva
Zara füüsilisse ahistusse. Hiljem kulgetakse
peidiku kui aegu ühendava tegevuskoha kaudu
minevikku tagasi, et avada Hansu ja Aliide lootusetu elukord Teise maailmasõja järel. Peidikus
viibiv lämbumisohus Hans laulab sellest, et pole
õhku ega elu, et kõik on vaid uni, et me oleme
nähtamatud (8. pilt). Kuna Hansu partiid saadab
koor (koraaliga „Maa on nii kaunis”), siis omandab

18
19

esitatu ebaisikulise, laiendatud tähenduse ning
Hansust saab allutatud väikerahva, aga kitsamalt
ka koloniseeritud, demaskulineeritud meeste
häälekandja.
Hansu lämmatamisele peidikus järgneb ooperis Aliide uus tapatöö – kupeldajate Paveli ja
Lavrenti surnukstulistamine. Tegemist on ilmselt
KGB-taustaga meestega, kelle valduses on hulgaliselt väga isiklikku infot nii Aliide ja Zara kui ka
nende sugulaste kohta ning kes ei kohku tagasi
kasutamast nii vaimset kui ka füüsilist terrorit.
Mõlemad naised on aetud väljapääsmatusse
olukorda, nad on tehtud moraalselt ja füüsiliselt täiesti kaitsetuks, nii et Aliide leiab vaid ühe
lahenduse – haarab relva ja lõpetab kriminaalide
elupäevad.
Vana Aliide mõjub üldiselt ühemõtteliselt
kurja ja kibestununa, kurja käsilasena, kuid see
on suudetud huvitavaks mängida: näiteks tema
rõhutatud sirgeselgsus külarahva ees või Saatana
poole pöördumine ooperi lõpumonoloogis.
Johanna Rusanen-Kartano on oma osas jõuline,
saatusele pigem allumatu, seda ise kujundav.
Heli Veskus on häälematerjalilt pehmem ja see
annab rollile lüürilisemaid helke. Samas, kui Aliidel
esinebki nõrkushetki, siis ei lasta tal kaua nendes
viibida, vaid sunnitakse taas enesekaitsele,
nagu näiteks pärast mõrva, kui Zara süüdistab
Aliidet, et too on end kogu elu jooksul müünud,
nii et isegi ta oma tütar ei taha teda näha. See
vallandabki Saatana poole pöördumise (11. pilt),
kus Aliide muu hulgas tõdeb: „Mutta, minua ei
ole … Ei ole koskaan ollutkaan.”18 „[---] Rakastat
kuin eläin, mutta se kaikki on otettu sinulta pois!
Kuin varastettu ruumis, varastettu koti, varastettu
maa.”19 Kurjamite laipade ja endas pesitseva
kurjuse hävitamiseks süütab Aliide kodumaja
põlema. Põlev maja omandab eelneva monoloogi
taustal ja ooperi kui tingliku kunsti kontekstis
kui mitte sümboli, siis meeleliselt tajutava
tähendusega kujundi rolli – see on nii puhastustuli
kui Aliide ja tema rahva leegitsev süda.
„Puhastuse” lavastusele panevad punkti küünlad,
mille tegelased toovad vaikides eeslavale, justkui
mälestades kadunukesi, nii et etendusest saab
tingimisi ka kommunismiohvrite mälestusüritus.

„Aga mind ei ole … Ei ole kunagi olnudki.”
„Armastad kui loom, aga see kõik on võetud sinult ära! Nagu varastatud keha, varastatud kodu, varastatud maa.”
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kurttummad (20.05.2012): lava ääres tõlkis ranges
kostüümis daam teksti viipekeelde. See omakorda mobiliseeris ka teiste vaatajate tähelepanu.
Peale kurttummade oli tegemist sellise publikuga,
kelle ustavuse najal teater püsib – regulaarselt
teatris käima harjunud „tavaline” ooperisõber.
Oli neidki, kes vaatasid lavastust teist korda,
nagu vestluskatketest selgus. Vastuvõtt oli soe
ja tunnustav, ehkki võis tajuda, et kõike kaasa
mõelda ja uut muusikat pingeliselt kaasa kuulata
ei olnudki nii kerge. Kokkuvõttes aina kahetseti,
et kümne etendusega see „Puhastuse” seeria
lõppeski, uuel hooajal (2013/14) ei olnud teost
varakult planeeritavasse mängukavva ette nähtud.
„Puhastuse” kui maailmakultuuris lööklaineid põhjustanud teose südamikus asub sümboli
mõõtu pealkiri, mille assotsiatiivset sündi kommenteerib Oksanen järgmiselt: „Kui ma seda
näidendit alustasin ja mõtlesin pealkirjale, siis
mõtlesin traumaatilisele reaktsioonile, mis
vägivalla või vägistamisega kokku puutunud
inimestel võib olla. Inimene püüab end
alati puhastada. See oli esimene tähendus –
puhastamine” (Marten, Oksanen 2009). Füüsilise
puhastamise kui posttraumaatilise rituaaliga
seostub eelkõige Zara vanniskäik kohe teose
algul. Pealkirja teine tõlgendustasand on
seotud kristliku teega: Aliide puhastumisega
läbi kannatuste ja kahetsuse ehk puhastustule.
Kolmas tasand on aga vägivalla koha – nii
naise keha kui talu – puhastamine tulega ehk
füüsiline hävitamine põletusohvrina. Kui sõnad
tunduvad ebausaldusväärsed ja devalveerunud,
siis jäävad üle maagilised toimingud. Neljas
puhastamise tasand on seotud tragöödia ühe
tunnusliku elemendi ehk vaataja katarsisega,
mis „Puhastuse” puhul võiks olla nii eetiline kui
esteetiline. Kuid tähtsaim kõigist on ikkagi see,
mida tehakse sotsiaalselt: Aliide jutustus võiks
mõjuda puhastavalt ühe pere ning gruppide
jutustused puhastavalt ühe kogukonna suhetele
ja enesetunnetusele. Nii Oksaneni näidendis
(tinglikumalt ka romaanis) kui ka Reinvere
ooperis Aliide tõesti peseb enda ja eestlased ning
idaeurooplased minevikusüüst puhtaks, kuigi see
kahjuks ei ole enam Euroopas üldaktsepteeritav

„Puhastuse” lööklained
Temple Hauptfleisch on võrrelnud artiklis „Teatri
seismoloogia” teatrisündmuse mõju ühiskonnas
maavärina vm. lööklainetega, sest etendus võib
mõjutada peale otseste osalejate (etendajate
ja vaatajate) ka sellega otseselt mitte kokku
puutunud inimesi. Kui etendusel osalejad asuvad
otse epitsentris, siis piirkonna kultuurieliit saab
sellest osa vahendatult [näiteks massimeedia
ja suust suhu info kaudu], mingil määral on
sellest teadlikud pea kõik linnaelanikud [näiteks
välireklaami kaudu] ning väga kaudselt võib
üks etendus mõjutada kõiki inimesi maailmas
(Hauptfleisch 2007: 259).
Oksaneni näidendi ja romaani „Puhastus”
kõige tugevamad lööklained tulevad ilmsiks
muidugi nende teoste interpretatsioonides:
lavastustes, ooperis, filmis, kriitikas. Antud juhul
võib isegi öelda, et ühe süžee lööklainetest tekkis
hulgaliselt uusi epitsentreid oma lööklainetega,
mis mõnikord teistega kokku sulasid, mõnikord
aga põrkusid, aga igal juhul üksteist võimendasid.
Ooper Oksaneni kirjandusteoste n.-ö. interpretatsioonilise lööklainena näitas iseseisvust,
ent ka vaatajaga arvestamist, et edasi väiksemaid
lööklaineid tekitada. Reinvere pidas silmas
tänapäeva publiku vastuvõtuvõimet, alates
ooperi ajalisest kestusest (umbes 2 tundi 20
minutit) ja lõpetades kulminatsioonide mõjuva
ettevalmistamisega. Esietendus möödus pingsa
kaasaelamise õhkkonnas, laval toimuv tundus
publikut kohati lausa füüsiliselt puudutavat.
Vahest ainult küünalde süütamine lõpus kippus
õõnsaks jääma. Kohaletulnud teatridirektoritele,
kriitikutele ja teistele vaatajatele näis teos meeldivat, igatahes on Reinvere saanud juba järgmise
ooperitellimuse – „Peer Gynt” Norra Rahvusooperile.
Üks ooperi tekitatud lööklaineid oli hämmastav
publikuhuvi. Kõik kümme etendust, planeeritud
viiele nädalale 2012. aasta mais ja aprillis, leidsid
arvuka publiku: esimese koosseisu etendused olid
välja müüdud, teise koosseisu etendustel saavutas
saali täituvus 85%.20 Üks etendus oli korraldatud
spetsiaalselt nii, et seda võisid külastada ka

20

Suuline informatsioon Soome Rahvusooperi juhtkonnalt „Puhastuse” autoritele hooaja 2011/2012 lõpus. Kahjuks kajastub
Soome Rahvusooperi 2012. aasta avalikus aruandes ainult saali üldine täituvus (80%), mitte aga külastatavus lavastuste
kaupa. Vt. http://www.ooppera.fi/filebank/2139-Suomen_Kansallisoopperan_saation_vuosikertomus_2012.pdf.
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ajalooline diskursus. Huvitav on siinjuures see,
et selline laiema tähendusega „saunaskäimine”
toimus kõige massilisemalt just Soomes, kellel on
Teisest maailmasõjast samuti traumaatilised, kuigi
hoopis teist laadi mälestused. Andres Laasiku
meelest lisab ooper veel ühe, puhtalt muusikalise
pealkirjatõlgenduse: „Muusika jääb justkui kinni
Stalini aja masendusse ja alles vana Aliide finaali
kõrged noodid toovad siin pöörde, pakkudes
pealkirjas pakutud puhastust” (Laasik 2012).
Reinvere ooperi kriitika oli Soome lahe mõlemal
kaldal tunnustav. Esietenduse aegu ilmus Eesti
kõigis ajalehtedes ning rahvusringhäälingus mõni
tutvustav artikkel või intervjuu autoriga, nii et
massimeedia uudis- ja sündmuskünnise ületas
„Puhastus” kindlasti. Arvustuste puhul torkas
silma, et muusikakriitikud (Pappel 2012b, Pappel
2012c, Kotta 2012, Remmel, Lock 2012) kasutasid
tunduvalt rohkem ülivõrdeid kui mõnevõrra
reserveeritumaks jäänud teatrikriitikud (Laasik
2012, Saro 2012), kelle lähtekohad ei olnud
niivõrd muusikalised, kuivõrd üldkultuurilised.
Tundub, et parem muusika lugemise ning tajumise oskus muudab ooperi sügavamaks ja mitmeplaanilisemaks. Teine võimalus on, et muusikaliselt
ongi Reinvere „Puhastus” ja selle ettekanne
Soome Rahvusooperis õnnestunumad kui teose
libreto mõnevõrra ühekülgne psühholoogiline
ja ideoloogiline plaan. Igal juhul eestlastele oli
see tõlgendus selgelt oma ja äratuntav, või nagu
nentis Kerri Kotta: „[---] Reinverel on õnnestunud
romaani ooperiks vormides lisada teosesse mingi
rahvusliku psüühe süvahoovust esindav kihistus,
mis Oksaneni romaanis puudub” (Kotta 2012: 86).
Soomes kajastasid lavastust nii pealinnakui ka maakonnalehed, kohal oli ka Rootsi
Svenska Dagbladet. Saksa keeleruumi tähtsaim
muusikateatriga tegelev ajakiri Opernwelt

21

hindas oma veergudel teost ja lavastust kõrgelt.
Soomekeelsete arvustuste hulgas oli üks kriitiline
ja paar ebamääraselt neutraalset, kuid suuremas
osas kasutati valdavalt ülivõrdeid, teistest enam
Johanna Rusanen-Kartano kehastatud vana
Aliide rolli (ilmselt paljuski esietenduse kogemuse
põhjal) ja Paul Mägi juhitud orkestri kohta. Nii Eesti
kui Soome meedia kõrvutas Reinvere muusikalist
keelt Wagneri omaga ning mainis orkestri ja
vokaali iseseisvust. Kuigi leidus ka paar lavastuse
teemasse ja Aliide psühholoogiasse süvenevat
artiklit, piirduti enamasti vaid viitega nõukogude
tegelikkusele, mis on soomlastele sama kauge
ja eksootiline kui Nibelungide aeg. Kuna ooperit
peetakse aga eelkõige muusikateoseks, siis võtsid
ka soome arvustajad „Puhastuse” omaks, sest
lauldi ju suures osas soome keeles (Mäntysaari
2012) ning teos sobitus hästi soome (eepilise)
ooperi traditsioonidega, mida iseloomustab
„orkestri jõuline kohalolek ning vokaalliinide
eriline (järel)wagnerlik neutraalsus”21 (Koskinen
2012). Soome kultuurikonteksti aitas ooperit
istutada ka sugulus Oksaneni romaaniga, millele
peaaegu kõigis eri paigus ilmunud arvustustes
viidati.
Skandaali või avalikku väitlust ideoloogilistel
teemadel „Puhastus” ooperina küll ei põhjustanud,
ent vahest jõudis teose temaatika tänu ooperižanri
tinglikkusele ja kontsentreeritusele suuremagi
üldistusjõuni kui näidend või romaan. Reinvere
mainis oma järgmist ooperit kirjutama asudes:
„Ooperil on oluline omadus väljendada tõde, aga
seda mitte otse, vaid nagu tõustes tõe kohale.
Ooper väljendab tõde ebarealistlikult, mitte
dokumentaalselt, vaid poeetiliselt. Ooper liigub
väga palju poeetilises tundelises tõeluses. See on
ooperi tugevaid külgi” (Pappel 2012d).

„orkesterin voimakas läsnäolo sekä vokaalilinjojen eräänlainen jälkiwagnerilainen neutraalisuus.”
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Marten, Peter, [Sofi Oksanen] 2009. What Westerners
weren’t supposed to see. – This is Finland, February.
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Jüri Reinvere’s opera Puhdistus (Purge): Perspectives from cultural studies, theatre research
and musicology
Kristel Pappel, Anneli Saro
(translated by Kaire Maimets-Volt)
In researching music theatre, the need to cross borders from one academic discipline to another for
the purpose of finding new approaches and different research questions to pose has been increasingly
recognized. This paper integrates three academic fields that methodologically and theoretically stand
rather apart: cultural studies (with its ambition of being all-inclusive), theatre research and musicology.
One of the aims of this paper is to consider the possibilities for research into musical stage productions to
combine musicological analysis of the score and musical performance more closely with the principles of
performance analysis, a sub-discipline of theatre studies. In addition, the musical stage production must
be viewed from a broader perspective as an act of communication between its creators and recipients, as
well as between the ideas, ideologies and aesthetic notions circling in a culture. To test these approaches,
we turn to composer Jüri Reinvere’s opera Puhdistus (Purge) and its interpretation on the stage of the
Finnish National Opera (2012).
The composer adapted the libretto for the opera himself from the dramatic play Purge (2007) and
the novel (2008) of the same title by the Finnish author Sofi Oksanen. The first chapter of this paper
(„Sofi Oksanen’s Purge”) observes the influence of Oksanen’s ideas on the opera, discusses the opera
performance itself as an act of communication, and opens up its many contexts in order better to
understand the performance’s meaning for its immediate participants (the stage crew, the performers,
the audience), as well as for those with indirect exposure to the experience (people with mediated
knowledge of the performance).
Sofi Oksanen’s novel Purge and the discussions generated by this work have been the greatest influence
on the creation and reception of Jüri Reinvere’s opera of the same name. Purge has been read, first and
foremost, as a story of human trafficking, since the violent transportation of women from one country
to another for the purpose of sexual exploitation is a widespread problem throughout the world. As a
topic for discussion, the history of the Republic of Estonia has only come up in countries where similar
events have taken place in the past, and even then the novel’s plot has encouraged the recall and analysis
of people’s own local history rather than Estonia’s recent past (Oksanen, Rosma 2012). Nevertheless,
although Purge emanates from particular historic circumstances, its ultimate intention has been to depict
something universal, even eternal.
The next two chapters („Jüri Reinvere’s Purge” and „Tiina Puumalainen’s–Paul Mägi’s Purge”)1 tackle
performance analysis and its interpretations, proceeding from the notion of theatrical production as a
chain of interpretation and a complex mechanism of representation.
The protagonist of Reinvere’s opera Purge, Aliide (soprano), is a collaborator of the Soviet occupying
forces. The composer has emphasized that he only took the basic plot lines from Oksanen’s play and
novel, and did not even re-read the works, so as to be free in his own creative work (Reinvere 2013). The
action in his libretto does not pursue a linear course from 1939 (Republic of Estonia) to 1992 (Estonia’s
regaining of independence after the era of Soviet occupation); instead, the author plays with shifts in
time (the years 1939, 1948, 1952, 1980, 1992) and places (an Estonian village, Berlin, Vladivostok). At the
Finnish National Opera, Aliide’s part was divided between two singers, one of whom performed the role
of the old Aliide, the other the young one (however, Aliide’s part can also be performed by one singer
only). Reinvere has mentioned that in creating his work he drew on Strauss, Wagner and 19th-century
Russian opera (e.g., Mussorgsky) (Pappel 2012a). In a sense it could be said that Reinvere’s score of Purge
is akin to a 21st-century composer’s idiosyncratic interpretation of the music of the early 1900s (Strauss’s
proto-expressionism, Debussy’s impressionism, at times also Schoenberg’s atonality).

1

Tiina Puumalainen directed the opera production in Helsinki and Paul Mägi was the conductor.
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The fourth chapter („Shock waves of Purge”) is dedicated to the reception and to the wider sociocultural impact of the opera Purge. The opera, as a so-called interpretational shock wave of Oksanen’s
literary works, demonstrated independence, yet also took the audience into account. The climate of the
première was one of intensive engagement. Theatre directors, critics and other the audience members
present seemed to appreciate the work. In any case, Reinvere has already received a new commission to
compose an opera – an interpretation of Peer Gynt for the Norwegian National Opera. The critical reviews
of Reinvere’s opera were positive on both sides of the Gulf of Finland. Purge certainly made a splash in the
mass media. In the case of the reviews one could not help but notice that the music critics (Pappel 2012b,
2012c; Kotta 2012; Remmel, Lock 2012) used more superlatives than the somewhat more reserved theatre
critics (Laasik 2012, Saro 2012), who proceeded from general cultural rather than musical standpoints. It
seems that a better knowledge of reading and perceiving music makes for a more profound and multilayered operatic experience. Another possibility is that Reinvere’s Purge and the opera’s performance at
the Finnish National Opera were indeed more successful in musical terms as compared to the somewhat
flat psychological or ideological attitudes afforded by the libretto.
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Ooperi- ja muusikalilavastuste publiku teatrikülastuse põhjused
ning etenduse vastuvõtt Vanemuise muusikalavastuste näitel1
Hedi-Liis Toome

Sissejuhatus
Eesti teatripildis on nii lavastuste, etenduste kui
külastuste koguarvudelt alati domineerinud
sõnateater. Siiski on taasiseseisvunud Eestis viie
vaadatuima lavastuse hulgas kaks muusika-,
üks tantsu-, üks lauludega lastelavastus ning
ainult üks sõnalavastus (Sippol 2012). Esikohale
paigutub Rahvusooper Estonia ooper „Carmen”
(lav. Albert-André Lheureux), mis esietendus
aastal 1998 ja kogus üheksa aastaga ja 123 mängukorraga 106 840 külastust. Vaadatavuselt teisel
kohal on 2004. aastal Eesti Riiklikus Nukuteatris2
esietendunud muusikal „Grease” (lav. Andres
Dvinjaninov), mis kogus 22 mängukorraga Tallinna
Linnahallis 91 946 külastust. Mida muusikal suutis
ühe aastaga, oli ooperis võimalik saavutada
aastatega. Populaarseimate lavastuste nimekirja
kolmandal ja neljandal kohal on Rakvere Teatri
lauludega lastelavastus „Pipi Pikksukk” (esietendus
1998, lav. Aare Laanemets) ja Rahvusooper Estonia
ballett „Pähklipureja” (esietendus 2000, koreograaf
Mai Murdmaa). Esimese sõnalavastusena paigutub
viiendale kohale Rakvere Teatri „Täismäng”
(esietendus 2003, lav. Ingomar Vihmar). Eriti just
„Grease’i” edu – võrreldes kõigi teiste esiviisikusse
kuuluvate lavastustega mängiti seda kordades
vähem3 – on seda enam erakordne.
Muusikalidest (nii lastele, täiskasvanutele kui
kogu perele suunatutest) ongi Eestis saanud
viimaste aastate kindlad publikumenukid – alates
2006. aastast on minimaalselt kolm ja maksi1
2
3
4

5
6

7

maalselt seitse lavastust kümne enim külastatud
lavastuse hulgas olnud lastemuusikalid, muusikalid või operetid. Kuid suured külastusnumbrid
tekivad ka seetõttu, et muusikale etendatakse eelkõige Eesti suurimates teatrisaalides (Vanemuise
suures majas, Estonias ja Nokia Kontserdimajas),
mis mahutavad korraga 700–1200 vaatajat.4
Käesolevas artiklis võetaksegi vaatluse alla
muusikali- ja ooperipublik, kelle kohta põhjalikumad uuringud Eestis puuduvad5 – erinevalt
sõnateatri publikust, keda on uuritud üksikasjalisemalt (nt. Kask ja Vellerand 1980, Lauristin
1982, Vihalemm 1982, Lillepuu 1997, Saro 2004a).
Kindlasti on teatrid uurinud oma publikut enda
tarbeks, kuid siis on sellel eelkõige turunduslikud
eesmärgid ning laiema avalikkuseni pole need
tulemused jõudnud.6
Siinne artikkel põhineb rahvusvahelise uurimisprojekti STEP (Project on European Theatre
Systems) raames kogutud andmetel. STEP uurib
teatrisüsteemide funktsioneerimist Euroopa
väik semates riikides.7 Töögrupi esimene monograafia (Van Maanen jt. 2009) uuris 1) globaalsete
muutuste mõju ühe riigi teatrisüsteemile, 2) ühe
riigi teatrisüsteemi korraldust ehk poliitikat ja
ideoloogiaid, mis seda mõjutavad, ning analüüsis
3) lokaalseid nähtusi ja nende seost kahes eelnevas
punktis esiletooduga. Raamatu lõppsõnas (Van
den Hoogen, Wilders 2009: 527) jõuti järelduseni,
et ka väikeste riikide puhul on kogu teatrisüsteemi
holistiline analüüs keeruline, kui mitte võimatu

Uurimus valmis Eesti Teadusagentuuri toetusel (projekt „Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome
narratiivses keskkonnas”; PUT 192)
Alates 2013. aastast NUKU teater.
Nii „Pipi Pikksukk” kui „Täismäng” jõudsid 200 mängukorrani.
Kergem muusikateatrižanr on olnud Eestis menukas ka 1920ndate alguses ning 1930. aastatel, kus enamiku publikust
tõid teatrisse operetilavastused. See viis isegi nn. „operetisõdadeni”, kus kriitika süüdistas nii Estoniat kui Vanemuist liiga
kergemeelses repertuaaris (Rähesoo 2011: 156).
Kristi Eberhart (2005: 43–49) on vaatluse põhjal kirjeldanud Rahvusooper Estonia publikut hooajal 2003/2004, kuid see ei
anna sisulist teadmist publiku sotsiaaldemograafiliste tunnuste ega konkreetse lavastuse vastuvõtu kohta.
Vähene huvi lavastuste laiema vastuvõtu uurimise vastu Eesti teatris võib tuleneda sellest, et publiku-uuringute
korraldamine on aeganõudev ning kulukas ja stabiilselt suured publikunumbrid Eesti teatrites kinnitavad, et vaataja
on näidatavaga üldjoontes rahul, mistõttu ei peeta uurimist vajalikuks. Viimane riiklik kogu valdkonda hõlmav
kultuuriuuring oli Kultuuriministeeriumi tellitud kultuuritarbimise uuring 2006. aastal, kus küsiti nii kultuuritarbimise
põhjusi kui ka seda, miks kultuuriüritustest ei huvituta.
Projektis osalevad Eesti, Holland, Iirimaa, Sloveenia, Šveits, Taani ja Ungari.
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(kuid siiski tulemuslikum kui Euroopa suurriikide
puhul). Sellest johtuvalt otsustati taandada
teatrisüsteemide uurimine linna tasandile, kuna
seda on võimalik tervikuna hallata ning analüüsida.
Töögrupp töötas ühiselt välja metodoloogia,
milliseid andmeid ning kuidas linna teatrielu kohta
koguda, et hiljem oleks võimalik teatrisüsteeme
võrdlevalt analüüsida. Sarnase metoodikaga
uuritakse lisaks Tartule veel Groningeni
(Hollandis), Debreceni (Ungaris) ning Maribori
(Sloveenias). Kuigi selles artiklis võetakse vaatluse
alla vaid Eestis kogutud andmed – täpsemalt kaks
Vanemuise teatri muusikalavastust, ooper „Tosca”
(esietendus 4.09.2007, taastatud 2012, lav. Mikk
Mikiver) ning muusikal „Cabaret” (esietendus
20.10.2013, lav. Roman Hovenbitzer) –, on pikemas
perspektiivis võimalik võrrelda Eesti publikut ning
lavastuste vastuvõttu ka teiste riikide muusikali- ja
ooperipublikuga. Uuringu raames on eri žanrite
publiku küsitlemise puhul kasutatud sarnast
küsimustikku, muusika- ja tantsuteatri jaoks
ei ole välja töötatud omaette küsimusi. Üheks
põhjuseks on võimalus hilisemal analüüsil teha
žanritevahelisi võrdlusi, mis eeldatavasti peakski
esile tooma muusikateatri ja selle külastamise
eripärad ja ka sarnasused teiste žanritega.

Kunsti väärtused ning nende vastuvõtt
Hollandi teatriuurija Hans van Maanen
(2009: 10) on kirjeldanud kunsti väärtust kui
„kunstiteose võimet (capacity) tekitada selle
vastuvõtul esteetilist elamust”. See tähendab, et
kommunikatsiooniprotsessis kunstiobjektiga saab
vastuvõtja esteetilise kogemuse. Van Maanen
(2009: 150) eristab kunstiteose sisemisi (intrinsic)
ehk siis kunstiteosest otseselt tulenevaid ning
välimisi (extrinsic) ehk kunstiteosest eraldi seisvaid
väärtusi. Viimased seostuvad eelkõige teatava
kasuga, nt. sotsiaalse, majandusliku, hariduslikuga.
Sisemised väärtused on need, mida saab kogeda
vaid kommunikatsioonis kunstiteosega, välimisi
väärtusi võivad pakkuda ka muud tegevused, mis
ei ole kunstiteosega seotud (nt. sotsiaalset rahuolu
ehk sotsiaalset kasu võib saada ka jalgpallimängu
vaatamisest sõpradega, kasuliku informatsiooni
saab kätte ajalehte lugedes jne.). Sisemiste ja
välimiste väärtuste vahele jäävad poolsisemised
(semi-intrinsic) väärtused, mis algselt ei pruugi
tuleneda otseselt kunstiga seotud tegevustest,
kuid võivad kunsti kaudu realiseerununa pakkuda samasugust kogemust kui kunstiteose sisemised väärtused (nt. vaadatakse sõjafilmi esmase
eesmärgiga saada uut informatsiooni ajaloos
toimunu kohta, kuid lisaks võidakse saada vaatamise kaudu ka esteetiline elamus). Seega peaks
kunstiteost ennast määratlema eelkõige tema
sisemise väärtuse ehk siis selle kaudu, mis annab
kunstiteosele tema eripära, kunstiteose vastuvõtt
peaks pakkuma kogemust, mida ei saa ühestki
teisest tegevusest.
Van Maanen eristab kunsti sisemiste väärtuste
puhul kolme tasandit: dekoratiivne (decorative),
mugav (comfortable) ja väljakutset pakkuv ehk
kunstiline (challenging/artistic). Dekoratiivne esteetiline kogemus on seotud naudinguga kogeda
kunstiteost, millele pole vajalik anda tähendust;
mugav esteetiline kommunikatsioon aktiveerib
olemasoleva tajusüsteemi, nauding tekib olemasolevate representatsioonide kinnitamisest; kunstiline esteetiline kommunikatsioon esitab tajusüsteemile väljakutse, mille raames toimub uute
representatsioonide tekkimine. Van Maanen
(2009: 250) väidab, et kunstilise kogemuse saamise aluseks on oma kujutlusvõime käivitamine,
mis ühelt poolt peab olema valmis „uueks”, et
kohanduda lavastuses väljapakutuga, kuid samas
sobituma ka olemasoleva tajusüsteemiga, et üldse

Uurimaks ooperi- ja muusikalipubliku teatrikülastamise kogemust võib püstitada hüpoteesi, et ooperipublik on homogeensem, žanriteadlikum ning tuleb teatrisse eelkõige esteetilise
elamuse pärast, samas kui muusikalipublik on
heterogeensem ning orienteeritud rohkem
meelelahutuslikkusele. Selle hüpoteesi kontrollimiseks otsitakse käesolevas artiklis vastuseid
järgmistele küsimustele: (1) kas Vanemuise
muusikal ja ooper muusikateatri eri žanritena
edastavad erinevaid väärtusi, (2) kas ja kuidas
erinevad Vanemuise ooperi- ja muusikalipubliku
teatrikülastuse põhjused ning (3) mille poolest
erineb muusikali ja ooperi vastuvõtt „Tosca”
ja „Cabaret’” näitel. Artikli esimeses pooles
tutvustatakse kunstiteose vastuvõtu teooriaid,
rõhutades kunstiteose väärtuste edastamise
küsimusi. Kuna publik ei ole teatris eraldiseisev
nähtus, vaid osa etendusest ning ühtlasi osa
laiemast teatri- ja kultuurimaastikust, antakse
artikli teises osas ülevaade Eesti muusikali ja
ooperi olukorrast laiemalt ning Vanemuise teatrist
muusikateatri kontekstis ning esitletakse publikuuuringu tulemusi.
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tähendust omandada. Seega määrab kunstiteose
väärtuse selle omadus äratada kujutlusvõime,
mis peaks viima uute tajusüsteemide tekkimiseni.
Quirijn Lennert van den Hoogen (2010: 229) on
kritiseerinud van Maaneni lähenemist kui liiga
spetsiifilist, mis hindab kunstilist kogemust, kuid
alahindab mugavat. Mugav kommunikatsioon
on Van den Hoogeni järgi seotud eelkõige
naudinguga kogeda mittereaalseid (non-present)
maailmu ning olla nende suhtes empaatiline.
Seega teeb ta ettepaneku eristada kunstiteose
sisemisi mitte-kunstilisi esteetilisi väärtusi ning
sisemisi kunstilisi esteetilisi väärtusi (Van den
Hoogen 2010: 231–234). Oluline on märkida, et
siinkohal ei tehta vahet näiteks kõrg- ja popkultuuri vahel, kunstiline kogemus võidakse saada ka
suvetuurikomöödialt – oluline on see, kas vaataja
pidi kasutama oma kujutlusvõimet ning kas selle
kogemuse kaudu tekkisid uued representatsioonid
maailmast. Erineva teatrikogemuse ja ootusega
teatrikülastajad võivad saada sarnase elamuse
erinevat tüüpi lavastustest, sest seda mõjutab
nii see, kui palju inimene üldse on varem teatris
käinud, milliseid lavastusi ta on vaadanud (ka
eelistanud), kui ka see, milline on ootushorisont
eelseisva lavastuse suhtes. Tihedalt teatrit
külastav ja uuenduste otsingul teatrivaataja,
kes on avangardse teatrikeelega harjunud, võib
tänu oma teatrivaatamise kogemusele saada
avangardsest lavastusest esteetilise kogemuse,
mis ei pruugi olla kunstiline, kuna ta käivitab vaid
olemasolevad tajumehhanismid, kuid ei pane
teda kasutama oma kujutlusvõimet tekitamaks
uusi arusaamu maailmast. Sama lavastus võib
jääda aga täiesti arusaamatuks vaid aastas kord
teatrit külastavale inimesele, mis tähendab, et
esteetilist kogemust (ei kunstilist ega kunstivälist)
ei teki üldse, sest vaatajal ei teki nähtuga mingit
kontakti või on see kontakt ebameeldiv.8 Pealegi
ei olegi kõigi kunstiteoste eesmärgiks pakkuda
kunstilist väärtust – juba teatrite endi väärtused
on erinevad, tulenedes näiteks nende juriidilisest
staatustest (rahvusteater, riigiteater, erateater,
linnateater) või esteetilistest tõekspidamistest,
mis võivad olla seotud (aga ei pea) juriidilise
staatusega.

8

Samamoodi ei ole kunstilise kogemuse saamine
alati vastuvõtja eesmärk. Publik võib soovida
hoopis meelelahutust, võimalust veeta sõpradega
mõnusalt aega, panna ennast ilusti riidesse ning
suhtuda teatriskäiku kui staatuse näitajasse.
Itaallanna Simona Botti (2000: 17–19) esitab
nimekirja põhjustest, miks inimesed soovivad
etenduskunste kogeda:
1) funktsionaalne või kultuuriline kasu (isegi
hariduslik): soov saada kultuurilisi teadmisi;
2) sümboolne kasu: soov näidata oma sotsiaalset
positsiooni ja iseennast;
3) sotsiaalne kasu: vajadus sotsiaalse kontakti ja
suhtlemise järele;
4) emotsionaalne kasu (isegi hedonistlik):
soov saada meeldiv kogemus, mis võib olla
stimuleeriv või lõõgastav; vajadus põgeneda
igapäevaste probleemide ja rutiini käest.
Hollandlanna Miranda Boorsma (2006: 81–82)
lisab viienda põhjusena
5) kunstilise kasu ehk võimaluse kunsti kogemise
kaudu kunstiteos n.-ö. lõpetada. See tähendab,
et nauding tekib sellest, et vastuvõtja peab
ise andma kunstiteosele lõpliku tähenduse.
Kunstiline kasu on seotud arusaamaga, et ilma
vastuvõtjata kunstiteost ei eksisteeri.
Kui esimesed kolm põhjust seostuvad väliste
väärtustega, neljas nii väliste kui sisemiste
väärtustega (kunstivälise esteetilise kogemusega),
siis Boorsma lisatud viies põhjus on seotud
kunstiteose sisemiste väärtustega (sisaldades nii
kunstilisi kui ka kunstiväliseid esteetilisi väärtusi).
Üks põhjus ei välista teist: vaataja võib soovida
korraga nii emotsionaalset kui sümboolset kasu,
saada uusi kultuurilisi teadmisi jne.

Ooperi- ja muusikalipublik taasiseseisvunud
Eestis
Järgnevalt paigutatakse Eesti ooperi- ja muusikalilavastused kohalikku sotsiaalsesse ja institutsionaalsesse konteksti.
2006. aasta kultuuritarbimise uuringus (Kultuuritarbimise … 2006) küsiti nendelt, kes viimase
12 kuu jooksul vähemalt ühe korra olid teatris
käinud: „Kuivõrd suurt huvi pakuvad järgnevad

Samas ei saa välistada, et just vaid aastas korra teatrit külastav inimene saab avangardsest lavastusest kunstilise
esteetilise kogemuse. Viimane kinnitab teatrite vajadust mitte alati publiku ootustele vastu tulla, vaid pigem pakkuda
uudseid lahendusi – n.-ö. publikut „kasvatada”.
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näidendid, etendused?”. Kõige enam tunti
suurt või mõningast huvi komöödiate vastu
(86% vastanutest), kaasaegsete näidendite ja
klassikaliste näidendite (mõlemad 84%) vastu.
Neljandaks pakkusid huvi muusikalid, mille vastu
tundis suurt või mõningast huvi 80% vastanutest.
Huvi ooperi vastu (48% vastanutest) oli alles
kaheteistkümnendal kohal. Ka varasem, 2003.
aastal korraldatud uuring (Kultuuritarbimise …
2003) kinnitab, et muusikalidest huvituti peaaegu
poole rohkem kui ooperitest.9 Seega tunneb
keskmiselt 20% ehk viiendik Eesti elanikkonnast
huvi ooperi ja 38% ehk veidi üle kolmandiku
muusikalide vastu.
Kuigi muusikale on Eestis lavastatud alates 1960.
aastatest ning nad on alati publikut köitnud (Põld
2008), hakati neid just sajandivahetusel ja uue
sajandi alguses järjekindlamalt lavastama. 2000.
aastate esimeses pooles (kui publikurekordeid lõi
kasvõi eespool mainitud „Grease”) tõid muusikale
lavale Vanemuine, Rahvusooper Estonia, Eesti
Riiklik Nukuteater, Tallinna Linnateater, Smithbridge Productions10 ja lisaks veel mõned eraasutused. Ka teatriauhindade jagamisel märgati
muusikalilavastusi – 2002. aastal sai sõnalavastuse
eripreemia Marko Matvere (Javiert, „Hüljatud”),
2004. aastal sai muusikalavastuste auhinna Aivar
Tommingas (Fagin, „Oliver”), 2006. aastal Marko
Matvere (Georg Ots, „Georg”).11
2012. aastaks on muusikali olukord stabiliseerunud – muusikalide lavaletoojad on peamiselt riiklikult subsideeritud teatrid, kes teevad
seda muu repertuaari kõrvalt. Vanemuises,
Rahvusooperis Estonia ning Nuku- ja Noorsooteatris on muusikal repertuaari tavapärane osa,
kuid muusikale on viimasel ajal lavale toodud ka
teistes teatrites (Endlas, Ugalas, Tartu Uues Teatris).
Võimalusele muusikale pidevalt kavva võtta on
kaasa aidanud ka esimeste professionaalsete
muusikalinäitlejate kujunemine (Hanna-Liina
Võsa, pikaajalise lavakogemusega on Gerli Padar,
Lauri Liiv, Kaire Vilgats jt.), kasutatakse hea

lauluoskusega sõnateatrinäitlejaid (nt. Marko
Matvere, Aivar Tommingas), teatud lavastajad
on saanud kvaliteedimärgiks (eelkõige rootslane
Georg Malvius) jne. Muusikal kui žanr on Eesti
teatripildis endale kindla koha võitnud ning
tõusnud viimase kümne aasta jooksul selgesti
publikulemmikuks. Kui Lääne praktikas toovad
muusikale lavale pigem erateatrid eesmärgiga
teenida kasumit, siis Eestis jõuavad muusikalid
lavale riikliku tegevustoetusega teatrites. Sellele
on olnud ka kriitilist vastukaja: on küsitud, kas
riik rahastab seeläbi otseselt meelelahutust ja
kommertsi (nt. Kas riik on lämmatanud … 2004).
Ooperi kui rahvuslikult ja riiklikult olulise
kultuurižanri identiteet Eestis kinnistati Estonia
muutmisega Rahvusooperiks 1997. aastal. Kristel
Pappel (2009) on maininud, et ennekõike on
rahvusteatri staatus tähendanud finantsilist
stabiilsust ning sellega pole kaasnenud näiteks
püüdlust tuua lavale rohkem algupärandeid
ega kasutada rohkem kohalikku loovjõudu.12
Taasiseseisvunud Eesti esimesel kümnendil
lavastatud ooperitele on ette heidetud
soovimatust ajaga kaasas käia, igandlikku
esteetikat, liigset traditsioonidest kinnipidamist
(Laansalu 1997), lisaks domineerisid repertuaaris
eelkõige klassikalised ooperid (Verdi, Mozart,
Puccini jt.), mille kõrvale oleks oodatud ka
julgemaid katsetusi, nagu see toimus 1990ndatel
sõnateatris (Rähesoo 2011). Uuenduslikkust tõid
1990ndatel ooperiteatrisse oma alternatiivsete
väikeprojektidega eelkõige Von Krahli Teater
ja NYYD Ensemble ehk Peeter Jalakas ja Olari
Elts ning Pärnu Ooper, samas jäid need pigem
nišiprojektideks.
Viimase kümne aasta jooksul on toimunud
märgatavat arengut ka ooperiteatris – vaatamata
sellele et repertuaaris keskendutakse endiselt klassikaliste ooperite lavaletoomisele, on
arenenud muusikakollektiivid ise, peamised
ooperiteatrid (Estonia ja Vanemuine) on toonud
lavale ka sisult ja vormilt uuenduslikke lavastusi,13

9
10
11

2003. aastal huvitus muusikalidest 76% ja ooperist 45% vastanutest.
Hiljem nime all MTÜ Muusikaliteater.
Hiljem pole muusikalavastuste auhindade laureaatide hulgas (kui mitte arvestada muusika-, tantsu- ja balletižanri
eriauhindu) muusikalidega seotud tegijaid olnud.
12
Välisartistide kaasamine on olnud tingitud sellest, et Eestis ei koolitata professionaalseid ooperilavastajaid, samuti ei ole
ooperisolistide seas sageli leida rolli sobivaid lauljaid.
13
Näiteks Erkki-Sven Tüüri „Wallenberg” (lav. Dmitri Bertman, esietendus 2007) ja Gioachino Rossini „Tuhkatriinu” (lav.
Michiel Dijkema, esietendus 2006) Estonias ning Henry Purcelli „Haldjakuninganna” (lav. Saša Pepeljajev, esietendus 2011)
Vanemuises.
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nende kõrvale on tekkinud esteetilist alternatiivi
pakkuvad PromFest ja Nargen Opera jne. Erinevalt muusikalipublikust, kelle arvukus on
kasvanud eelkõige taasiseseisvunud Eestis, on
ooperipubliku arvud võrdelises suhtes üldiste
teatrikülastuste arvuga, mille tipp ja madalseis
jäävad taasiseseisvumist ümbritsevasse aega –
suurimad külastusnumbrid 1980ndate lõpus ning
madalaimad 1990ndate alguses (Pappel 2009).
21. sajandil on teatrikülastuste, nende hulgas
ooperikülastuste arv taas kasvanud ning üsna
stabiilne.
Omavahelises võrdluses on muusikalide
külastusnumbrid olnud viimasel kümnendil ainult
veidi suuremad kui ooperil. Kui võrrelda muusikateatrikülastusi Vanemuises ja Rahvusooperis
Estonia aastatel 2004–201214 kokku, siis on sellel
perioodil oopereid külastatud kokku 403 318,
muusikale 520 572 ja operette 255 026 korda,
seega muusikalikülastusi on 10% rohkem kui
ooperikülastusi. Väiksem huvi ooperi vastu
on seletatav sellega, et ooper esitab publikule
kõrgemaid nõudmisi kui muusikal, lisaks on
muusikaliteatris tegeldud palju rohkem uue
põlvkonna vaatajate kasvatamisega (enim
külastatud lasteteatrižanr on muusikal) kui
ooperis.15

Vanemuine kui muusikateater
Analüüsimaks Vanemuise muusikalilavastuse
„Cabaret” ja ooperilavastuse „Tosca” publikut,
tuleb esmalt anda lühiülevaade Vanemuisest kui
muusikateatrist, samuti lavastustest endist.
Ülevaade muusikali- ja ooperipublikust näitas
ühelt poolt muusikali ja ooperi erinevat positsiooni Eesti teatris – muusikalist on saanud
publikulemmik, ooperi kui maineka kultuurivormi
staatuse kinnistamisele on aidanud kaasa riiklikult oluliseks tunnistamine (Estonia on juriidiliselt
ainuke rahvusteater).16 Vanemuine on Rahvusooper Estonia järel kõige enam subsideeritud
teater Eestis: kolme teatriliigi väljatoomiseks

14

vajaliku meeskonna ülalpidamise (orkester, solistid, koor, balletiartistid, sõnateatri trupp, lavatehniline personal) ning kolme eri liiki lavastuste
väljatoomisega kaasnevad suured kulud, mistõttu
tegevustoetus aastatel 2004–2010 oli keskmiselt
66–69% kogueelarvest.
Ooperi- (ning ka balletiteatrina) positsioneerib
Vanemuine ennast eelkõige Lõuna-Eestis olulise
kultuuriasutusena. Kui Vanemuise balletiosakond
määratleb ennast „Vanemuise strateegilises
plaanis 2013–2017” ka alternatiivina Rahvusballetile, siis muusikaosakonna strateegiline plaan
on säilitada ooperižanr Lõuna-Eestis, mis saab
toimuda vaid selle kaudu, et põhirõhk pannakse
laste- ja muusikalilavastustele, tagamaks piisavat
publikuhulka ja seeläbi omakorda tulu ooperižanri ülalpidamiseks (SA Vanemuine ... 2013–
2017). Sellest dokumendist võib järeldada, et
muusikalide lavastamise eesmärk on eelkõige
suur külastatavus, mis toodab kasumit, et aidata
kaasa ooperiteatri ülalpidamisele.
Võrreldes muusikali ja ooperi positsiooni Vanemuises, on muusikal tõusnud selgelt esikohale.
Seda soodustab teatri kolmeliigilisus (sõna,
muusika, tants), mis võimaldab luua sünkreetilisi
lavastusi. Muusikaližanris puudub Vanemuisel
hetkel ka tõsine konkurents, kuna Rahvusooper
on repertuaarivalikus klassikalisem (viimastel
aastatel on lavale toodud „Mees La Manchast”,
„Minu veetlev leedi”) ning NUKU teadlikult suunatud noorele vaatajale. Ooperižanris on eelisseisus Rahvusooper, kus on arvukam stabiilne
loominguline meeskond ning paremad finantsilised võimalused. Kahe muusikateatri erinevaid
žanrilisi rõhuasetusi kinnitavad ka publikunumbrid: aastatel 2004–2012 on Rahvusooperis
Estonia oopereid vaatamas käidud viis korda
rohkem kui Vanemuises, samas on Vanemuises
muusikale vaadatud neli korda rohkem kui
Rahvusooperis.17
Muusikalide paigutamine esiplaanile on
Vanemuises toimunud eelkõige viimase kümne
aasta jooksul (teatrijuhid Aivar Mäe ja Paavo

Põhjalikud andmed on kättesaadavad alates 2004. aastast, kui Eesti Teatri Agentuur alustas kõikehõlmavat teatristatistika
kogumist ning selle väljaandmist Eestis.
15
Viimastel aastatel on noorele ooperipublikule rohkem tähelepanu hakatud pöörama – Vanemuine korraldas näiteks
interaktiivse loengu „Appi, ooper!”, Estonias esietendus algupärane lasteooper „Prints ja kerjus” ning viiakse läbi lastele ja
noortele suunatud erinevaid haridusprojekte.
16
Tõsist arutelu rahvusliku sõnateatri loomise üle pole taasiseseisvunud Eestis toimunud.
17
Samas on Rahvusooper Estonias vaadatud ka kolm korda rohkem operette kui Vanemuises.
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Tabel 1. Lavastuste, etenduste ja külastuste arv ooperi ja muusikali žanris Vanemuise teatris Tartus perioodil
2004–2011.

Aasta

Lavastuste arv
Ooper

Etenduste arv
19

Muusikal

Külastajate arv

Ooper

Muusikal

Ooper

Muusikal

2004

6

2

29

28

6391

34 568

2005

3

5

27

77

7980

65 166

2006

5

7

29

81

7932

40 107

2007

6

3

29

23

8368

12 285

2008

6

520

32

28

8976

35 343

2009

6

3

24

55

4948

34 351

2010

5

5

16

54

3480

26 171

2011

6

4

28

36

5003

17 180

Nõgene). Kui aastatel 1992–1999 olid muusikali- ja
ooperikülastused Vanemuises samas suurusjärgus
– neli muusikali, mis kogusid 57 279 külastust, 10
ooperit tõid 53 870 külastust (Alaküla 2011) –, siis
aastatel 2004–2010 on Vanemuises lavastatud
kokku 16 ooperit (48 075 külastust) ja ka 16
muusikali (siia hulka on arvatud ka lastemuusikalid
ja rokkooper „Ruja”), mis kogusid 247 991 külastust
ehk 5 korda rohkem kui ooper.18
Tabel 1 kinnitab, et muusikalist on saanud
kõige efektiivsem muusikateatri žanr Vanemuises – kuigi enamikul aastatel on mängukavas
rohkem erinevaid oopereid kui muusikale, antakse
etendusi muusikalilavastustega keskmiselt 2 korda
rohkem, kuid külastusi toovad need keskmiselt 5
korda rohkem kui ooper.
Vanemuine väärtustab muusikale ja oopereid
selgesti erinevalt – muusikalis nähakse võimalust
(mis võrsub teatri enda püstitatud eesmärkidest)
jõuda võimalikult minimaalse arvu etendustega
maksimaalselt suure hulga publikuni (andes
selleks ka pidevalt külalisetendusi Eesti suurimas
saalis Nokia Kontserdimajas) ning ooperi puhul
kohustust pakkuda kohalikule publikule võimalust
üldse muusikateatri kasuks otsustada. Muusikalide
juures peetakse oluliseks meelelahutusväärtust,

võimalikult laiapõhjalisele publikule meeldimist,
ooperi puhul lokaalsust (Lõuna-Eesti) ja pigem
sotsiaalset kohustust jätkusuutlikkuseks. Kummalgi juhul ei ole eesmärgina sõnastatud esteetilist
uuenduslikkust.

„Tosca”
Mikk Mikiveri lavastatud Giacomo Puccini ooper
„Tosca” etendus 2012. aastal Vanemuise väikeses
majas taaslavastusena. Mikk Mikiver tõi „Tosca”
lavale 1995. aastal, lavastuse kunstnik Ervin
Õunapuu taastas selle 2007. aastal Mikk Mikiveri
70. sünniaastapäevaks ning ka aastal 2012.
Ainukese lauljana on kõigis kolmes lavastuses
kaasa teinud Jassi Zahharov Scarpia rollis. Mikk
Mikiver on üks väheseid Eesti draamalavastajaid,
kes on teinud ka ooperilavastusi, kokku viis. Kuigi
tema lavastajakäekiri ooperis tugineb ta sõnateatrioskustele, mis on toonud ooperilavastamisse
Eestis teatud muutusi, ei saa tema tõlgendusi
pidada eriti uuenduslikuks (Pappel 2013).
„Tosca” lavastuse puhul on kiidetud lavastaja
ja kunstniku suurepärast koostööd, samuti
Mikiveri lähenemist teosele tegevusest ja
dialoogist lähtuvalt (Mikomägi 2007, Loog 2007).

18

Perioodil 1992–1999 külastati enim hoopis operetilavastusi (viis lavastust, 68 255 külastust), aastatel 2004–2010 oli kavas
viis operetti, mis tõid 44 958 külastust.
19
Muusikalide hulka on arvestatud ka lastemuusikalid.
20
2008. aastal etendunud rokkooper „Ruja” on samuti arvatud muusikalide kategooriasse.
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„Tosca” on juba ülesehituselt väga tegevuslik
ning liikuv ooper, andes võimaluse „karakterite
tundeid ja omavahelisi suhteid iga hinna eest
lavale tuua” (Loog 2007). Alvar Loog mainib, et
seeläbi on vabanetud liigsest „pompöössusest,
butafoorsusest” ja „välisest teatraalsusest”. Samas
on Loog lavastusele ette heitnud terviklikkuse
puudumist: kolmevaatuselises ooperis moodustab
iga vaatus justkui omaette episoodi, mistõttu
üldmulje jääb raskesti hõlmatavaks. Lavastuse
esimesse vaatusesse lisab suurejoonelisust
ning vaatemängulisust Tartu Poistekoor, mille
madalamad hääled on paigutatud väikese maja
rõdule. Teine vaatus, kus Rooma politseiülem
Scarpia (Jassi Zahharov) manipuleerib Toscaga
(Heli Veskus), et teda omada, ja Tosca lõpuks
Scarpia mõrvab, on üles ehitatud dramaatilisele
pingele, mis on tänu suurepärastele lauljaja näitlejatöödele detailselt välja mängitud,
kaotamata midagi vokaalis. Kolmandas vaatuses
on lava tühi, andes võimaluse särada Cavaradossil
(Christian Juslin), millele järgneb traagiline lõpp,
kunstniku surm. Loog leiab, et lavastuslikult toob
vaatuste omaetteolemine kaasa vasturääkivusi
ning järjekindlusetust, mistõttu tema ei nimetaks
seda Mikiveri parimaks ooperilavastuseks. Pigem
on tegemist küllaltki konventsionaalse tõlgendusega, mis paigutub vaatamata nauditavale
psühholoogilisele pingestatusele ikkagi tavapärasesse ooperilavastamise kaanonisse.
„Tosca” on iseloomustav näide ooperižanri
suunatusest kohalikule Lõuna-Eesti publikule,
kus ei rõhuta uudsele – lavale tuuakse juba varem
mängukavas olnud ooper, mille kriitika üldiselt
heaks kiitis, üks peaosalistest Jassi Zahharov on
tartlase ning endise vanemuislasena Tartus väga
hinnatud.21 Kuna ka Rahvusooperis on „Tosca”
samaaegselt mängukavas (peaosades samuti
Zahharov ja Heli Veskus) ning ei erine Vanemuise
lavastusest väga erineva tõlgenduse või erakordse
lavastajakäekirja poolest, toob taastatud „Tosca”
lavaletoomine esile Vanemuise ooperiosakonna
teatava provintslikkuse.

21

„Cabaret”
„Cabaret” põhineb John Van Druteni näidendil
ja Christopher Isherwoodi jutustusel. Libreto
autoriks on Joe Masteroff, muusika on loonud
John Kander ning laulusõnad kirjutanud Fred Ebb.
„Cabaret” esietendus Vanemuise suures majas 20.
oktoobril 2012, lavastajaks Roman Hovenbitzer
Saksamaalt.22
„Cabaret’” tegevus toimub Berliinis enne
Teist maailmasõda, kui esimesed natsionaalsotsialistlikud ilmingud juba pead tõstavad.
Ameeriklane Cliff (Robert Annus või Juss Haasma)
armub kabareelauljannasse Sallysse (Gerli
Padar või Tanja Mihhailova), hakkab hargnema
nende kirglik armulugu, mille taustaks on üha
suurenevad käärid reaalsuse (natsismi) ja ebareaalse maailma ehk lõbusa kabaree-elu vahel.
„Cabaret” on olemuselt sotsiaalkriitiline muusikal,
pakkudes võimalust lisaks armastusloole anda
edasi ka teatud ühiskondlikku vaatepunkti. Just
Konferansjee (Hannes Kaljujärv) tegelaskujus, kes
eri stseene omavahel kokku traageldab, leidub
viiteid brechtilikule võõritusele ehk antakse
võimalus kommentaariks. Kriitika on siiski ette
heitnud Konferansjee tegelaskuju domineerimist,
mistõttu näiteks juudi kaupmehe Schultzi ja
sakslannast majapidajanna Schneideri armulugu
läheb kaduma (Merisalu 2012). Vanemuise
„Cabaret” paistab silma pigem minimaalse, kuid
samas efektse lavakujundusega – väga oskuslikult
on kasutatud ära suure maja pöördlava, mis teeb
hakitud ülesehitusega muusikali (igapäevaelu
stseenid vahelduvad kabareega) hästi jälgitavaks.
Lavastaja Roman Hovenbitzer on ka varem
Vanemuises lavastades valinud muusikali, kus
tegeldakse sotsiaalselt oluliste teemadega – 2010.
aastal esietendunud „Ämbliknaise suudluses”
on esiplaanil homoseksuaalsuse temaatika, mille
käsitlemine pole Eestis tavapärane. Sarnaselt
„Cabaret’ga” pakkus ka „Ämbliknaise suudlus”
lavastajale võimaluse mängida reaalse (vangla) ja
ebareaalse („ämbliknaise” maailm) omavahelise
suhtega.

Ka võib teater arvestada, et Tartu Poistekoori kaasamine lavastusse kindlustab teatud hulga publikut, kes tuleb oma
tuttavaid lapsi vaatama. Kuna poistekooris on ealistest iseärasustest tingituna suur lauljate rotatsioon, siis erineb ka 2012
laval tuttavaid vaatama tulnud publik sellest, kes 2007. aastal lavastust vaatamas käis.
22
Hovenbitzer on Vanemuises eelnevalt lavastanud muusikali „Ämbliknaise suudlus” (2009) ning ooperi „Maria Stuarda”
(2011).
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Näib, et lavastaja on küll soovinud luua
metafoorse paralleeli tänapäeva ja „Cabaret’”
tegevusaja vahel, ent Natsi-Saksamaale viitavad
märgid (eriti suure haakristi kasutamine) on nii
tugevalt esiplaanil, et ei jäta mitmetasandiliseks
mõtlemiseks võimalust. Seega on „Cabaret”
selgelt traagiline ajalooline jutustus, millele
lisavad glamuuri laulu- ja tantsunumbrid. Alo
Põldmäe (2012) toob „Cabaret’st” kirjutades
välja Vanemuise muusikalide puhul kindlasse
show’likkuse stampi langemise: „Teatud liiki
stseenide kulgemise-liikumise tempo, valgustus ja
kostüümid, kõige koosmõju eriti lavastuste kulminatsioonstseenides loob standardmulje ja see võib
olla tõkkeks eredama elamuse saamisel.” Seega
paigutub „Cabaret” Vanemuise tavapärasesse
muusikaliteatri kaanonisse, pakkudes ilusat ja
professionaalset vormi ilma sügavama sotsiaalse
või ka esteetilise sisuta.

etendusest informeeritud enne teatrisse tulemist,
kas nähtust sooviti hiljem rääkida või selle kohta
lisainformatsiooni leida. Neljandas plokis tuli
vastajal kuuepunktisel Likerti skaalal määrata, kui
palju küsimustikus ette antud sõnad kirjeldavad
nähtud etendust, ning ankeedi lõpus paluti
vastajatel lisaks oma sotsiodemograafilistele
tunnustele märkida ka inimeste arv, kellega koos
teatrisse tuldi, ning väljendada arvamust teatripileti hinna kohta. Muusikateatri lavastustest
küsitleti kahe „Tosca” (4. ja 6. oktoober), kahe
„Cabaret’” (23. ja 24. oktoober) ja ühe „Mary
Poppinsi” (5. oktoober) etenduse publikut.
Käesolevas artiklis kasutatakse analüüsimiseks
„Tosca” ja „Cabaret’” publiku-uuringute vastuseid,
kokku 385 vastust (227 „Cabaret” ja 158 „Tosca”).23

Metoodika

Ooperi- ja muusikalipubliku
sotsiaaldemograafilised näitajad,
teatrihuvide erinevused ning teatrisse
tulemise põhjused

Muusikateatri publiku küsitlemine Tartus oli osa
suuremast rahvusvahelisest publiku-uuringust
STEP. Tartus küsitleti perioodil 26. septembrist 28.
oktoobrini 2012 kolmeteistkümne eri lavastuse –
kahe tantsulavastuse, kolme muusikalavastuse ja
kaheksa sõnalavastuse publikut Vanemuises
ja Tartu Uues Teatris. Metoodika nägi ette, et
teatrisse tulnud inimestel, kes olid nõus uuringus
osalema, paluti anda oma meiliaadress, millele
saadeti paari päeva jooksul elektrooniline ankeet.
Eposti mittekasutajate jaoks olid küsitlejatel
kaasas margistatud ümbrikud, mille potentsiaalne
vastaja võis koju kaasa võtta ja selle siis pärast
vastamist posti teel Tartu Ülikooli teatriteaduse
õppetooli saata. Küsimustik sisaldas nelja tüüpi
küsimusi. Esimene plokk uuris, kuidas inimene
teatriõhtuga üldiselt rahule jäi ja mis põhjustel
ta teatrisse tuli. Teine plokk puudutas inimeste
teatrikülastusi viimase 12 kuu jooksul ja eelistusi
lavastuste valikul. Kolmanda ploki küsimused
uurisid, millised on inimeste ootused teatrile
ja teatriõhtule üldiselt, kui palju oli vastaja

Kui vaadelda viimase aastakümne ooperi- ja
muusikalilavastuste külastusnumbreid, siis võime eeldada, et suuremaarvuline muusikalipublik
peaks olema heterogeensem kui ooperipublik.
Paljud Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas läbi
viidud publiku-uuringud kinnitavad, et teatrikülastajad on üldiselt keskealised, kõrgharidusega
ning keskmisest suurema sissetulekuga, naisi
on nende hulgas rohkem kui mehi. Kuigi Tartus
kogutud andmed põhinevad mugavusvalimil ehk
siis representatiivsus ei olnud valimi koostamisel
eesmärk,24 vaid küsitleti neid, kes sellega nõustusid, on siiski ka vaatluse tulemusel võimalik
väita, et naissoost teatrikülastajad moodustavad
enamuse ning vähemalt ooperi puhul on tegemist keskealiste ning keskeast vanemate inimestega. „Tosca” vaatajate keskmine vanus on 40,8,
„Cabaret’” vaatajatel 37,8 eluaastat (mis on veidi
kõrgem uuringusse kaasatud Vanemuise lavastuste publiku keskmisest vanusest 36,8 eluaastat).
„Cabaret’” vaatajatest on 60% kõrg- või rakendusliku kõrgharidusega,25 neljandik keskharidusega,

23

„Mary Poppins” jääb analüüsist välja kahel põhjusel: 1) liiga vähene vastuste arv; 2) küsitlus tehti kell 12 algaval etendusel
nädalasisesel päeval, mistõttu suur osa publikust oli naissoost.
24
Samas näitab Anneli Saro uuring (2004a), et sotsiaalsed karakteristikud mõjutavad etenduse vastuvõttu üsna juhuslikult.
25
Või seda omandamas. Ankeedis ei palutud märkida mitte kõrgeim, vaid omandamisel olev haridustase. Seega ka
„keskhariduse” vastusevariandiks valinute puhul võib see olla juba omandatud, ent ka alles omandamisel olev
haridustase.
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Tabel 2. Nende vaatajate osakaal protsentides, kes on viimase 12 kuu jooksul vähemalt 1–2 korda külastanud
professionaalse teatri lavastusi erinevates žanrites.

Külastatud žanr

„Tosca” vaatajad

„Cabaret’” vaatajad

Sõnalavastus

40,5%

43,6%

Muusikal

47,5%

40,1%

Ooper

46,2%

9,3%

Operett

30,4%

14,5%

Ballett, klassikaline tants

31%

15,9%

Kaasaegne tants

2,5%

10%

Nukulavastus

2,2%

11%

Muud lavastused

15,2%

17,6%

„Tosca” vaatajatest 72% on kõrgharidusega ning
16,5% keskharidusega.
Ooperikülastajad on võrreldes muusikalikülastajatega teatri eri žanrite suhtes kindlamate
maitse-eelistustega. Tabel 2 näitab, et ooperipublik vaatab üsna meelsasti kõiki muusikateatri
žanre (sealhulgas balletti) ning sõnalavastusi,
samas kui muusikalipublik on selgelt huvitatud
sõnalavastustest ja muusikalidest ning muid žanre
vaatab suhteliselt juhuslikumalt. Mõlema lavastuse publiku peaaegu võrdne huvi sõnalavastuste
vastu tuleneb ka sellest, et sõnateatri lavastusi on
mängukavades kõige rohkem, samas kui näiteks
ooperi- või muusikalilavastusi võib olla vaid
loetud arv kordi kuus, mistõttu teatriskäike nende
etendustele tuleb täpsemini planeerida.
Ooperipubliku suunitlus muusikalavastustele
võib olla seotud sellega, et žanritundmine annab
neile teatavad eelised ka teiste muusikateatrižanrite nautimiseks, samas kui muusikalipublik
on orienteeritud pigem kõige populaarsemate
lavastuste külastamisele. Sellele viitab ka vastajate
nimetatud viimati nähtud Vanemuise-lavastuste
loend: „Tosca” publik nimetab viimati külastatud
lavastuste hulgas kõige enam oopereid „Werther”,
„Maria Stuarda” ja „Rigoletto”, balletti „Casanova”
ning draamalavastust „Puhastus”. „Cabaret’”
vaatajad mainivad viimaste teatrikülastuste
hulgas kõige rohkem muusikale „Helisev muusika”
ja „Mary Poppins” ning sõnalavastusi „Puhastus”,
„Kalendritüdrukud” ja „Vihmamees”.
„Tosca” vaatajate hulgas on kolmandik neid,
kes väidavad, et nad pole viimase 12 kuu jooksul
168

enne „Tosca” vaatamist teatris käinud. „Cabaret’”
publikust pole eelneva aasta jooksul teatris käinud
veidi vähem kui viiendik külastajatest. Samas on
need ooperikülastajad, kes on viimase 12 kuu
jooksul vähemalt 1–2 korda teatris käinud, palju
aktiivsemad teatriskäijad kui „Cabaret’” vaatajad
ning nad vaatavad eelkõige muusikateatrižanre.
Vähe külastatakse kaasaegset tantsu, aga ka
nukulavastusi – kuna Tartus tegutsevates teatrites
neid žanre ei viljeleta, on selliseid lavastusi Tartus
ka suhteliselt vähe ning nad jõuavad publikuni
peamiselt külalisteatrite ja -truppide kaudu.
Nii „Cabaret’” kui „Tosca” vaatajatel on
teatrikülastuste põhjuseks eelkõige sotsiaalne ja
emotsionaalne/hedonistlik kasu. See tähendab, et
teatri juures hinnatakse nii võimalust sotsiaalseks
ajaveetmiseks kui ka esteetiliseks naudinguks –
olulisimateks teatrisse tulemise põhjusteks on
heliteos, näitlejad, lauljad, tantsijad ning see, et
sõbrad tulid ka (vt. graafik 1).
Peamine erinevus kahe žanri vaatajate vahel on,
et ooperipubliku puhul domineerisid olulisimad
teatrisse tulemise põhjused (heliteos, näitlejad,
lauljad, tantsijad, erinevalt muusikalipublikust
ka helilooja) selgelt teiste põhjuste üle, sellal kui
„Cabaret’” vaatajad hindasid kõrgetasemeliste
lauljate, näitlejate ja tantsijate kõrval peaaegu
samapalju ka seda, et saavad tulla teatrisse koos
oma sõpradega, ehk siis võimalust meeldivaks
sotsiaalseks ajaviiteks. Ooperipubliku puhul
tõuseb seega selgemini esile ka funktsionaalne
kasu, mida näitab heliteose ja helilooja
tähtsustamine, mis on samas seotud ka ooperi kui
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Graafik 1. Teatrisse tulemise põhjused.

žanri eripäraga. Vaataja võib olla näinud eelnevalt
teisi „Tosca” lavastusi, kuulanud kodus ooperist
tuntud aariaid – klassikalise muusika tundmine
on osa laiemast kultuurilisest teadmisest, mille
laiendamisele aitab kaasa konkreetse lavastuse
vaatamine.
Lisaks kerkib esile „Tosca” vaatajate suurem
huvi helilooja (Giacomo Puccini) vastu võrreldes „Cabaret’” publiku vähese huviga (või
teadlikkusega). Viimane on seostatav ka kahe
žanri sisuliste erinevustega: muusikalide puhul
on heliteos eraldiseisvana rohkem esile tõstetud (tihti kasutatakse eeltutvustustes sõnu
„maailmakuulus”, „maailmas miljoneid kordi
külastatud” jms.) kui autor (erandiks ehk Andrew
Lloyd Webber) ning tihti turundatakse muusikale
ka peaosades mängivate popstaaride kaudu
(„Cabaret’” puhul eelkõige Tanja Mihhailova ja
Gerli Padar), samas kui ooperi puhul on helilooja
sama oluline kui ooper ise. Lauljate, tantsijate ja
näitlejate oluliseks pidamine kinnitab erinevate
publiku-uuringute (nt. Sauter 2000) tulemusi, mis
kinnitavad, et kõige kõrgemalt hinnatakse teatris

just näitlejat ning et tuntud näitleja võib tõsta ka
üldist hinnangut lavastusele.
Ooperi ja muusikalipubliku teatrisse tulemise
põhjuste olulised erinevused on veel ka lavastuse
teemas ja lavastajas. Kuigi mõlemad põhjused on
teatrisse tulemise puhul üsna väheolulised, saab
siit järeldada, et Mikk Mikiver, kes on üks 20. sajandi
eesti teatri olulisemaid sõnateatri lavastajaid, on
ooperipubliku seas tuntum kui „Cabaret’” lavastaja
sakslane Roman Hovenbitzer muusikalivaatajate
hulgas. Ooperipubliku vähene huvi teema vastu
kinnitab, et ooperit defineeritakse eelkõige
muusika (helilooja ja teos), mitte teema kaudu.
Oluline vahe põhjuses „ma tundsin kedagi, kes
lavastuses kaasa tegi” võib tuleneda eelkõige
sellest, et „Toscas” kasutati Tartu Poistekoori ning
seetõttu oli publiku hulgas mitmeid inimesi,
kes tulid vaatama oma sugulast, sõpra, tuttavat
jne. Mitte ühelgi vastajal pole see siiski ainsaks
põhjuseks teatrisse tulla ning ka nende hulgas,
kes olid tulnud vaatama laval esinevat tuttavat, on
kõige tähtsamateks põhjusteks ikkagi head lauljad
ning heliteos.
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Seost teatriskäimise ja staatuse ning sotsiaalse
positsiooni näitamise vahel (sümboolne kasu)
ei ole võimalik selle küsimustiku puhul väita,
küll aga kinnitab teatri kui prestiižse ajaviite
olulisust Eesti ühiskonnas 2006. aastal korraldatud
kultuuritarbimise uuring, mis näitab, et 66%
vastajate arvates on teater prestiižne ja kallis vaba
aja veetmise vorm, mis kinnitab teatri sümboolset
väärtust Eestis. Kunstiline kasu, kus nauding tekib
kunstiteose ja vaataja vahelisel kommunikatsioonil
(vastuvõtuakt muudab teose terviklikuks) on
seostatav teatri vaatamisest ja kuulamisest saadud
kogemusega, millest tuleb artiklis juttu edaspidi.
Kokkuvõttes võib öelda, et ooperipublik
hindab selgelt eelkõige lavastuses osalejate
kõrget taset ning muusikateost ennast, samas
kui muusikalipublik hindab professionaalselt
edastatud esteetilist elamust vaid veidi kõrgemalt
kui sotsiaalse ajaviitmise võimalust koos oma
sõpradega.
Et muusikalipublik on häälestatud meeldivale
õhtule ning ooperipublik ootab elamuslikku
esteetilist naudingut, kinnitab ka küsimus, kus
vastajatel paluti enda jaoks olulisuse järjekorras
hinnata järgmisi teatriõhtuga seotud kriteeriume:
„veetsin meeldiva õhtu”, „suurepärased näitlejatööd, lauljad, tantsijad”, „see oli mulle isiklikult
tähtis”, „lavakujundus ja kostüümid” ning „narratiiv/
lugu”. Publiku vastustes tulevad esile ooperi- ja
muusikalipubliku sisemised erinevused (vt. lisa 1).
„Cabaret’” vaatajad paigutavad esimesele kohale
enam-vähem võrdselt nii meeldiva ajaveetmise
(41% peab seda kõige olulisemaks, nende hulgast
70% paigutab teisele kohale head esitajad) kui ka
suurepäraseid lauljad, näitlejad, tantsijad (39%,
kellest enamik paigutab teisele kohale kostüümid
ja kujunduse ja kolmandale meeldiva ajaveetmise).
Neljandale kohale paigutatakse enim narratiivi
ja kõige vähem peetakse lavastust isiklikult enda
jaoks oluliseks (viiendale kohale paigutab selle
84% „Cabaret’” vaatajatest).
„Tosca” publik paigutab enim esikohale suurepärased lauljad (52% hindab selle kõige olulisemaks), 31% peab kõige olulisemaks meeldivat
ajaveetmist (nemad asetavad suurepärased
lauljad teisele kohale). Kolmandale kohale
paigutatakse kõige enam lugu ennast, neljandaks
hinnatakse lavakujundust ja kostüüme. Viiendale
kohale paigutub, nagu „Cabaret’” vaatajate
puhul, vastus „etendus oli mulle isiklikult tähtis”,
kuid selle aspekti kõige vähem oluliseks pidajaid

on neljandiku võrra vähem kui muusikali puhul
– 60%. Nii suurt erinevust „Cabaret’” ja „Tosca”
publiku arvamuse vahel võib seletada ka sellega,
et „Tosca” publiku hulgas oli mitmeid inimesi,
kes tundsid lavastuses kaasa tegeva poistekoori
lauljaid ning seega pidasid etendust ka enda jaoks
olulisemaks.

Infokanalid
Anneli Saro (2004b: 347–348) on välja toonud, et
olukorras, kus teater sõltub järjest enam omaenda
piletitulust, ning infoühiskonna tingimustes,
kus uudisekünnise ületamiseks peab tegevusel
olema selge uudisväärtus, esitlevad teatrid igat
uuslavastust järjest enam kui teatrisündmust. Nii
ooperi kui muusikali puhul, mille esietendusi on igal
aastal vaid loetud korrad, annab selleks võimaluse
mõlema žanri vormiline suurejoonelisus, lisaks
veel mõlema žanri teatav kanoonilisus (nt.
tuuakse lavale väga oluline, ooperimaailmas väga
hinnatud ja keeruline suurteos või maailmakuulus
muusikal). Muusikateatri külastamine on Eestis
kindlasti ka glamuurne, kuna mõlemad žanrid on
kättesaadavad vaid Tallinnas ja Tartus ning piletid
nii Rahvusooperi lavastustele kui Vanemuise
muusikalidele (mitte ooperitele) on kallimad kui
sõnateatrilavastustele.
Erinevate infokanalite eelistamine on seotud ka
teatri enda valitud kanalitega info edastamiseks.
Taastatud „Tosca” puhul, millele suurem reklaamikampaania puudus, on esimesteks infoallikateks
eelkõige sõbrad, tuttavad ning teatri koduleht,
samas kui äsja esietendunud „Cabaret’” infoväli on palju mitmekesisem ning rohkem massikommunikatsioonikanalite keskne (vt. graafik 2).
Enne teatrisse minekut oli lavastusest midagi
kuulnud või lugenud 64% „Cabaret’” külastajatest
ja 66% „Tosca” külastajatest ehk mõlema lavastuse
vastu oli huvi üsna sarnane. Kuna „Cabaret’”
lavastuse kohta oli küsitluse ajaks ilmunud üks
arvustus (Merisalu 2012), võib eeldada, et pigem
on vaatajad lugenud lavastust tutvustavaid tekste
või intervjuusid, „Tosca” vaatajad said aga infot
suust suhu kommunikatsioonil.
Teatri koduleht on praeguseks kujunenud
kõige kompaktsemaks infoallikaks: lisaks lavastuse
osalistele on seal tavaliselt piisavalt fotomaterjali,
lavastust tutvustavad videolingid, viited blogisissekannetele, tele- ja raadiosaadetele, artiklitele
ajalehtedes. Samas on teatri kodulehe info siiski
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Graafik 2. Erinevate infokanalite kasutamine enne etendusele tulekut.

kallutatud – näiteks võidakse teadlikult vältida
negatiivsete arvustuste ülespanemist jms.
Pärast etenduse vaatamist luges või kuulas
arvamusi selle kohta 40% „Cabaret’” külastajatest
ning 22% „Tosca” külastajatest. Esmaseks infokanaliks etenduse järel olid nii muusikali- kui
ooperivaatajatel sõbrad ja tuttavad (16% „Cabaret’”
vaatajatest ja 11% „Tosca” vaatajatest). „Tosca”
vaatajate jaoks on olulised kanalid veel ajalehed
ning internetiartiklid (peamiselt ajalehtede ja
ajakirjade veebiväljaannetes), „Cabaret’” vaatajate
jaoks televisioon, ajalehed ning internetiartiklid.

üldiselt hinde 5,18. „Cabaret’” vaatajad annavad
etendusele hindeks 4,64 ja teatriõhtule 4,89;26
„Tosca” publiku jaoks on vahe etendusele ja
teatriõhtule antud hinde vahel palju väiksem kui
„Cabaret’” vaatajate puhul.
„Tosca” publikust üle 70% oli nõus, et etendus
vastas nende ootustele, ning peaaegu pooled
vaatajatest olid nõus või täiesti nõus sellega, et
etendus ületas nende ootusi. „Cabaret’” vaatajatest
oli vaid 40% nõus või täiesti nõus, et etendus
vastas nende ootustele ning vaid neljandik oli
nõus, et nähtud etendus ületas nende ootusi.
Ainult 9% „Tosca” vaatajatest ütles, et etendus
pakkus vähem, kui nad lootsid, seevastu „Cabaret’”
vaatajatest kinnitas seda väidet 20% vastajatest.
Kas „Cabaret’” publikus võisid kõrgeid lootusi
(ja hilisemaid pettumusi) tekitada nii 1972. aasta
maailmakuulus „Cabaret’” film või Georg Malviuse
õnnestunud samanimeline lavastus 2003. aastast,
milleni lavastaja Hovenbitzer ei küündinud?
Et saada teada vaatajate hinnanguid nähtud
etendustele, paluti neil määrata, kuivõrd nad
nõustuvad erinevate väidetega lavastuse kohta. 27
Kõigepealt esitati väiteid, mis olid seotud lavastuse
vormi ehk teostusega, teiseks lavastuse sisuga

Ooperi- ja muusikalipubliku hinnangud
lavastustele
Kui võrrelda ooperi- ja muusikalipubliku hindeid
nähtud etendusele ja teatriõhtule üldiselt,
siis ooperipublik on nähtud etenduse suhtes
positiivsem ning annab kõrgemaid hindeid kui
muusikalipublik. Üldiselt hinnatakse nii etendust
kui teatriõhtut üsna kõrgelt, sealjuures teatriõhtut
kokkuvõttes veidi kõrgemalt kui etendust. Siiski
annab ooperipublik etendusele kuuepunktisel
skaalal keskmiselt hindeks 5,13 ja teatriõhtule
26

„Cabaret” on kogu publiku-uuringu (kokku 13 lavastust) üks madalama keskmise hindega lavastusi. Madalama
keskmisega hinnati vaid Vanemuise lavastust „Oblomov” (4,58), mida võib pidada siiski võrdlemisi kõrgeks hindeks.
Keskmiselt hinnati Vanemuise lavastusi hindega 4,9, mis näitab, et Vanemuise publik on kokkuvõttes väga positiivne ning
hindab erinevate žanrite lavastusi üsna sarnaselt.
27
Skaala „pole üldse nõus”, „ei ole nõus”, „pigem ei ole nõus”, „pigem olen nõus”, „olen nõus”, „olen täiesti nõus”.
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Graafik 3. Nõusolek erinevate lavastust iseloomustavate väidetega.

ehk teemaga ja lavastuses esitatud fiktsionaalse
maailmaga. Seejärel paluti määratleda oma isiklik
suhe lavastusega.
Graafik 3 näitab, et suurema osaga väidetest
lavastuse kohta on üle poole „Tosca” vaatajatest nõus või täiesti nõus, „Cabaret’” puhul on
vähemalt 50% vaatajatest nõus või väga nõus vaid
väheste hinnangutega. Kõige enam väärtustatakse lavastuse teostust – häid esinejaid ning
vormi ehk näitlemist, laulmist, kunstnikutööd jne.
See kinnitab veel kord fakti, et eesti teatrikülastaja hindab teatri juures kõige enam kõrgetasemelist esitust. Väga suur osa „Tosca” publikust
nõustub, et ooperi teema oli äratuntavalt
esitatud – kui meenutada, et teema oli teatrisse
tulemise põhjustest üks vähem olulisi, siis võib
eeldada, et siinkohal seovad vaatajad teema
ooperi teostusega, mis tähendab, et ooper oli
publiku jaoks ootuspäraselt lavale toodud ning
lavastaja tõlgendus publiku maitsele vastav.
Sellega, et lavastuses luuakse köitev lavailm
ning tegelaste käitumine on huvitav, nõustub
samuti üle poole „Tosca” vaatajatest, kuid
võrreldes lavastuse teostusega seotud väidetega
nõustutakse nendega veidi vähem, „Cabaret’”
vaatajatest leiavad pooled, et tegelaste käitumine
oli huvitav ning vaid veidi üle kolmandiku
peab lavailma köitvaks. Üldiselt ei üllatanud
kumbki lavastus teemakäsitlusega (teemat

pidas meeldivaks keskmine hulk mõlema
lavastuse publikust) ning ei kutsunud endaga
kaasa mõtlema, „Tosca” vaatajad pidid võrreldes
„Cabaret’” vaatajatega kasutama veidi rohkem
kujutlusvõimet.
„Cabaret’” publikust 40% nõustus, et etendusest
tasus pärast selle lõppu teistega rääkida või sellest
mõelda, „Tosca” puhul oli sellega nõus veidi rohkem vastajaid (vastavalt 60% ja 53%). Nähtust
mõtles või selle üle arutas ka neljandik nendest
vaatajatest, kelle ootustele etendus ei vastanud –
järelikult arutleti ka lavastuse mittemeeldimise üle.
Etenduse vastuvõtu analüüsimiseks paluti
vastajatel kuuepunktisel skaalal hinnata etteantud
lavastusi kirjeldavaid sõnu, kus 1 tähendas „üldse
mitte” ja 6 „väga palju”, seega pidid vastajad ka
keskmisi skoore eelistades siiski valima pigem
veidi kõrgema (4) või madalama (3) numbri.
Statistiliselt võib pidada keskmist hinnet üle 3,5
lavastust oluliselt kirjeldavaks (tabelis 3 on need
märgitud tumedas kirjas).
Ooperipublik, nagu ka kogu eelnev analüüs on
näidanud, on lavastuse suhtes märksa positiivsem, samas kui madalamate punktide andmisel
(ehk siis sõnade puhul, millega vaataja pigem ei
nõustuks nähtud lavastuse kirjeldamiseks) ei ole
ooperi- ja muusikalipubliku vahel suuri erinevusi.
„Cabaret’” vaatajad iseloomustavad lavastust
keskmiselt kõige kõrgemini kui meisterlikku,
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Tabel 3. Lavastust kirjeldavate sõnade keskmised
hinded.

„Tosca”
vaatajate
hinnangud

„Cabaret’”
vaatajate
hinnagud

Meisterlik

4,59

4,18

Üks tervik

4,51

3,92

Muljetavaldav

4,34

3,90

Lihtne jälgida

4,32

4,03

Ilus vaadata

4,31

3,25

Äratuntav

4,08

3,37

Traditsiooniline

3,80

2,89

Lõõgastav

3,45

3,76

Sotsiaalselt oluline

3,01

3,57

Lõbus

2,61

4,02

Naljakas

2,09

3,52

Iseloomustav sõna

keskmiselt madalamaks ning seega ei peetud
neid lavastust kirjeldavaks. „Minult isiklikult palju
nõudev” saigi kõige madalama keskmise hinde
(„Tosca” vaatajatelt 1,98; „Cabaret’” vaatajatelt
1,92). Kuigi „Tosca” vaatajad hindasid keskmiselt
hindega 2,95 väidet, et lavastus oli neile isiklikult
oluline, võib see olla seotud asjaoluga, et laval
oli palju tuttavaid (Tartu Poistekoor). „Cabaret’”
vaatajad, kes pidasid lavastust küll sotsiaalselt
oluliseks, ei leidnud, et lavastus neid isiklikult
puudutaks.
Üldistes hinnangutes (vastata paluti nendel,
kes olid enne Vanemuises käinud – 71% „Tosca”
vaatajatest ning 67% „Cabaret’” vaatajatest) Vanemuise lavastustele väärtustatakse eelkõige Vanemuise lavastuste head teostust, mida peetakse
kõrgetasemeliseks
ning
vaatemänguliseks
(graafik 4). Esimene on seotud professionaalsusega, mis on teatrivaatajatele ka kõige olulisem
teatrisse tulemise põhjus. Vaatemängulisus on
seotud lavastuse visuaaliaga, mis väljendub näiteks
lavakujunduses, kostüümides, valguskujunduses.
Mitte alati ei ole Vanemuise lavastused efektse
visuaaliaga, kuid „Tosca” ja „Cabaret’” publiku keskmist kõrget hinnet vaatemängulisusele seletab
nende viimati vaadatud Vanemuise lavastuste
loetelu, kus kujundus on olnud mahukas ja suurejooneline – „Puhastus”, „Mary Poppins”, „Helisev
muusika”, ooperilavastused.
Kolmandana ja neljandana kirjeldatakse Vanemuise lavastusi sõnadega „traditsioonilised”
ning „nalja ja lõbu pakkuvad”, kusjuures „traditsioonilise” puhul langevad kahe erinevas žanris
lavastuse vaatajate arvamused kõige enam kokku
ning lahknevad „nalja ja lõbu pakkuvate” puhul.
Ka see on seletatav vaatajate eelistustega teatris
üldiselt – ooperipublik vaatab rohkem ooperi- ja
balletilavastusi, milles tihti puudub koomiline
element, samas kui muusikalipublik külastab ka
Vanemuise komöödiaid või muusikale, mis on
naljakamad ning lõbusamad.
Omadusi nagu „inspireeriv”, „väljakutset pakkuv”, „uuendusmeelne” on hinnatud madalama
hindega, kuid samuti siiski tunduvalt kõrgemalt.
Just need kirjeldused on seotud kunstilise esteetilise kommunikatsiooniga (vaataja peab kasutama
oma kujutlusvõimet, et talle uudne kogemus
paigutada olemasolevasse tajusüsteemi, millele
võib järgneda uute representatsioonide teke).
Samuti hinnatakse veidi väiksemaks Vanemuise
lavastuste päevakajalisust, mis ei erista Vanemuist

lõbusat ja lihtsat jälgida. See viitab selgelt
meelelahutuslikule aspektile, mille juures on
oluline, et teostus oleks professionaalne. „Tosca”
vaatajate meelest oli nähtud lavastus eelkõige
meisterlik, muljet avaldav üks tervik, mida oli
lihtne jälgida, ehk olulisimaks on esinejate
professionaalsus ning teostus. „Tosca” vaatajad
hindavadki eelkõige vormilisi ehk teostuslikke
aspekte, eelmainitule lisanduvad veel keskmisest
kõrgemini hinnatud „ilus vaadata” ning „äratuntav”, samuti „traditsiooniline”. Ka siin võib
„äratuntavust” seostada eelkõige sellega, et laval
nähtav ei üllata, vaid vastab ootustele. „Cabaret’”
vaatajad hindavad samuti keskmiselt kõrgemaks
lavastuse terviklikkust, ka seda, et lavastus oli
muljet avaldav, aga ka lõõgastav ning sotsiaalselt
oluline. Lavastuse sotsiaalselt oluliseks hindamine
viitab sellele, et vaatajad lõid paralleeli lavastuses
loodud fiktsionaalse maailma ning reaalse elu
vahel (samas võib eeldada, et paralleel loodi
pigem ajaloo kui tänapäevaga).
Keskmisest kõrgemini hinnatud kirjeldused
viitavad pigem mugavale kommunikatsioonile,
ehk isegi dekoratiivsele. Sõnu, mis kirjeldavad
kunstilist esteetilist vastuvõttu, nagu „inspireeriv”,
„väljakutset pakkuv”, „uute kujundite rohke”,
„üllatav”, „minult isiklikult palju nõudev”, hinnati
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Graafik 4. Vanemuise lavastusi üldiselt iseloomustavate sõnade keskmised hinded.

teistest Eesti teatritest (v.a. NO99, teatud määral ka
Von Krahli Teater).
Hinnangud Vanemuise lavastustele üldiselt
kinnitavad võrdlemisi suurt erinevust publiku
ning kriitikas kõlanud arvamuste vahel, kus seatakse kahtluse alla Vanemuise lavastuste vastavus
teatri kommunikeeritud väärtustele (nt. Kaugema
2013) ja heidetakse ette omanäolise repertuaari ja
lavastajate puudumist (nt. Viktor 2013).
„Cabaret’” publiku suurem positiivsus Vanemuise lavastuste suhtes üldiselt ning „Tosca”
publiku suurem rahulolu nähtud etendusega
viitab sellele, et „Cabaret” ei ole kogu Vanemuise
kontekstis väga õnnestunud lavastus, samas
kui Mikk Mikiveri lavastatud „Tosca”, mis
toodi lavale esimest korda juba 1995. aastal,
sobitub ka seitseteist aastat hiljem edukalt
Vanemuise repertuaari. Samas näitab see ka Eesti
muusikateatri suhtelist traditsioonilisust ning
muutumatust.

kalipublik heterogeensem, peab paika just teatrieelistuste ja teatrisse tulemise põhjuste aspektist.
Mõlema lavastuse vaatajaskond on viimase
12 kuu jooksul külastanud sõnalavastusi, kuid
ooperipublik on poole rohkem käinud erinevatel
muusikateatri etendustel. Ooperisse tulles on
oluliseks põhjuseks helilooja, esitamisele tulev
ooper kui teos (mitte kui lavastus) ning selle
professionaalne ettekandmine. Võib öelda, et
Tartu ooperipublik väärtustab võimalust ooperit
vaadata väga kõrgelt, hinnates nii etendust
ennast, teatriõhtut üldiselt kui ka etenduse eri
elemente palju kõrgemalt kui muusikalipublik.
Muusikalivaatajat
toob
samuti
teatrisse
suurepärane näitleja või laulja, kuid sama oluliseks
peab ta ka võimalust meeldivalt õhtut veeta.
Võrreldes ooperiga, kus lauljad ja helilooja on
selgesti esilekerkivad teatrisse tulemise põhjused,
on muusikalipubliku puhul erinevad põhjused
rohkem võrdsustunud. „Cabaret’” vaatajad
hindavad küll etendust võrreldes teatriõhtuga
üldiselt „Tosca” vaatajatega võrreldes tunduvalt
madalamalt, kuid nende puhul sai üks peamisi
teatrisse tulemise põhjusi – meeldiv ajaviide –
rahuldatud, isegi kui lavastus „oleks võinud parem
olla”.
Kui võrrelda lavastuste vastuvõttu, siis võib
öelda, et mõlema etenduse puhul domineerivad

Arutelu ja kokkuvõte
Vanemuise korraldatud publiku-uuring näitab,
et ooperi- ja muusikalipublik erinevad eelkõige
oma teatrissetuleku põhjuste poolest. Hüpotees,
et ooperipublik on homogeensem ning muusi174
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kunstivälised esteetilised väärtused – seega
kinnitavad mõlemad lavastused olemasolevaid
representatsioone maailmast ega käivita vaataja kujutlusvõimet. „Tosca” vaatajad hindavad
eelkõige lavastuse vaatemängulisust, suurejoonelisust ning professionaalseid lauljaid ja
orkestrit. „Cabaret’” vaatajad hindavad samuti
nähtud lavastuse vaatemängulisust, häid näitlejaid
ning seda, et etendus oli lõbus.
Kuigi „Tosca” publik hindab lisaks lavastuse
teostustusele ka teema äratuntavust, saab seda
seostada pigem etteaimatavusega, sobitumisega
olemasolevate representatsioonidega. „Cabaret’”
puhul on huvitav, et inimesed peavad seda sotsiaalselt oluliseks, mis tähendab, et teemat seostatakse väljaspool teatrit toimunuga, kuid samas
puudub lavastuse ja teemaga isiklik seos (samuti
„Tosca” puhul). Vastuseid analüüsides paistab
silma, et vaatajad hindavad isiklikku suhet lavastusega väga madalaks või on isiklik seos lavastusse tekkinud seetõttu, et tuntakse kedagi, kes
lavastuses kaasa tegi. See annab aluse oletada,
et küsimus on vastajatele jäänud ebaselgeks
ehk ei saada aru, mida „isiklikult oluline” täpselt
tähendab. Siinkohal oleks kindlasti abiks kvalitatiivne uuring (eelkõige süvaintervjuud), mis
aitaksid mõista, mis võib olla selle taga, et nähtud
etendust ei peeta isiklikult oluliseks. Kvantitatiivne
analüüs ei võimalda ka täpselt kindlaks teha, mida
erinevad kogemused inimese jaoks tähendavad,
näiteks, kas hinnang „traditsiooniline” on vaatajate meelest pigem positiivne või negatiivne, mis
on need põhjused, miks lavastust ei peeta uuenduslikuks, või ei tekita lavastus mingit väljakutset.
Lähtudes Vanemuise arengukavast võib
öelda, et Vanemuine suudab omale püstitatud
ülesandeid täita: „Tosca” publiku puhul võib väita,
et ooperipublik on nähtuga väga rahul, muusikalipublik veidi vähem, kuid hindab ikkagi lavastust
kõrgelt. Vähemalt nende kahe muusikalavastuse
põhjal saab väita, et Vanemuise muusikateater
pakub eelkõige kunstivälist esteetilist kogemust,
mis sobib eriti muusikalivaatajatele, kes ootavadki
teatrist häid esinejaid ning meeldivat ajaviidet.
Just ooperi suunal, kus Vanemuine ei määratle
ennast Rahvusooper Estonia alternatiivina, vaid
kohaliku tähtsusega teatrina, on teatrile endale
oluline säilitada olemasolev publik, mis võrreldes
muusikalidega on viis korda väiksem. Seetõttu
võib arvata, et ooperiteatris tullakse enam vastu
kohaliku vaataja soovidele ja maitse-eelistustele,

mistõttu publik ka nähtud lavastust kõrgelt hindab,
kuna see vastab tema ootustele. Muusikalide
puhul soovib Vanemuine jõuda võimalikult arvuka
publikuni, millele aitavad väga suurel määral
kaasa külalisetendused Tallinnas. Sellisel juhul
ongi võetud eesmärgiks tuua lavale muusikale,
mis meelitavad ülemaailmse tuntusega ning
heade lauljatega ning pakuvad meelelahutuslikku
elamust. Vanemuise näitel on võimalik väita, et
muusikateatris panustatakse eelkõige traditsioonilisele ja väljakujunenud vormile, kuid sellega
vastatakse ka publiku ootustele.
Eestis, kus stabiilselt suudavad suurejoonelisi
muusikalavastusi välja tuua vaid Rahvusooper
Estonia ja Vanemuine, keda riik ka just seetõttu
suuremamahuliselt toetab kui teisi teatreid, on
ühelt poolt justkui loodud žanri arendamiseks
head tingimused. Kuna aga riiklik tegevustoetus on
seotud külastusarvudega, on vajadus täita saalid
vaatajatega kaasa toonud pigem traditsioonide
taastootmise muusikateatris. Tartus tehtud
publiku-uuring kinnitab, et eesti muusikateater
on kvaliteetne ja professionaalne – laval on
suurepärased lauljad, tantsijad, näitlejad. Samas
kinnitavad mõlemad lavastused, et publiku ja lava
vaheline kommunikatsioon on eelkõige mugav,
mis tähendab, et nende lavastuste puhul tuntakse
naudingut võimalusest kogeda mittereaalseid
maailmu, kuid vaataja tajumehhanismides ei
tekitata uusi representatsioone ega arusaamu
ümbritsevast sotsiaalsest keskkonnast.
Teatri eesmärk peaks olema esteetilise elamuse
pakkumine – lisaks sellele võib teatriskäik pakkuda ka sotsiaalset ajaviidet, võimalust ennast
ilusti riidesse panna jms. Võib siiski eeldada,
et (teatri)kunsti riiklik subsideerimine eeldab
eelkõige mingi sellise väärtuse edastamist, mida
ei paku teised tegevused (sotsiaalset ajaviidet
pakub ka jalgpallimäng, võimalust ilusti riidesse
panna pakub ka õhtusöök kallis restoranis). Teatri
välised väärtused peaksid olema lisaväärtuseks
teatri sisemistele väärtustele. Kunstiteose võime
esteetilist elamust pakkuda on tema eriomane
sisemine väärtus ning publiku-uuring näitas,
et nii „Tosca” kui „Cabaret” seda pakuvad. Aga
kuna nii „Cabaret” kui „Tosca” on lavastustena
üsna iseloomulikud näited Eesti peavoolu
muusikateatrist, siis võib väita, et muusikateater
üldiselt on orienteeritud kinnistamisele, mitte
uuenduslikkusele. Muidugi võiks selle väite
kinnitamisele või ümberlükkamisele kaasa aidata
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publiku-uuringu korraldamine ka Rahvusooperis
Estonia ning mõne alternatiivsema muusikateatri
lavastuse vastuvõtu kaasamine uurimisse, võrdlemaks, kas peavoolust erinev lavastus edastab
kunstilisi esteetilisi väärtusi.

Rahulolev teatripublik vastab hetkel riiklikule
teatripoliitikale, mis on püstitanud vaid finantsja kvantitatiivsed eesmärgid (külastuste arv,
piletihind ja võimalus saada tegevustoetust
vaatamata omandivormile).
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Lisa 1. Küsimuse „Mis oli selles etenduses teie jaoks kõige tähtsam?” vastuste jaotus protsentuaalselt.

Tähtsuselt esimesel kohal
Põhjus

„Tosca” vaatajad

„Cabaret’” vaatajad

Veetsin meeldivalt aega

34%

41%

Suurepärased lauljad/tantsijad/näitlejad

52%

39%

Narratiiv (lugu)

5%

10%

Lavakujundus, kostüümid

1%

9%

See oli mulle isiklikult tähtis

8%

1%

„Tosca” vaatajad

„Cabaret’” vaatajad

Tähtsuselt teisel kohal
Põhjus
Veetsin meeldivalt aega

25%

15%

Suurepärased lauljad/tantsijad/näitlejad

31%

42%

Narratiiv (lugu)

25%

18%

Lavakujundus, kostüümid

13%

23%

See oli mulle isiklikult tähtis

6%

2%

„Tosca” vaatajad

„Cabaret’” vaatajad

Tähtsuselt kolmandal kohal
Põhjus
Veetsin meeldivalt aega

19%

25%

Suurepärased lauljad/tantsijad/näitlejad

11%

12%

Narratiiv (lugu)

35%

25%

Lavakujundus, kostüümid

26%

36%

See oli mulle isiklikult tähtis

9%

2%

Tähtsuselt neljandal kohal
Põhjus

„Tosca” vaatajad

„Cabaret’” vaatajad

Veetsin meeldivalt aega

15%

Suurepärased lauljad/tantsijad/näitlejad

4%

18%
5%

Narratiiv (lugu)

25%

38%

Lavakujundus, kostüümid

39%

29%

See oli mulle isiklikult tähtis

17%

10%

Tähtsuselt viiendal kohal
Põhjus

„Tosca” vaatajad

„Cabaret’” vaatajad

Veetsin meeldivalt aega

6%

2%

Suurepärased lauljad/tantsijad/näitlejad

3%

2%

Narratiiv (lugu)

9%

9%

Lavakujundus, kostüümid

22%

3%

See oli mulle isiklikult tähtis

60%

84%
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The reasons for attending performances of operas and musicals and the reception of these
genres at the Vanemuine theatre
Hedi-Liis Toome
The article focuses on the reception of the opera Tosca and the musical Cabaret and on the reasons for
attending performances of these genres in the Vanemuine theatre in Tartu, Estonia. The article addresses
the following questions (1) do the different genres of opera and musical performed at the Vanemuine
communicate different values?; (2) do the reasons for attending operas and musicals differ, and if so, then
how?; and (3) how does the reception of a musical and an opera differ, using the examples of Tosca by
Giacomo Puccini and Cabaret by John Kander?
In general, during the last eight years the musical has become the theatre genre most attended in
Estonia – since 2006, between three and seven musicals or operettas have figured among the ten most
attended theatre performances each year. Opera, on the other hand, is the only genre that has claimed
official national status (in the form of the Estonian National Opera, which is the only theatre to have the
status of national theatre in Estonia). So far, no extensive research has been carried out to study the
audiences of music theatre in Estonia; this article tries to make a contribution in this field.
The theoretical part of the article is based on the theory of values and functions of art by Dutch theatre
researcher Hans van Maanen, who distinguishes between the intrinsic values (directly connected to the
artwork) and extrinsic values (not directly related to the artwork) of art (Van Maanen 2009: 150). The
intrinsic value of art, i.e. something only relatable to art itself, may be experienced through decorative,
comfortable or artistic communication. In decorative communication, the recipient merely enjoys the
artwork and does not have to give it a meaning; comfortable communication activates the recipient’s
perception systems by confirming his/her current value system. It is artistic communication that makes
the recipient use his/her imagination, and through this process changes – or hopefully changes – his/
her perception system and how he/she understands the surrounding world. The Dutch theatre policy
researcher and theatre sociologist Quirijn van den Hoogen criticizes Van Maanen for underestimating the
importance of comfortable experience and proposes a distinction between artistic aesthetic experience
and non-artistic aesthetic experience. In non-artistic aesthetic experience the value of art lies in an escape
from reality and the enjoyment of non-existent worlds (Van den Hoogen 2010: 231–234).
The reasons for visiting the performing arts are based on the research by Simona Botti (2000: 17–19)
and Miranda Boorsma (2006: 81–82) who suggest five main reasons: functional (cultural) benefit – i.e. the
wish to gain new cultural information; symbolic benefit – i.e. the wish to show one’s social position; social
benefit – i.e. the wish to share the experience; emotional benefit – i.e. the wish to have a pleasant relaxing
experience and to escape from everyday reality; and artistic benefit – i.e. the possibility to complete the
artwork by giving it a meaning.
The empirical section of the article is based on the quantitative research carried out in October 2012
using the methodology developed by the international research group STEP (Project on European Theatre
Systems) with the aim of carrying out comparative research to study the functioning of theatre in smaller
European countries. The respondents were chosen randomly from the people visiting the performances.
They were asked to give their e-mail address to answer the questionnaire online. Altogether, 227
respondents from Cabaret and 158 from Tosca were included in the survey.
The article shows that the Vanemuine theatre aims to attract wide audiences with musicals, while the
opera is targeted at local audiences, mainly from the city of Tartu and southern Estonia. No innovation
or aesthetic criteria are emphasized in the theatre’s development policies relating to musicals or operas.
Both Tosca and Cabaret are representative of the style of mainstream Estonian music theatre; and while
Tosca is considered by the critics to be an artistic success, Cabaret is judged more as a failure in artistic
terms.
The research shows that the main reasons for coming to the theatre are for the functional and social
benefits. In the case of opera, the composer is the most important reason for attending, followed by the
opera itself (more as a piece of music than for the performance per se) and the acclaimed professional
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singers. The reasons for coming to the musical are also good performers (actors, singers, dancers), but
the social aspect (coming with friends) is as important as aesthetic reasons. For the audience of Tosca, the
social aspect, which is also one of the main reasons for going to the theatre, is of less importance than for
the audience of Cabaret.
The comparison of the public’s reception shows that both performances are valued above average by
their audiences on a 6-point scale (5.13 for Tosca and 4.64 for Cabaret) . However the average rating for
the evening in general is even higher, especially in the case of Cabaret (5.18 for Tosca and 4.89 for Cabaret).
70% of the audiences of Tosca said that the performance was what they expected it would be, whereas
only 40% of the audiences of Cabaret said the same thing about the musical.
Audience reception of both performances is dominated by non-artistic aesthetic values: Tosca is mostly
seen as a spectacle that is well performed and professionally produced; Cabaret is seen as a spectacle that
is fun and performed by good actors. This refers to the entertainment value of the performances; words
such as “innovative”, “inspiring”, and “challenging”, which are characteristics of artistic communication,
are not considered when describing the performances. These opinions correlate with the general opinion
of the respondents about the performances of Vanemuine in general. They are most often described as
“spectacular” and “professional” rather than “challenging” or “innovative”.
Based on the quantitative research done at the Vanemuine theatre, the article concludes that the style
of music theatre in general is quite traditional, but that it is valued and accepted by the audiences.
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Ooperi etendamine – uute analüütiliste
lähenemisviiside otsinguil*
Clemens Risi
(tõlkinud Kaire Maimets-Volt)

Klassikakaanonisse kuuluvate ooperilavastuste
akadeemiline käsitlus näeb jätkuvalt vaeva eelkõige arutlustega, mis keerlevad teksti/partituuri
siirde ümber misanstseeniks/interpretatsiooniks,
s.o. leheküljelt lavale. Selle seisukoha järgi kirjutab
partituur ette spetsiifilised reeglid, kuidas transponeerida teksti lavaliseks tegevuseks. Enamikul juhtudel ei peeta kordumatut, tegelikku
etendust analüüsivääriliseks objektiks. Vastukaaluks seesugusele partituurikesksele lähenemisele pakun ma välja lähenemisviisi, mis
võimaldaks teoreetiliselt käsitleda ooperilavastuste performatiivset mõõdet. See algab
tähelepanekust, et ooperietenduste käigus on
võimalik kogeda hetki, mida ei saa seletada kui
eelnevalt kirjapandud teksti ja partituuri pelka
tõlget või kui eelnevalt eksisteeriva autorikuju
vaimusilmas nähtud draamarolli või tegelase
sümboolset esitust (representation); selle asemel
kutsuvad need seigad eelkõige esile tugevaid
kehalisi reaktsioone sellele, mida vaadatakse,
emotsionaalselt tajutakse ja kogetakse.
Tuginedes eeldusele, et ooperi performatiivset
mõõdet tuleb mõista siirdelise (transitional),
kaduva (ephemeral) ja vastastikuse protsessina
etendust andvate näitlejate/lauljate ja vastuvõtjate (publiku) vahel, küsitakse siin artiklis,
kuidas saaks seda protsessi teoreetiliselt
käsitleda ja analüüsida. Minu arvates seisneb
etenduse eriline võlu suurel määral just nendes
aspektides, mis ilmutavad end etenduse kaduvolust tulenevates detailides – hetkedes, millele
me ei oska silmapilkselt omistada mingit tähtsust
ega tähendust; hetkedes, mil tähtis pole miski
muu peale kasutatava materjali – kehade, häälte,
rütmide, kõlavate helide ja hääletoonide tegeliku
koosluse ja nende mõju vaatajale ning kus see
materjal ärkab elule ainult etenduse hetkes.

Oma poleemilises artiklis „Muusika – drastiline
või gnostiline?” („Music – Drastic or Gnostic?”,
2004: 505, 529) väljendab Carolyn Abbate mõtet, et
muusikateadus kui distsipliin loodi – ja töötab nii
tänini – kui hermeneutiline distsipliin, mis tegeleb
muusikaliste tekstidega ning varjatud struktuuride
ja keerukuste dekodeerimisega. Seetõttu, väidab
ta, on kõnealune distsipliin kaotanud oma tõelise,
algupärase objekti: muusika kui (kogetud) kõlava
heli. Ta eeldab, et just esitatud muusika (hääled ja
kõlavad helid) ja mitte kirjapandud partituur on
see, mis ajendab iga muusikateadlast muusikaga
tegelema. Ma nõustun tema hinnanguga, ent
siiski puudub meil endiselt selge arusaam, kuidas
käsitleda ooperielamusi kuidagi sobivamal moel.
Päris artikli lõpus toob Abbate kaks lühikest
näidet isiklikest kogemustest oma huviobjekti
kohta. Ta kirjeldab isiklikku elamust Wagneri
„Nürnbergi meisterlauljate” etenduse külastusest
Metropolitan Opera’s, kus Ben Heppner Walther
von Stolzingi osas kaotas „suurejooneliselt” oma
hääle, kui ta
murdus kõrgetel sol-idel ja la-del, esitades
I vaatuses oma proovilaulu „,Fanget an!’ So
rief der Lenz in den Wald” esimese salmi
esimest värsirida, ning sel hetkel tegin ma
kiire arvutuse, et selles oli tal jäänud veel
kaks viierealist salmi ning viimases stseenis
kolm salmi üheksa värsireaga, lühidalt: veel
palju kõrgeid sol-e ja la-sid, isegi arvestamata
kolmanda vaatuse kvintetti. Sel hetkel sulgesin
meeleheitest silmad. [---] Heppner jätkas
laulmist, teades, mis teda ees ootas. Sellal,
kui teised esitajad näisid [---] endiselt asuvat
oma rollis Wagneri lustakas Nürnbergis, sai
Heppnerist unikaalne inimolend ainukordses
paigas ja ajahetkes, kes köielkõndijana kukkus
ikka ja jälle. Ma olin paigale tardunud mitte

* Ilmunud inglise keeles: Opera in performance – In search of new analytical approaches. – The Opera Quarterly 27/2–3
(2011), lk. 283–295. Res Musicas avaldame The Opera Quarterly loal. Autor soovib tänada oma kolleege ja sõpru Gundula
Kreuzerit, David J. Levinit, Joy H. Calicot ja Dana Gooley’t kestvate inspireerivate arutelude eest ooperi etendamise
teemal ning väärtuslike kommentaaride eest. Käesoleva artikli varasemaid versioone on ette kantud Berliini Freie
Universität’i, Berliini Koomilise Ooperi, Browni Ülikooli ja Vanderbilti Ülikooli kollokviumidel ja konverentsidel.
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Wagneri ooperi, vaid Heppneri kangelaslikkuse
tõttu, ning tähtis ei olnud mitte varjatud
tähenduse adumine hermeneutilise alkeemia
kaudu [---], vaid too moraalse vapruse
ainukordne demonstratsioon, mis tõepoolest
annab tulemuseks teadmise millestki, mis on
fundamentaalselt erinev ja fundamentaalselt
erinevat liiki. Ehk võiks seda nimetada
drastiliseks teadmiseks (samas, lk. 535).

peamiseks fookuseks minu huvis ooperi kui etenduse ja ooperi etendamise vastu.
Keskendumine elamusele ja meelelisele
tunnetusele kannab eneses mõtet, et taju subjektiivsus ei ole takistuseks teaduslikule, akadeemilisele lähenemisele. Pigem on nii, et ilma
subjek tiivsust avalikustamata ei saa ollagi mingit
arusaamist tajumisest. Seega teen ettepaneku
rakendada fenomenoloogilist lähenemisviisi, mille
puhul ei saa olla ühtki tajumist, ühtki sündmust
väljaspool konkreetset, kehalist suhet subjekti
ja objekti vahel (vrd. nt. Merleau-Ponty 1945;
Roselt 2008; Waldenfels 2003). Kui keegi võtab
taju subjektiivsust tõsiselt – see „mina”, kellele
Abbate viitab –, osutub võimatuks kirjutada või
kõneleda kogemustest, mis ei ole selle kellegi
enda omad. See pole mõeldud argumendina
retseptsiooniteooria
empiiriliste
meetodite
uuesti kasutusele võtmise poolt. Pigem on nii,
et uurija – või õigemini tõesti mina kui uurija –,
kes on teadlik omaenese tajuviisidest, suudab
ilmselt jõuda ka üldisemate tajuprotsesside
adumiseni. Kuid selleks, et nii juhtuks, on tarvis
saada teadlikuks omaenese tajust, aduda omaenese eelsoodumusi – [s.o.] protsess, millega
Abbate (oma nõudega reflekteerida „mina” üle)
algust teeb. Asja mõte seisneb „reflekteerimises
lugemise/jälgimise/kuulamise protsessi subjektiivsete eeltingimuste üle. Miks ma märkan, mida
ma märkan?” (Fischer-Lichte jt. 1997: 2). Järgnevas
arutelus etenduste kogemiste üle viitan ma
ennekõike omaenda tajule, kuid samuti sellele,
mida tajun nende puhul, kes istuvad minu ümber.
Muidugi, alati ei ole võimalik eristada omaenda
tajusid, enda refleksiooni nende tajude üle ja teiste
[inimeste] tajude omaksvõttu: seega, järgnevas
on tajuvale subjektile vahelduvalt viidatud kui
„minale”, „meiele” ja „publikule”.
Võttes arvesse kultuuri kui etenduse protsessuaalsust ja „sündmuslikkust” on eriti abiks üks
teine tähtis fenomenoloogiline tajumudel: mudel,
mis defineerib iga elamust vastastiktoimena
olevikuhetke mulje, äsja kogetud mineviku
mäletamise ning vahetu tuleviku etteaimamise
vahel. Käesolev artikkel heidab valgust sellele
lähenemisviisile, koondades tähelepanu kolmele
aspektile: (1) hääle meelelisele kogemisele; (2)
etenduse kuuldeliste ja vaateliste elementide
ajaväärtuste tajumisele; ning nendest kahest
aspektist lähtuvalt (3) tajumisele kui aktiivsele
osalemisele.

Artikli viimases lõigus möönab Abbate, et kui
keskendada tähelepanu esituse kogemisele, jääb
ikkagi üks probleem:
Kui korraga loeb vaid elav esitus, mis toimus
kunagi ja mida kogesid vaid need, kes kohal
olid, peab see [ainsuse] esimene isik, see
Mina, kes ei unusta ära, olema valmis lavale
astuma [---] Ei ole võimalik peituda formalismi
strukturaalsete tähelepanekute taha teoste
või tekstide kohta. [---] Esitus ei varja krüptilist tõde, mida tuleks paljastada. Kuid
esituse surelikkuse aktsepteerimine, sellest
kõrvale vaatamast keeldumine võib siiski olla
mingisugusel kujul tarkus (samas, lk. 536).
See on mõtteviis, mida ma sooviksin arendada,
erilise rõhuga küsimusel, kuidas hõlmata iga
ooperietenduse seesuguseid üksikasju, sealhulgas
vajadust rõhutada esituse kaduvust ja iga tajumise
subjektiivset iseloomu.
Etenduste analüüsimisega tegelevad teatriuuringud on ka kaua aega oma analüüsides tuginenud hermeneutika- ja semiootikateooriatele (vt.
nt. Fischer-Lichte 1983). Alles paaril viimasel aastal
võib täheldada aeglaselt tärkavat huvi selle vastu,
mida „tähendus ei suuda edasi anda” (Gumbrecht
2004), „performatiivse pöörde” (Fischer-Lichte
2008) vastu kultuuris ja teatris. Tähelepanu
keskendamine teatri performatiivsele mõõtmele
etenduse analüüsis on näidanud semiootiliste
lähenemiste piiratust ning fenomenoloogiliste
tajuteooriate
võimalusi.
Proovin
osutada
mõningatele võimalikele teoreetilistele ja
metodoloogilistele teeradadele sel tärkaval väljal.
Kasutades lähtekohana performatiivsuse teooriaid,
toimub teoreetiliste ja analüütiliste perspektiivide
nihe: siirdumine representatsioonilt kohalolule,
referentsiaalsuselt materiaalsusele, sümboliliselt
mõttelt ja semiootiliselt tähenduselt elamusele
ja meelelisele tunnetusele, mis peegeldab taju
võnkeprotsesse etenduses. See võnkeväli on
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Hääle meeleline kogemine
Häälest rääkimiseks on palju võimalusi. Fenomenoloogiline lähenemine eeldab, et mitte
midagi, mis juhtub, ei saa kirjeldada sõltumatult
kirjeldaja enda meelelistest kogemustest
(vrd. Waldenfels 2003; Barthes 1972; Risi 2004;
Galler, Risi 2005; Risi 2006). Niimoodi vaadatuna
mõistetakse häält kui selle tekitaja ja tajuja
vahelise suhte kogemust: kaaskohaloluna, või
täpsemalt öeldes, kaasvibratsioonina. Just
nagu laulmine on füüsiline protsess, keha omaduste kandumine ruumi1 ja nende omaduste
väljendus, on ka hääle kogemine füüsiline
protsess. Laulmise, kuuldud olemise ja kuulamise
vastastikku seotud protsesse võib mõista kui
intiimset vahetusakti. Selle protsessi tarbeks
on Michel Poizat tarvitusele võtnud mõiste
„jouissance” (s.t. iha või himu). Sel mõistel on
sõnaselge seksuaalne lisatähendus (Poizat 1986).
Samas laadis on Roland Barthes kirjeldanud
lauluhääle kogemist eriti elavas ettekandes kui
kehalist osalust. Uurimuses S/Z kirjutas Barthes,
et laulmine on seotud kinesteesiaga, et laulmises
„on midagi kehatunnetuslikku (coenesthetic),
see on vähem seotud ,muljega’ kui seespidise,
muskulaarse, humoraalse aistingulisusega. Hääl
on läbivalgumine, sissepoetumine, ta libiseb üle
terve kehapinna, naha [---] Muusika seega [---]
võib põhjustada orgasmi” (Barthes 1975 [1970]:
110). Hääl muutub otsekui narkootikumiks, millest
võib sõltuvusse sattuda. Väljavaade kuulda üht
kindlat häält loob konkreetsed ootused rahulduse
pakkumisest kehalistele vajadustele. Vastavuses
hääle kogemise füüsilisuse ideega, on konkreetne
reaktsioon – aplaus, ovatsioon (äärmustesse
kalduv, vahel animalistlik heli kuuldavale
toomine) – mõistetav kui füüsiliselt paratamatu.
Lõik 1993. aastal Zürichis Edita Gruberovága
Zerbinetta osas etendunud Richard Straussi
ooperi „Ariadne Naxosel” arvustusest peegeldab
seda füüsilist paratamatust:
Ajakirjanduse põhjal [---] oli ette teada, et
igal juhul tasub oodata midagi suurepärast.

1
2

Edita Gruberová [---] esineb kahtlemata
hiilgavalt. Siiski kujunes kõik oodatust hoopis
teistsuguseks, sest saabus see hetk – hetk,
mis jättis sõnatuks nii eksperdi kui võhiku.
Sel hetkel kummardus terve publik rabatult
ettepoole, hoidis ühiselt hinge kinni ning
igaüks võis kuulda oma naabri pulssi – kaksteist
minutit paralüseeritud hämmeldust. [---] Ja
see, mis järgnes, ei olnud mitte [kombetäite]
žest, mitte ooperirituaal; see oli füüsiline
paratamatus. Just nagu tulnuks pärast liiga
heldelt väljamõõdetud helidevoolu suunata
osa sellest heliüleujutusest pööraselt entusiastlikku hõiskamisse.2
Teine näide: vokalist David Moss esitamas
prints Orlovski laulu „Ich lade gern mir Gäste ein”,
kuulsat ja imetletud aariat Johann Straussi operetist „Nahkhiir” Salzburgi festivali 2001. aasta
lavastuses. Mossi peetakse üheks kõige uuendusmeelsemaks lauljaks ja löökpillimängijaks
nüüdismuusikas. 3 Esmapilgul tundus Mossi esitus
saavutavat täpselt vastupidise efekti Gruberová
esituse arvustuses kirjeldatule. Hans Neuenfelsi
lavastatud ja Marc Minkowski dirigeeritud
„Nahkhiires” oli Mossile, kes on kõike muud kui
ooperilaulja, antud prints Orlovski roll. Mida me
publikuna kogesime? Sooja ja kauni bel canto
hääle asemel, mida oleme harjunud Orlovski rollis
kuulma (nt. Brigitte Fassbaenderi hääl), kostitati
meid sügavate ja kähisevate hääletoonidega,
kärisevate helidega, häälega, mis viskus falsetti,
ragises, kraaksatas, krooksus, ohkis ja omavolitses
intonatsiooniga. Mossi lavaleastumine põhjustas
ilmselt osal publikust füüsilist valu ning harjumuspärase taustsüsteemi kõikumalöömist. Mis oli
fiktsioon (s.t. mis oli endiselt diegeetiline) ja mis
oli tõelisus? Kas oli prints Orlovski see, kes ägises,
ähkis ja köhis? Või mis sorti olevus oli üldse lava
vallutanud? Ehk oli see lihtsalt virtuoos David
Moss ise kogu oma ekspressiivses vokaalses
andekuses, kes tõmbas inimesi kaasa omaenda
eksperimenteerimisvaimustusse? Publik koges
kokkupõrget eksperimentaalmuusika kunsti-

Vrd. Pavis 1998: 435: „Hääl on keha avardus ruumis.”
Die Arie auf Naxos führte zum Orkan. Thomas Wördehoff über die Sensation Edita Gruberova. – Die Weltwoche 24 (June
17, 1993), tsit. Rishoi (1996: 92) järgi.
3
Vrd. David Moss, http://www.davidmossmusic.com (sisaldab ulatuslikku biograafilist ja diskograafilist teavet, samuti
audio- ja videonäiteid), vaadatud 31. oktoobril 2011. „Nahkhiire” lavastuse DVD kohta vt. http://www.naxos.com/
catalogue/item.asp?item_code=100340 ning http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=100341.
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traditsiooni silmapaistva esindaja, isikupärase
vokalisti David Mossi, ning ooperi ja opereti
tavapärase raamistiku vahel. Nende kahe vaheline
hõõrdumine tekitas põhjaliku meeltesegaduse,
taju piire kompava kogemuse, tugeva ebakindlustunde, provotseerides neid, kes seda
kogesid, oma tunnetega toime tulema ja mingit
seisukohta võtma.
See segadusse viiv mälu ja ootuste vastastikmõju, mis ülitõhusalt toimis Mossi esinemise
tajumisel, rakendub igas tajuaktis ja nii ka igas
teatritaju aktis. Siiski näib see eriliselt mõjukana ooperietendusele eriomase taju puhul,
sest repertuaarikaanonist pärit ooperite nüüdislavastuste tajumise protsesse iseloomustab kõrge
korduste ja ootuste määr.

konstrueerimisel, mis omakorda põhineb igal
hetkel erisugusel suhtel minevikku ja tulevikku.
Ajalisuse kogemus sõltub kolmele dimensioonile
(suhe minevikku, oleviku intensiivsus, suhe
tulevikku) omistatud suhtelisest tähtsusest. Selles
mõttes tajutakse kõige hõlpsamini aja kiirenemist
või aeglustumist, ning neid tajutakse erinevate
ajakihtide kattumise tõttu esitatud muusika
ja misanstseeni vahelises suhtes: [s.o.] suhe
lavastuste kuuldelise ja vaatelise tajumise vahel.
Valgustan öeldut kahe näitega.
1976. aastal lavastas Patrice Chéreau Bayreuthi
festivaliks Wagneri „Nibelungi sõrmuse”, millest
sai niinimetatud „sajandi ,Sõrmus’”. „Valküüri”
esimese vaatuse lõpus, takka piitsutatuna
muusikast, jõuab Siegmundile ja Sieglindele
tekstiliselt ja muusikaliselt kohale, et nad on
kaksikvend ja -õde ning kõigele lisaks armunud.
Sel hetkel lähenesid Jeannine Altmeyer ja Peter
Hoffmann asjale füüsiliselt. Nende kehad näisid
jõuga teineteise poole tõmbuvat; neil näis olevat
vajadus teineteist neelata. Seitseteist aastat hiljem
taas Bayreuthis ei võimaldanud Heiner Müller
keelatud armastajatele Tristanile ja Isoldele (ega
publikule) niisuguste orgiastiliste soovmõtete
täitumist. Erich Wonderi kuubikujulises valguseja värviruumis ning moedisainer Yohji Yamamoto
kostüümides allutati kaks lauljat-näitlejat
muusikalise kulminatsiooni hetkel uuesti tohutule
distantsist tulenevale pingele, selle asemel, et
neid sellest vabastada. Waltraud Meier ja Siegfried
Jerusalem liikusid teineteise poole aegluubis
ja sirutusid kulminatsioonihetkel teineteise
poole, peopesa vastu peopesa. See žest vihjas
allasurutud energiale mõlema esitaja kehalises
pingulolekus; energiale, mis ei saanud end valla
päästa ning vahest just selle tõttu jõudis publikuni
erakordse tugevusega.
Mõlemad näited on muusikaliselt sarnased,
edasiviiva, pinget ehitava liiniga, neljast
kahek sandiknoodist („Tristanis” punkteeritud
noodivältuste tõttu veidi väljavenitatud) koosneva grupi sekventsilise juurdekasvuga, mis rajab
endale teed heliulatuse ja valjuse viimase piirini,
kuni edasi pole enam võimalik laieneda ja kuni see
viimaks lõhkeb. Muusikalisi paralleele võib näha
ka väljapakutud tempo- ja meetrumitähistes:
„Valküür”: „Sehr belebt – Immer schneller” („Väga

Etenduse kuuldeliste ja vaateliste
elementide ajaväärtuste tajumine
Mälu ja ootuste vastastikmõju viib minu teise
punktini: püüdeni haarata etenduse ajalist,
kaduvat kvaliteeti. Vähemalt Aristotelesest saati
on „aeg” olnud kestva ja põhjaliku refleksiooni
objektiks. 20. sajandi aja-alastes teoretiseeringutes
on olnud Henri Bergsoni ja Edmund Husserli
fenomenoloogilised kirjutised kõige mõjukamate
seas: nende käsitlustes, milles kajastuvad
vanemad seisukohad – eriti Augustinuse oma –,
tuleb olevikukogemust mõista kui suhte loomist
mineviku ja tulevikuga. Asjaolu, et me lakkamatult
viitame minevikule või oleme minevikust
mõjutatud, nimetab Husserl „retentsiooniks”.
Lakkamatut viitamist tulevikuootustele nimetab
Husserl „protentsiooniks” (Husserl 1996, eelkõige
lk. 19–72, 2001, eelkõige lk. 3–49). Kui tajuprotsessi
algul luuakse esmamulje (nt. mingist helist või
teatud muusikalisest kujundist), siis jäädvustatakse
see ühtlasi ka mällu. Seega saab esmamuljest
retentsioon. Sellest äsjase mineviku kogemusest
moodustatakse teatud ootused tulevaste
muljete kohta – aimus protsessi jätkumisest
ehk protentsioon. Etendataval ooperil (nagu
üldse esitataval muusikal ja teatrilavastusel) on
potentsiaal luua eripäraseid ajakogemusi, tekitada
suuri erinevusi aja kogemisel. Ajakogemuste
mitmekesine valik ja nende tajumuundav
potentsiaal rajaneb aja alalõpmata muutuval
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liikuvalt – Üha kiiremini”) 4/4 taktimõõdus; „Tristan
ja Isolde”: „Immer belebter – Sehr lebhaft” („Üha
liikuvamalt – Väga elavalt”) 4/4 taktimõõdus.4
Oluline ja märkimisväärne erinevus nende
kahe vahel seisneb selles, kuidas on ühendatud
kummagi akustiline ja visuaalne plaan, mis
annab tulemuseks kaks täiesti erinevat ajakogemust. Chéreau lavastuses me kogeme
muusikalise ja lavalise liikumise paralleelsust,
vastastikust kiirusekasvu. Kuidas saaksime seda
kiirendustunnet seletada, arvestades eespool
viidatud fenomenoloogilist ajakogemust? Kaalun
siinkohal üht mudelit, mille pakkus 1964. aastal
välja filosoof ja psühholoog Wilhelm Keller. Kelleri
arutlus, mis põhineb Husserli eristusel, asetab
retentsiooni ja protentsiooni parameetrid suhtesse
sündmuste puhul kogetud küllusemääraga:
Aja aeglustumine toimub tugevnenud retentsiooni tõttu elamuste ülekülluse puhul (s.o.
võimendatud retentsioon) või tugeva protentsiooni tõttu vähese sisukülluse puhul (s.o.
ootuste ülemäärasuse puhul). Aja kiirenemine
esineb nõrga retentsiooni ja suure sisukülluse
puhul (Kurzweil), nagu ka vähendatud protentsiooni ja vähese külluse puhul (sündmuste
puudumine ja madalad ootused). 5
Mulle tundub, et Chéreau näide pakub
kombinatsiooni sisuküllusest ja nõrgast retentsioonist, mis Kelleri järgi viib aja kogemiseni
kiirendatuna. Sisuküllus põhineb kahe esineja
paljudel väikestel liigutustel. Ma iseloomustaksin
nõrga retentsioonina asjaolu, et esinejate kõik
liigutused on tuttavad tavapärasest argikogemusest (kontrastina paljudele võimalikele
liigutustele, mida saaks sätestada ühe lavastuse
käigus; nende mõistmiseks tuleks [ajas] tagasi
pöörduda liikumiskoodide sätestamise juurde).
Kontrastiks mängib Mülleri lavastatud „Tristani”
etendus meie ootustel muusika ja liikumise
paralleelsuse suhtes, kuid ei täida neid. Füüsiline
liikumine jõuab seisakuni; muusika jätkab ilma
4

temata. Kahe tempo kokkupõrke tõttu on liigutuste
aeglusel veelgi tugevam mõju. Keller väidab: „Aja
aeglustumine toimub [---] tugeva protentsiooni
tõttu vähese sisukülluse puhul (s.o. ootuste
ülemäärasuse puhul).” See, mida me Heiner
Mülleri lavastuses kogeme, on tugev protentsioon
– s.t. ülev, täitumatu ootus paralleelsusest muusika
ja lava vahel, kombineerituna asetleidvate
sündmuste üsna napi edastusega. Aegluubis
liikumine tekitab seega aja aeglustumist ning
intensiivistamist.
Teatrikriitik Alfred Kerr sõnastas selle tabavalt,
üldtuntud teravmeelsusena, arvustades üht
etendust, millest palju midagi muud pole teada:
„Etendus algas õhtul kell 8. Kui ma kaks tundi hiljem
oma kella vaatasin, näitas see 8.30.” See kuulus bon
mot osutab ühele fundamentaalsele tunnusele,
mis iseloomustab uuringuid aja tajumise kohta
muusikas ja teatris. On olemas erinevus objektiivse
(niinimetatud kronomeetrilise) ja subjektiivse aja
vahel (aeg nagu seda kogetakse või tunnetatakse).
Kui meie analüütiline fookus ei ole enam ainult
suunatud kunstiteosele kui stabiilsele entiteedile,
vaid ka selle protsessuaalsusele, sooritusviisile ja
„sündmuslikkusele”, saab ajast üks määravamaid
mõõtmeid, mis tõstab esile performatiivsuse.
Ajakogemus
ilmneb
etenduse
tajumise
paradigmana; tajumine toimub läbi mälu,
kogemuse ja ootuste vastastikmõju.

Tajumine kui aktiivne osalemine
Ooperi performatiivse mõõtmega tegeledes
saab selgeks, et tajuaktil on otsustav tähtsus.
Performatiivsuse tuumaks on laval toimuvate
protsesside ja publiku taju vaheline suhe (FischerLichte 2008: 38 jj.). Saamaks paremat pilti sellest
eripärasest suhtest, mille puhul tajumisest saab
aktiivne osalus, vaatlen ma üksikasjalikult veel
üht näidet: Calixto Bieito lavastust Mozarti
„Haaremiröövist”, mis esietendus 2004. aasta
juunis Berliini Koomilises Ooperis. Lavastus oli

Richard Wagner 2002. Sämtliche Werke. Bd. 11, I: Die Walküre WWV 86B. Hrsg. Christa Jost, Mainz: Schott, S. 183–90 (taktid
1477–1523); samas, Bd. 8, II: Tristan und Isolde WWV 90. Hrsg. Isolde Vetter u. Egon Voss, Mainz: Schott, S. 60–65 (taktid
529–567).
5
„Zeitdehnung entsteht durch verstärkte Retention bei großer Fülle des Erlebten (d. h. intensiviertes Behalten) oder durch
stärkere Protention bei geringer Inhaltsfülle (d. h. bei einem Überschuß an Erwartung). Zeitverkürzung tritt bei schwacher
Retention und großer Inhaltsfülle (Kurzweil) sowie bei herabgesetzter Protention und geringer Fülle (Ereignislosigkeit
und geringe Erwartung) auf.” Wilhelm Keller 1964. Die Zeit des Bewußtseins. Das Zeitproblem im 20. Jh. (Ringvorlesung),
Sonderdruck, Bern/München: Francke, tsit. allikas: Pochat 1984: 37–38. Sõna „Kurzweil”, mida on kombeks tõlkida
„ajaviide”, pärineb keskülemsaksa keelest, tähendades algselt „lühike aeg”.
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seatud tänapäevasesse bordelli; lauljad ja näitlejad
esinesid kupeldajate ja prostituutidena. See
lavastus põhjustas niisuguse möllu, milletaolist
isegi see teater – kuulus ja kurikuulus oma julgete
lavaliste uuenduste poolest – polnud näinud ei
varem ega mitte ka hiljem. Bieito tõlgendus oli ehk
kõige vastuolulisem, enim vastasseisu tekitanud
lavastus Koomilises Ooperis ja mujalgi, ning
seejuures üks kõige edukamaid.
Bieito lavastus tõstatas küsimusi selliste sõnade
nagu „serail”, „haarem” ja „haaremikaunitarid”
ning lausete „värisen kõikvõimalike piinade
ähvarduses” ja „sa võid käskida, käsutada, lärmata,
tormitseda, raevutseda, surm vabastab mind
lõpuks” nüüdisaegse tähenduse kohta. Kõiki neid
sõnu on kasutatud libretos, kirjeldamaks Bassa
Selimi maailma. Lavastaja jaoks resoneerus libreto
ajaomase naiste allasurumise ja naistevastase
vägivallaga. Valitud võitlusväljaks oli lõbumaja
või bordell; kirjeldatud seksuaalharrastused ja
vägivallateod olid, nagu võib ajalehtedest lugeda,
niisugused, mis on neis kohtades tavalised
ja laialt levinud. Algupärases libretos esitab
Osmin muljet avaldava loetelu jõhkrustest, mida
inimesed üksteise kallal toime panevad: „Erst
geköpft, dann gehangen, dann gespießt auf
heißen Stangen; dann verbrannt, dann gebunden
und getaucht, zuletzt geschunden” („Esmalt pea
maha raiutud, siis poodud, siis hõõguvail sütel
vardasse aetud, siis põletatud, siis kinniseotud ja
vette kastetud ning viimaks nülitud”). Säärased
fantaasiad võimaldavad lavalist interpreteerimist.
Bieito lavastuses olid need tõlgitud seksuaal- ja
vägivallategudeks.
Käsitlen lavastust analüütilisest vaatepunktist,
mis võtab arvesse etenduspaika ja sealseid
esitustraditsioone, ning vaatlen seda Walter
Felsensteini, Koomilise Ooperi asutaja ja 20.
sajandi ühe mõjukama ooperilavastaja teooriast
toonitatud prillidega. Felsenstein, kes oli Berliini
Koomilise Ooperi direktor aastast 1947 kuni oma
surmani aastal 1975, oli niinimetatud realistliku
muusikateatri (Realistisches Musiktheater) rajaja.
Tema sihiks oli leida viis, kuidas muuta ooper
asjakohaseks tänapäevases maailmas, et välja
vahetada ooperi senine ülekuhjatud, pompoosne
ja staatiline esitustava, mida ta nimetas „kontserdiks kostüümides”. Tuues ooperisse Stanislavski
näitlemistehnika, proovis ta muuta laulmist
laval usutavaks ja veenvaks. Eesmärk oli veenda

publikut, et laulja osa „saab edasi anda vaid
lauluga” (Steinbeck 1992: 152).
Felsenstein oli hästi teadlik taju tähtsusest
ooperietenduses. 1957. aastal väljendas ta Berliini
Koomilise Ooperi 10-aastase juubeli tähistamisel
järgmist mõtet:
Teatris [---] tahab publik olla osa tegevusest,
mida kujutab inimene ja mis avaldab mõju
samuti inimesele. Vaatajad ei oota faktide
teadaandmist, vaid mängu, millel on piisavalt
jõudu sundida neid selles osalema, ja mis
– juhul, kui publik sellele reageerib – jõuab
kõrgema tõeluseni. Teatrielamus põhineb
sellel mängu ja vastumängu protsessil
(Felsenstein 1970: 48).
Üsna samamoodi on väljendunud tema assistendid Götz Friedrich ja Joachim Herz (1970: 61):
„Muusikateater toimub siis, kui õnnestub sütitada
publikut sellise lavalis-muusikalise teostuse
„kaasamängivaks” partneriks.” Felsenstein tõmbas
eraldusjoone ühelt poolt filmi ja salvestiste ja
teisalt elava ettekande vahele, rõhutades elava
teatrikogemuse eripärana, et seda saab mõjutada
ettekandeprotsessi ajal. Nõnda tõid Felsenstein,
Friedrich ja Herz välja selle, mida nüüdisaegses
etendusteoorias määratletakse etenduse põhitingimusena: näitlejate ja publiku füüsiline
kaaskohalolu; ennustamatuse mõõde, kuna
etendust on võimalik mõjutada ja manipuleerida;
lava ja publiku vaheline ringtagasiside (vrd.
Fischer-Lichte 2008).
Bieito lavastuses sunnivad Bassa Selim ja Osmin
Konstanzet tema aaria „Martern aller Arten”
(„Igasugused piinad võivad oodata mind ees”)
ajal, mil naine seisab otsusekindlalt vastu Bassa
Selimi nõudmistele teda armastada, vaatama
prostituuti, keda tolle kupeldaja Osmin noaga
aeglaselt ja julmalt piinab, kuni prostituut kaotab
teadvuse, misjärel ta vägistatakse ning viimaks
tükeldatakse. Stseen on tõlgendatav ülemäära
eksplitsiitse
näidispakkumisena,
suunatud
neile, kes kavatsevad võimu vastu mässata, et
näidata, mis juhtub sõnakuulmatutega; kuid
samahästi ka raevuka vastukaaluna piinajate
jõuetusele Konstanze otsusekindluse ees. Keset
üht aaria vokaalselt kõige nõudlikumat passaaži
puhkes möll. Halvustavad hõiked („Buh!”) ning
valjud hüüded „Pidage!”, „Aitab!” ja teised
sellesarnased valjenesid üha, kuni sellise määrani,
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et publiku detsibellitase summutas kohati lava ja
orkestriaugu. Need drastilised stseenid, millest
olime määratud osa saama, viisid meie tajuvõimed
absoluutse piirini.
„Martern aller Arten” on iga „Haaremiröövi”
etenduse üks vokaalseid tipphetki, eriti nii oivalise Konstanzega nagu Maria Bengtsson. Harilikult
poleks terve õhtu seda aariat innukalt oodanud
publikust kellelgi tahtmist seda häirida, isegi
mitte köhatada, veelgi vähem sedavõrd aktiivselt
sekkuda – kui poleks aset leidnud just midagi
tõeliselt erakordset. Protestiavaldused olid
eeldatavasti füüsiliselt tarvilikud enesekaitsereaktsioonid sellele, mida tajuti rünnakuna
omaenda keha vastu.
Kuna lavastus võttis algupärast teksti ja draamat nii tõsiselt – paljude jaoks liigagi tõsiselt –,
läks see paljude pealtvaatajate jaoks kaugemale
häbi ja tabu teatud piiridest ning pakkus seeläbi
väga eksplitsiitseid, piire avardavaid kogemusi,
mida ooper (kui see tahab olla nüüdisaegne
kunstivorm) peab tegema. Need kogemused, mis
ületasid olemasolevaid piire, tõid pealtvaatajate
poolt kaasa konkreetsed füüsilised reaktsioonid,
nagu saalist lahkumine, uste prõmmimine ja
halvustavad häälitsused.
Juhtunut võib seostada isikliku kaasatuse
määraga, mis ilmutas end aktiivse osaluse
erinevates vormides. Siiski andis me nägemistaju
ette seatud katsumus tulemuseks veel midagi
muud. Nägemis- ja kuulmistaju vastastiktoimes
ja nende intensiivistumises tundus, nagu oleksid
me kõrvad viimaks avatud, nagu oleks tugev
tuuleiil minema pühkinud rokokoopuudrikihi,
mis nimetatud aaria puhul oli kuni selle hetkeni
tolmukihina katnud me retseptsiooni, paljastades
seeläbi, kuivõrd ekstreemne kogemus see aaria
tegelikult olla võib – vokaalselt ja akustiliselt.
See stseen võimaldas otsest konfrontatsiooni
ooperipubliku kitšistunud ootustega selle kohta,
kuidas tuleks käsitleda ooperis ette tulevaid
apooriaid (s.o. röövimine, vägivald, prostitutsioon),
ning samas ka nende apooriate publikupoolset
repressiooni.
Ja laulmine? Ja Maria Bengtsson? Ta laulis
elu eest, oma ellujäämise nimel, mitte ainult
Konstanzena, kes on seatud silm silma vastu
hingerusuva piinamisega, mida tema ees julma
selgusega täide viiakse, vaid ka lauljana, kes on
silmitsi kontrolli alt väljunud publikuga, kelle
hüüded ja protestiavaldused teda summutama
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kipuvad. Iga viimse kui enda käsutuses oleva
vahendiga kaitses ta end publikust tulevate
pahameelelainete vastu. Mida publik ja mina
tema esituse puhul kogesime, oli ooperietenduse
tajumise üks iseloomulikumaid mooduseid
äärmuseni viidud kujul: fluktuatsioon fiktiivse
rolli kehastamise ja laulva näitleja tõelise kehalise
kohalolu vahel. Mäletan, et tema aarial olnuks
otsekui topeltefekt. Tema laulmine muutus
intensiivsemaks ja tungivamalt rõhutatuks kui
kunagi varem ning samal ajal õhkus temast
intensiivset haprust ja haavatavust. Nende asjaolude samaaegsus, mis tulenes publiku osalusest,
muutis selle hetke läbilõikavalt valusaks ja
intensiivseks, kõigile meeltele ülemääraseid
nõudmisi esitavaks, tohutult võimsaks.
Selle stseeni kirjeldamisel olen ma püüdnud
suhestada ühelt poolt selle, mis toimus publiku
aktiivsel osalusel ning publiku ja lava vastastiktoimes, ja teisalt Felsensteini arusaama sellest,
mida tema nimetas „mänguks ja vastumänguks”
(„Spiel und Widerspiel”; Felsenstein 1970: 48).
Siinkohal kujunes vastutoime kahtlemata ümberlülitustena lava (laulmine ja tegevus), publiku
(protestiavaldused, „Buh!”-hõiked, hukkamõist)
ning taas lava vahel (intensiivsemalt laulmine).
Kui minna tagasi ooperi käsitlemise juurde
performatiivsest
perspektiivist,
millele
juhtisin tähelepanu käesoleva essee alguses –
hõlmates siiret representatsioonilt kohalolule,
referentsiaalsuselt materiaalsusele, sümboliliselt
mõttelt ja semiootiliselt tähenduselt elamusele
ja meelelisele tunnetusele –, võime tõlgendada
sündmusi Konstanze aaria ümber täiusliku näitena
mainitud lähenemise tarvis. Neil hetkil võisime
kogeda fluktuatsiooni fiktiivse rolli kehastamise
ja laulva näitleja tõelise kehalise kohalolu vahel,
sealjuures oli just see võnkumine vastutav
magnetilise külgetõmbejõu eest – viimane oli
paraku täpselt see, millest Felsenstein tahtis
ooperit puhastada. Friedrich ja Herz (1970: 61)
väitsid, et „kõik etenduses osalejad teenivad
ühist ülesannet muusika kaudu mööndusteta
taaselustada ja arusaadavaks teha faabula ja
selle sõnum [---]. Sel viisil on välistatud laulmise,
dirigeerimise, lavastamise ja lavakujunduse
igasugune muutumine eesmärgiks iseeneses.”
Kuid isegi Felsensteinil ei õnnestunud mainitud
fluktuatsiooni etendusest täielikult eemaldada. Tal
oli pidevalt tegemist tugevate lauljakarakteritega,
kes panid igasse kujutatavasse rolli omaenda
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isiksuse, omaenda kogemused, oma lavalise
kohaloleku ja oma kõla – ükskõik, kas nad seda
tahtsid või mitte. Kui loeme hoolikalt uuesti
Friedrichi ja Herzi manifesti teist teesi, leiame
ehk pääsetee, mille kaudu laulja saab esitajana
hiilata väljaspool oma rolli: „Loo sündmustik
tekib ehtsate karakterite tegevustest. Karakteri
loob laulja, kes – omaenda isiksusest lähtudes –
samastab end esitatava tegelase motiveeringute
ja emotsioonidega või kujutab tabavalt
tegelase käitumist. Lauljaisiksuse ja teoses
visandatud tegelaskuju loomingulisel ühekssaamisel kingitakse tegelaskujule kordumatu ja
äravahetamatu elu” (samas, lk. 59). Kirjeldatud
unikaalsus ja jäljendamatus, mis tulenevad sellest
liidust, tuginevad täielikult esineja keha ja hääle
harukordsusele (fenomenaalsusele); kujutatud
karakteriga pole kunagi võimalik täielikult üheks
saada.

millele olen keskendunud käesolevas essees.
Iseäranis ooperilavastuste puhul tuleb ette
hetki, mida on võimalik kirjeldada ainult nende
kategooriate abil, mida on hakatud kasutama
alates loometegevuse vallas 1960ndatel toimunud
„performatiivsest
pöördest”:
keskendumine
[etenduse] materiaalsusele, meeltemuljetest saadu
tähtsustamine tähistatava asemel, keskendumine
sündmusele või kohalolu- ja intensiivsusaspektile.
Nüüdisaegset muusikat või heliinstallatsioone
puudutavates aruteludes on see lähenemine
saanud täiesti harjumuspäraseks. Kuid see on
ikka veel suuresti harjumatu arutlustes klassikalise
muusika või tavapärase ooperirepertuaari üle.
Siin ei peeta etenduse performatiivseid aspekte
harilikult tähtsaks ning need pannakse kalevi
alla.6 Tavaliselt kipub publik otsima lineaarset
dramaturgiat ja draamategelaste veenvalt
esitamist. Kõike, mis jääb neist tavaparameetritest
väljapoole, peetakse juhuslikkuseks, ilmvõimatu
žanri veidrusteks. Kuid sageli on just need
asjaolud ühe ooperietenduse veetlevaimad
ja menukaimad osised, ning ma väidaksin, et
enamikul juhtudel tingivad just need tarbijate,
kuulajate, pealtvaatajate – ooperisõltlaste –
emotsionaalse kaasahaaramise.

Lõppsõna
Arendamaks välja ooperi etendusanalüüsi
teooriat, mis keskendub kaduva performatiivsetele
tahkudele, on otsustava tähtsusega kolm aspekti,

6

Vt. Abbate 2004, kus on samuti sellele juba tähelepanu juhitud.
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ARVUSTUSED

Arvustused

Allan Vurma. Mati Palm. Slancio della voce.
[Tallinn]: Eesti Teatriliit, 2012, 438 lk.
Maarja Kindel

Ma ei tunne Mati Palmi isiklikult, ent loomulikult
tean teda kui Estonia pikaajalist solisti ja muusikaakadeemia laulupedagoogi. See „tean teda” on
suhteline ja paljuski mõtteline, sest ligi poole
sajandi suuruse vanusevahe tõttu pole mul
olnud õnnelikku võimalust näha teda ta paljudes
suurepärastes ooperirollides teatrilavadel ega
kuulda kontserdisaalis kammerlaulu esitamas.
Seega olid mul raamatut lugema asudes tagataskus vaid formaalsed teadmised temast kui
pikaajalisest Estonia solistist ja paar mälupilti
Palmist muusikaakadeemias oma klassiruumi
uksel kumiseva bassihäälega tundi tulevaid õpilasi
tervitamas.
Allan Vurma koostatud 438-leheküljeline
kõvade kaantega ning rohke pildimaterjaliga
raamat Mati Palmist on põhjalik ja faktitäpne
teos, mis avab muusiku tegevuse mitmest
küljest (toimetanud Kristel Pappel). Suurem osa
raamatust põhineb Allan Vurma ja Mati Palmi
vestlustel, mis toimusid aastatel 2007–2011
nii laulja kodus kui ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Küsimuse-vastuse vormis raamatut on huvitav ja mugav lugeda, eriti kui intervjueeritav on sedavõrd avatud ja avara mõttega,
nagu on Mati Palm. Tekstiosa täiendab ulatuslik
fotode valik Palmi rollidest, lavastustest, lavapartneritest, muusikutest, õpetajatest ja õpilastest, samuti humoorikad leiud noorpõlvest.
Piltide puhul oleks soovinud sekka mustvalgetele
näha ka värvilisi fotosid, ehkki mõistan raamatu
koostajate ühtsusetaotlust kujunduses ja pildimaterjali kvaliteedis. Loomingulise tegevuse
pikaajalisusest ja laiahaardelisusest annavad ülevaate mitmed nimekirjad ja loetelud, näiteks
kronoloogilises järjestuses esinemised solistina
suurvormides, soolokontserdid orkestriga, helisalvestised, esinemised filmides, töö žüriiliikmena
konkurssidel, autasud ja preemiad ning repertuaarinimekirjad. Nende koostamine on kahtlemata olnud suur ja väga tänuväärne töö, mis
annab väga hea lähtekoha kõigile huvilistele,
samuti tulevasteks uurimistöödeks.

Üle poole raamatust hõlmab Mati Palmi
loomingulise töö käsitlus, eelkõige ooperilauljana
ning seejärel suurvormide ja kammermuusika
esitajana (lk. 17–244). Palmi rollidest räägitakse
raamatus nende muusika loonud heliloojate
päritolumaade või piirkondade kaupa (Itaalia,
Vene, Saksa ja Austria, Eesti, Prantsuse, Ungari jt.).
Raamatu sissejuhatuses on Allan Vurma selgitanud
rahvusel põhineva liigenduse eeliseid, näiteks
kultuuri ja traditsiooni omapära parem tajumine,
ent sellele lisaks märkasin sedagi, kuidas antud
lähenemine takistas progressimudeli tekkimist –
aastate järgi periodiseerimine oleks paratamatult
esile kutsunud kujutluse, nagu oleksid mõned
rollilahendused algaja omad, siis aga tuleksid juba
kogenenuma lauljad rollid, lõpuks küpse muusiku
tõlgendused ja nii edasi. Praegune lahendus
tundus lugedes sisuliselt põhjendatuna ning
ühtlasi teistsugust vaadet pakkuv.
Nagu juba öeldud, moodustab suurema
osa raamatust ülevaade Mati Palmi paljudest
ooperirollidest. Iga rolli käsitlemine algab väikese faktitutvustusega, millal Palm seda rolli
esitanud on, millistes teatrites, milliste lavastajate ja dirigentide käe all ning kes olid tema
lavapartnerid. Olulisemate osatäitmiste puhul
kirjeldab Palm ka tegelaskuju iseloomu, rolli
ettevalmistamist ja kõike lavaletoomisega seonduvat, külalisetendustega sageli kaasnenud
reisiseiklusi, keerulisi situatsioone ning õnnelikke
lahendusi ja publiku vastuvõttu. Käsitlused
Palmi karjääri kaalukamatest rollidest, nagu
Philipp II Verdi ooperis „Don Carlo”, nimiosad
Verdi „Attilas”, Mussorgski „Boriss Godunovis” või
Wagneri „Lendavas hollandlases”, võivad ulatuda
mitmekümne leheküljeni. Need on tõeliselt
huvitavad sissevaated antud tegelaskujudesse,
eri laulustiilidesse ja teostesse, näiteks Mozarti,
Verdi, Wagneri ja Tšaikovski vokaalstiilide võrdlus
(lk. 132–133). Ka laulmisest kaugel seisev lugeja
saab hea ettekujutuse sellest, mida üks või teine
helilooja on oluliseks pidanud ning millised on
erinevad laulustiilid. Eelkõige pakub Mati Palmi
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meenutuste lugemine võimaluse mõista paremini
ooperisolisti tööd – rolli ettevalmistamist muusikaliselt, lavalist tõlgendamist, ent ka hääle kui
instrumendi kasutamise vaieldamatut keerukust
ja ohtusid. Palmi meenutuste ja fotode vahele
on põimitud lõike arvustustest nii Eesti kui ka
välismaa ajalehtedest. Enamik nendest on tunnustavad ja kiitvad, ent tõepärasema pildi loomiseks
on ära toodud ka kriitilisemad arvustused, ehkki
neid on märksa vähem.
Raamatu esimese osa teise poole moodustab
suurvormides lauldud solistipartiide ja kammerkontsertide kajastamine. Ka siin ei piirduta pelgalt
Mati Palmi esituste kirjelduste või analüüsimisega:
arutletakse erinevate saalide akustika üle, suurvormide ja kammermuusika erineva olemuse,
atonaalse muusika ja kava koostamise põhimõtete
muutumise üle ajas. Huvitav lugemismaterjal on
ka peatükk Palmi saatnud pianistidest, kus on
pikemalt juttu nõudlikust Tarsina Alangost, kiiresti
ümberorienteeruvast Peep Lassmannist, Moskva
pianistist, klavessinistist ja organistist Aleksandr
Maikaparist ja teistest. Sellele järgneb peatükk
mitmetest muusikafestivalidest, millel Mati Palm
on osalenud.
Pisut ootamatult jõuab lugeja alles siis, kui
üle poole raamatust on loetud, peatükini, mis
tutvustab Palmi õpinguid ja lauljaks kujunemist.
See tundus esmapilgul ebaloogiline, sest enamasti
algavad monograafiad peategelase kujunemisloo
ja tausta tutvustamisest, et siis edasi liikuda
loomingulise töö juurde, aga hiljem sain aru, et
see on tingitud soovist tõsta esiplaanile kunstniku
jaoks kõige olulisem ehk loominguline tegevus.

Küllap on see ka teatud märk tagasihoidlikkusest
või soovist mitte ennast liigselt eksponeerida,
sest isegi Palmi kujunemist käsitlev peatükk
keskendub pigem teistele inimestele ja laiemale
kontekstile kui Palmile endale. Siin on põhjalikult
juttu õpetajatest Jenny Siimonist, Hugo Dietzist
ja Renata Carosiost ning mitmetest muusikakõrgkoolidest; peatükk annab haarava ajaloolise
ülevaate erinevatest lähenemisviisidest ja muusikalistest isiksustest.
Üheks olulisemaks osaks sellest raamatust
pean lauljate õpetamist käsitlevat peatükki, kus
Mati Palm jagab oma põhjalikke teadmisi ilusast
lauluhäälest, heast vokaaltehnikast, hingamisharjutustest ja fraasikujundamisest. On hea, et
need väärtuslikud teadmised on nüüd talletatud
kirjasõnasse ning on seeläbi kättesaadavad kõigile.
Palmi aastate jooksul kogunenud teadmised
tulevad esile tänu Allan Vurma asjatundlikele
ja tabavatele, juttu hästi juhtivatele kommentaaridele ning küsimustele. Küsimuste ring
ei piirdu laulmisega, raamatust võib leida ka
mõtisklusi sügavamatel teemadel, inimeseks ja
kunstnikuks olemise üle üldiselt. Olemuselt on
raamat küllaltki objektiivne, pean silmas faktide,
arutelude ja ajaloo kesksust, ja vähem isiklik ning
emotsionaalne. Seda ei saa raamatu puuduseks
pidada, vaid tuleks vaadelda kui isiksuse olemuse ja maailmavaate teatud peegeldust. Monograafiale annab lisaväärtuse selles väljenduv laiem
mõõde, kus ühe inimese elu ja meenutuste kaudu
avaneb vaade tervele ajastule Estonia teatris, Eesti
muusikaelus ja lauluajaloos.
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Doktoriväitekiri ooperilibretodest
Антон Кюналь. Специфика оперного либретто как текста: на
примере опер на библейские сюжеты (Россия, вторая половина XIX в.).
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 14, 2012, 234 lk.
Jaan Ross

Anton Küünla doktoriväitekirjas, mis kaitsti 10.
jaanuaril 2013 Tallinna Ülikooli slaavi keelte ja
kultuuride instituudis, uuritakse ooperilibretot kui
verbaalse teksti spetsiifilist žanri 19. sajandi teisel
poolel kirjutatud vene autorite piibliteemaliste
ooperilibretode ainel. Töö keskse empiirilise osa
moodustab kolme ooperi – Aleksandr Serovi
„Juuditi”, Anton Rubinsteini „Paabeli segaduse”
ning Mihhail Ippolitov-Ivanovi „Ruti” libretode
analüüs. Põgusamalt vaadeldakse töös ka teiste
Rubinsteini ooperite libretosid. Doktoritöö on
loomult interdistsiplinaarne, tuginedes lisaks
kirjandusteadusele ja semiootikale ka muusikateaduse, informatsiooniteooria, hermeneutika
jt. teaduste saavutustele. Väitekiri koosneb eessõnast, seitsmest peatükist, kasutatud kirjanduse loetelust, mis sisaldab üle 170 nimetuse,
ja kokkuvõttest, millele lisanduvad autori lühibiograafia ning andmed tema teemakohaste
publikatsioonide ja esinemiste kohta konverentsidel.
Väitekirja kaks esimest peatükki on teoreetilise
iseloomuga. Nagu on näidatud esimeses peatükis, põhineb libreto spetsiifika eelkõige
tema integreeritusel ooperisse kui tervikusse.
Väitekirja autori arvamuse kohaselt on kõigi
ooperi komponentide vastastikune integreeritus
(libreto, muusika, lavaline tegevus) selgitatav
ooperi kui žanri objektiivsete karakteristikute
ja sotsiaalse reaalsuse koosmõjuga. Teises peatükis kirjeldatakse peamist libreto analüüsi
vahendit käesolevas töös, milleks on Greimase
nn. semiootiline ruut. Kolmandas peatükis
antakse ülevaade piiblitemaatiliste ooperite
tekkimisest Venemaal, mida võib jälgida alates

1

19. sajandi algusest. Neljas, viies ja kuues peatükk
on pühendatud vastavalt Serovi, Rubinsteini ja
Ippolitov-Ivanovi ooperite libretode analüüsile.
Seitsmendas peatükis püütakse mõtestada Serovi,
Rubinsteini ja Ippolitov-Ivanovi piibliteemaliste
ooperite loomise, lavastamise ja retseptsiooni
ajaloolisi aspekte ning näidata, et nende ooperite tekkimine ei olnud juhuslik, vaid seotud
mitmesuguste protsessidega Venemaal nii
sotsiaal- kui ka kultuurisfääris.1
Serovi ooperi „Juudit” süžee, mida Küünal
oma väitekirjas ühena kolmest põhjalikumalt
analüüsib, põhineb Juuditi raamatul, mis
õigeusu traditsioonis moodustab osa Vanast
Testamendist, protestantlikus traditsioonis aga
osa apokrüüfidest, mida Vana Testamendi hulka
kuuluvaks ei peeta. Juuditi raamatus on kokku 16
peatükki. Serovi ooperi süžee tugineb peatükkidele
7 kuni 16: 7. peatükk algab Petuulia piiramisega
(nagu oopergi), 16. peatüki aga moodustab
Juuditi tänulaul, millele ooperis vastab koor „Мы
победили” („Me võitsime”; nr. 25). Piibli tekstiga
võrreldes on ooperi libretos tehtud mitmeid
muudatusi. Nt. preester Eliakimi kuju Juuditi
raamatus ei esine. Samuti on Ammonist pärit
tegelaskuju nimega Ahhior libretos omandanud
märksa suurema kaalukuse kui Juuditi raamatus.
Millest võiks olla tingitud Serovi ooperi „Juudit”
süžee väiksem maht lähtetekstiga võrreldes ning
originaalist hälbivad muudatused ooperi tegevuse
käigus? Kas need erinevused lähteteksti ja libreto
vahel on „Juuditile” eriomased või saab neid
pidada iseloomulikuks ooperižanrile tervikuna?
Oma kunagi ilmunud artiklis2 olen püüdnud
peamiselt Albert Gieri ja Carl Dahlhausi töödele

Väitekirja teksti struktureerimisel on tekkinud väike viga. Alajaotusele VII.2 lk. 197–203 järgneb lk. 204 alajaotus VII.5, nii
et alajaotused VII.3 ja VII.4 puuduvad. Ilmselt peaks alajaotus VII.5 kandma numbrit VII.3.
2
Jaan Ross 2007. Georges Bizet’ „Carmen” ja Prosper Mérimée „Carmen”. – Vikerkaar 22/10–11, lk. 128–136.

194

Arvustused

tuginedes analüüsida erinevusi libreto ja sõnalavastuse vahel teatris. Olen kirjutanud:

Paraku leiavad Gieri ja Dahlhausi kirjeldatud
ja muusikast tulenevad libreto iseärasused väitekirjas võrdlemisi vähe tähelepanu (Dahlhausile,
tänapäeva muusikateaduse ühele tunnustatuimale esindajale, ei viita Küünal üldse). Nendele
eelistab autor, nagu ta ütleb, libretode nn.
hermeetilist analüüsi, kus libretot vaadeldakse
kui „suletud”, muusika suhtes otsekui eraldi seisvat teksti, samal ajal kui muusika aluse libreto
tegelikult just moodustabki.
Töö mõisteaparaadis asetseb kesksel kohal
termin „дидаскалии” (didaskaliad). Oma pealiskaudse vene keele oskuse juures söandan väita,
et sõna ei kuulu venekeelse tavapärase leksika
hulka. Kui nii, siis tekib küsimus, mis on selle
sõna tähendus. „Encyclopædia Britannicast”
loeme: „didascaly, the instruction or training
of the chorus in ancient Greek drama. The
word is from the Greek didaskalía, „teaching or
instruction.” The Greek plural noun didaskaliai
(„instructions”) came to refer to records of
dramatic performances, containing names of
authors and dates, in the form of the original
inscriptions or as later published by Alexandrian
scholars.”3 Väitekirjast selgub, et autor tõlgendab
kõne all olevat mõistet üldisemas tähenduses
kui sõna „ремарка” („remark”), mida draama
või libreto puhul kasutatakse niisuguse teksti
märgistamiseks, mis ei kuulu tegelaste otsese
kõne hulka. Ja tõepoolest, Ožegovi sõnaraamat
määratleb remarki nii: „В пьесе: пояснение автора к тексту, касающееся обстановки, поведения
действующих лиц, их внешнего вида.”4 Niisiis
tuleb väitekirja autorilt küsida, kas mitteotsese
kõne tähistamiseks libretos polnuks siiski parem
kasutada traditsioonilist terminit „ремарка”, millel
on juba välja kujunenud kindel ning käesoleva
töö sisuga üldiselt kooskõlas olev tähendus.
Lk. 26 kirjutab autor:

Näib, et ooperi kõige silmatorkavam erinevus
sõnalavastusest puudutab aja kulgemist
teoses. Üsna selge, et ooperisse „mahub”
vähem tegevust (s.t. aega) kui sõnalavastusse,
ning vastavat suhet on Gier püüdnud
isegi arvuliselt hinnata, osutades, et stiili
muutumisest tulenevalt saaks ooper 17. ja
18. sajandil sisaldada tegevust vaid umbes
kahe kolmandiku kuni poole mahu ulatuses
draamatekstiga võrreldes, samal ajal kui
see proportsioon – ilmselt pikemate aariate
osakaalu suurenedes – 19. sajandi ooperites
võib langeda kuni ühe kolmandikuni. Teiseks
ooperi iseärasuseks on ajavoolu hakitus
sõnalavastusega võrreldes. Draamateksti
üldiselt lineaarselt kulgevale tegevusele
vastanduvad ooperis aariad ja ansamblid, kus
aeg justkui peatuks ning kus žanri poeetika
seisukohast esmatähtsaks muutub tegelas(t)e
emotsioonide väljendamine, mis paratamatult
tegevust kui tervikut silmas pidades „võtab
aja maha”. Et aaria või ansambli vorm tingib
tihti kordusi (nt nn da capo aariates, mille
vorm vastab skeemile ABA), siis vastandatuna
draamateose lineaarsele struktuurile on ooperit iseloomustatud ka kui tsüklilist struk tuuri,
kus vormi moodustavate teguritena tõusevad
esile seisakud ja kordused, mis lõhuvad
tegevuse ühtlast kulgemist. „Aja maha
võtmisele” aariates võib samas vastanduda
draamateose puhul ilmselt raskesti ette
kujutatav mitme aja paralleelne kulgemine
ooperiansamblites, kus erinevate osatäitjate
poolt esitatav tekst võib olla erinev ning
draamateksti poeetika raamides simultaanselt
ühitamatu. Teiselt poolt saab ansamblit
ooperis käsitada ka kui teose struktuuri
sellist elementi, mis lubab mitmel tegelasel
oma emotsioone väljendada samal ajal;
väljenduslikkus ehk ekspressiivsus on samuti
ooperi üks iseloomulikke tunnuseid [---].

Однако статус исполнителей на сцене и
музыкантов-инструменталистов [в опере]
различен. Если первые сами исполняют
роли, то вторые – только обеспечивают

3

„didaskalia, koori juhendamine või õpetamine vanakreeka draamas. Sõna tuleb vanakreekakeelsest sõnast didaskalía
„õpetamine, juhendamine”. Kreekakeelset sõna mitmuses, didaskaliai („juhtnöörid”), on hakatud kasutama
draamaetenduste nimestike kohta, mis sisaldavad autori nime ja dateeringut, kas originaalkujul või hiljem Aleksandria
õpetlaste avaldatuna.” http://www.britannica.com/EBchecked/topic/162415/didascaly (26. detsember 2012).
4
„Näidendis olustikku, tegelaste käitumist, nende välimust puudutavad autori selgitused tekstile.” Словарь Ожегова,
http://www.ozhegov.org/words/30578.shtml (26. detsember 2012).
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это исполнение дополнительными средствами: способствуют координации одной
или нескольких вокальных партий, вносят
массивность звучания, тем самым подчеркивая отличие вокальной музыки от
„обычной” речи и. т. д.5
Kas ei alahinda väitekirja autor siin orkestri
kasutamise võimalusi Lääne ooperiliteratuuris?
Nt. juhtmotiivitehnika Wagneri ooperites eeldab
orkestrilt küll märksa kaalukamat rolli, kui seda on
vokaalpartiide koordineerimine ning tihedama ja
täidetud kõlapildi tagamine.
Kahetsusega peab täheldama, et muusikalise
teksti analüüs väitekirjas on paiguti vigane. Silma
torkab see näiteks tabelite 11 ja 12 käsitluses lk. 56–
58. Kõigepealt tuleb märkida, et noodinäidete
nimetamine tabeliteks on eksitav: tabelis peavad
olema read ja veerud, mida nootides ei esine.
Lk. 57 kirjutab autor tabeli 11 kohta: „В этом
примере хор, фактически разделенный на три
части, поет „единогласно”.”6 Väide, et kooripartii
on jagatud kolmeks osaks, on ebaõige. Iseseisvaid
hääli („osasid”) on tegelikult neli: sopran, alt, tenor
ja bass. Et soprani- ja aldipartiid on paigutatud
ühele noodijoonestikule, ei vähenda nende
iseseisvust vähimalgi määral. (Sama viga kordub
tabeli 12 analüüsil lk. 58.) Pisut allpool kirjutab
autor: „В данном примере в унисон поют
сопрано и альты [---]”7 Ka see väide ei pea paika.
Sopranid ja aldid laulavad selles näites üldiselt
tertsides ning üksikutel juhtudel tekib kahe partii
vahel harmoonilise intervallina kas suur sekund
või unisoon.
Lk. 56 kirjutab autor:
Если речь строится на контрастах чередующихся тембровых единиц (за которыми
закреплены референции к миру вне речи),
то вокальная музыка – на контрастах чередующихся единиц тональных.8

5

6
7
8
9

Tundub, et terminite valik selles lõigus (ja ka mujal
väitekirjas, kui juttu on kõne ja vokaalmuusika
vahelistest erinevustest) pole mitte kõige
õnnestunum. Sõnal „tämber” on muusikas,
sh. vokaalmuusikas selgelt välja kujunenud
sisu. Ožegovi sõnaraamatu järgi on tämber
„характерная окраска звука (у инструмента,
голоса), сообщаемая ему обертонами, призвуками”.9 Nimetada häälikutevahelisi erinevusi
foneetikas tämbriliseks ei ole ilmtingimata vale,
kuid siiski segadust tekitav: näiteks üht ja sama
/a/-häälikut võib laulja esitada erineva tämbriga.
Foneetika-alases kirjanduses tarvitatakse häälikute
vaheliste erinevuste tähistamiseks tavaliselt sõna
„качество” („kvaliteet”), mida minu arvates oleks
olnud õigem ka selles väitekirjas teha.
Eespool tsiteeritud lause tekitab teisigi küsimusi.
Muusikateaduses on tavaks kõrvuti helide
kõrgusliku organiseeritusega lugeda primaarseks
ka nende metrorütmilist organiseeritust. Kõne
ja vokaalmuusika vastandamisel autor helide
temporaalset korrastatust ei maini. Miks? Kas
põhjus seisneb selles, et autor peab helide
korrastatust aja vallas võrdselt tähtsaks nii kõnes
kui ka laulus, või milleski muus?
Tabelis 2 lk. 30 teeb autor katse esitada 19.
sajandi Lääne muusika tüpoloogiat, lähtudes
kahest mõõtmest: publiku ja esitajate lahususest
või ühtsusest ning tõmbest mimeetilise või
diegeetilise kujutamise poole teoses (mimeetiline
kujutusviis jäljendab, diegeetiline kujutusviis
jutustab). Vaadeldava ajastu kontserdirepertuaari
iseloomustab selle tabeli järgi publiku ja
esitajate lahusus ning diegeetiline kujutamisviis.
Siinkirjutaja ei saa jätta märkimata, et sel
juhul moodustavad näiteks Richard Straussi
sümfoonilised poeemid reeglist erandi, sest
nende mimeetiline olemus on väga tugev.
Kui autor peaks edaspidi kavatsema avaldada
teaduslikke töid väitekirjaga samal või lähedasel

„Samas on solistide ja orkestrimuusikute staatus [ooperis] erinev. Kui esimesed on rollide kehastajateks, siis teised vaid
aitavad seda täiendavate vahenditega kindlustada: nad soodustavad ühe või mitme vokaalpartii koordinatsiooni, lisavad
kõlale massiivsust, kriipsutades ühtlasi alla vokaalmuusika ja tavakõne erinevust, jne.”
„Selles näites laulab tegelikkuses kolmeks osaks jagatud koor „ainuhäälselt”.”
„Vaadeldavas näites laulavad sopranid ja aldid unisoonis”.
„Kui kõne moodustumise aluseks on vahelduvate tämbriüksuste kontrast, siis vokaalmuusika moodustumise aluseks on
vahelduvate helikõrguslike üksuste kontrast.”
„ülemhelide, osahelide mõjul tekkiv instrumendi või hääle poolt tekitatud helile omane värving”. Словарь Ожегова,
http://www.ozhegov.org/words/35622.shtml (26. detsember 2012).
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teemal, siis soovitaksin tal kaaluda, kas ooperis
lauldava teksti tähistamiseks ei sobiks termin
„вокальная речь” („vokaalkõne”). Teadaolevalt on
selle termini vene keeles juurutanud üks Venemaa
tuntumaid lauluhääle uurijaid Vladimir Morozov
(vt. nt. tema raamatut „Тайны вокальной речи”,
Leningrad: Nauka, 1967).

iseloomuga teemal. Autor tunneb hästi Serovi,
Anton Rubinsteini ja Ippolitov-Ivanovi poolt 19.
sajandi teisel poolel loodud ooperite libretosid
ning nimetatud ooperite loomisega seotud
kultuurikonteksti, mida ta oma väitekirjas põhjalikult analüüsib, kasutades selleks peamiselt
semiootikast pärit mõisteaparaati ning tehes
paiguti ulatuslikke kõrvalepõikeid naaber teadusvaldkondadesse. Seda tunnustades otsustas kaitsmisnõukogu Anton Küünlale anda
filosoofiadoktori teadusliku kraadi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Anton Küünla
doktoriväitekirja näol on tegemist põhjaliku ja
mahuka uurimusega uudsel ja interdistsiplinaarse
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Andrew Shenton (ed.). The Cambridge Companion to Arvo Pärt.
Cambridge: University Press, 2012, 250 lk.1
Toomas Siitan

Arvo Pärdi muusika kohta leidub praeguseks kogu
maailmas arvutul hulgal publitsistikat – teoste ja
salvestuste kriitikat, esseesid, intervjuusid jms.,
tema muusika teaduslik retseptsioon on aga
endiselt üpris ahtake. Seepärast tekitas Pärdile
pühendatud köite ilmumine nii autoriteetses sarjas
nagu „Cambridge Companions to Music” mõistagi
kõrgendatud ootusi. Artiklikogumiku baasiks oli
mitu konverentsi Bostoni ülikoolis (märts, 2010),
Londonis (Southbank Centre, september, 2010)
ja Canterburys (mai, 2011) ning koos kirjastuse
kõlava nimega võinuks raamatust eeldada olulise
sammu astumist muusikateaduslikul lähenemisel
Pärdi loomingule. Raamatu adressaadina pole
kogumiku koostajal Andrew Shentonil siiski
määratletud mitte akadeemiline lugeja, vaid
„need, kes naudivad Pärdi muusikat, kuid kellel
on üksnes vähene muusikaline ettevalmistus või
puudub see üldse” (lk. 5). On raske otsustada, kas
see on tagasihoidlik enesetaandamine või aus
tunnistus kogumiku artiklite äärmiselt kõikuvast
tasemest ja kehvast toimetajatööst.
Immo Mihkelsoni ees („A narrow path to the
truth: Arvo Pärt and the 1960s and 1970s in Soviet
Estonia”, lk. 10–28) on olnud väljakutse võtta napil
paarikümnel leheküljel kokku Pärdi loominguline
kujunemine nõukogude perioodil. Materjali
ühe parema tundjana, kuid mitte samavõrra
kogenud kirjutajana ei suuda ta teemat avada
sügavusega, mida mäletame tema koostatud
suurejoonelisest raadiosaadete sarjast helilooja
70. sünnipäeva puhul. Kogumiku spetsiifiline
kontekst ei anna süvitsiminekuks ka erilist
võimalust: valdavalt võõramaisele lugejale on vaja
selgitada nõukoguliku kultuurielu põhiprobleeme
(mis vajanuks kohati suuremat selgust ja täpsust),
tutvustada teda üldjoontes helilooja biograafiaga
ning lisada veel ka sisulist. Õnneks pole Mihkelson
piirdunud materjali objektiivse esitamisega, vaid
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lisab oma teksti suurima väärtusena rohkesti
isiklikke aspekte Pärdi varasest eluperioodist,
mida ta on ammutanud paljudest ametlikest ja
privaatsetest vestlustest heliloojaga.
Loomult biograafiline on ka Jeffers Engelhardti
artikkel „Perspectives on Arvo Pärt after 1980” (lk.
29–48), kuid selle aluseks on leidliku kujundina
võetud erinevate helimaastike või heliväljade
(soundscapes) kõrvutamine ja vastandamine.
Engelhardt esitab alustuseks vahest liigagi
massiivse hulga näiteid Pärdi rollist 21. sajandi
noore põlvkonna muusikatajus ning tänapäevastes
audiovisuaalse sotsiaalmeedia kanaleis (YouTube,
Vimeo, SoundCloud jt.) ning küsib, kuidas Pärt
sellesse keskkonda jõudis. Tekst käsitleb Pärdi
fenomeni seoses erinevate kultuuriruumidega,
millest ühessegi Pärt päriselt ei kuulu, kuid
millega tal on tulnud kohaneda: nõukogude Eesti,
1980ndate Lääne-Berliin ja taasiseseisvunud Eesti.
Õigusega käsitleb Engelhardt Pärdi fenomeni
lahus hetkeoludest, näidates samas mõttekaaslaste
(Mustonen ja Hortus Musicus, Hillier ja Hilliard
Ensemble, Eicher ja ECM, Kaljuste ja Eesti
Filharmoonia Kammerkoor) rolli tähtsust Pärdi
loomingu eri järkudes. Päriseestlastest paremini
suudab ta analüüsida ja julgemini sõnastada Pärdi
keerulisi suhteid Eesti ja eestilikkusega: artikli
üheks põhiteljeks on eemaldumine ja naasmine,
kusjuures ei räägita mitte lihtsalt kodumaast, vaid
pigem muusikalisest ja mõttelisest keskkonnast,
mis vaatlusaluseil aastakümneil omakorda väga
dünaamiliselt muutus. Engelhardti teksti tugev
külg on helilooja ja tema loomekeskkonna pingete
ja dünaamika märkamine ja esiletoomine.
Leopold Brauneiss on Pärdi tintinnabuliteoste üks kogenum analüüsija, kuid tema väga
detailirohkete analüüside lugemist on peetud
väga raskepäraseks – tihti on see mõttekas vaid
koos partituuriga (nagu näiteks tema tekstide

ISBN 978-1-107-00989-9 (hardback) – £55.00; ISBN 978-0-521-27910-9 (paperback) – £17.99 (info lisatud kirjastuse palvel –
toim.).
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puhul kogumikus „Arvo Pärt peeglis”).2 Brauneissi
artikkel „Musical archetypes: the basic elements
of the tintinnabuli style” (lk. 49–75) tegeleb
seevastu tõesti vaid stiili aluselementidega ning
mõned (lühidad) juhtumianalüüsid on esitatud
väga selgelt. Artiklis tuleb hästi esile Brauneissi
analüüside positiivne eripära – tema suurepärane
oskus seostada leidlike poeetiliste kujundite abil
kompositsiooni tehnilisi ja sisulisi aspekte. Julge,
kuid usutav on Brauneissi kompositsioonilise
arhetüübi kujund, mille ta seostab otseselt Carl
Gustav Jungi psühhoanalüüsi teooriaga, kus
arhetüüp on kollektiivses alateadvuses püsiv
universaalne mõttekujund. Selliste arhetüüpidena
või universaalidena, millel iseenesest muusikalist
sisu pole, näeb Brauneiss näiteks helirida ja kolmkõla – tintinnabuli-tehnika põhikomponente –,
aga ka helimaterjali mitmeid töötlusvõtteid.
Kogumiku teine analüütiline artikkel, Thomas
Robinsoni „Analyzing Pärt” (lk. 76–110) peab
teoreetilist analüüsi ja hermeneutilist käsitlust
paraku pigem ühitamatuks (lk. 81), kuigi Brauneiss
on selle seose võimalikkust just suurepäraselt
näidanud. Kogumiku kõige ulatuslikuma ja
ambitsioonikama artikli autor tunnistab, et
Pärdi tintinnabuli-tehnika radikaalsus tingib ka
radikaalsete analüüsivahendite kasutuse (lk.
77), ent üritab ise kangekaelselt rakendada talle
varasemast tuttavaid meetodeid ning seda
pigem mitteradikaalses laadis. Nii üritab ta oma
artikli esimeses osas paigutada Pärdi muusikat
Jan LaRue’ stiilianalüüsi meetodi äärmiselt
formalistlikku raamistikku ning katsetab selle
kallal (üpris kohmakalt) ka hermeneutilist analüüsi: kumbki ei vii aga eriliste tulemusteni. Ning
nagu sellest veel ei piisaks, võtab ta seejärel ette
Schenkeri meetodi, mille kohta ta ka ise ütleb, et
see on tõhus peamiselt muusika puhul Bachist
Brahmsini, ning katsetab lisaks nii muusikalisest
hulgateooriast tulenevat heliklasside meetodit kui ka uusriemannliku teooria kolmkõlatransformatsioonide ideed, hoolimata sellest et
mõlemad on kohased posttonaalse muusika jaoks.
See on nukker robinsonaad, milles üritatakse
avada konservipurki, kuid tööriistakastis on ainult
õmblustarbed.

2

Artikli teises osas üritab autor radikaalsemat
lähenemist, kuid tema silmapaistev oskus lahata
erinevaid kompositsioonistruktuure ei vii ka
siin sihile, sest ta ei näi taipavat tintinnabulitehnika põhiolemust – M- ja T-hääle orgaanilist
kokkukuuluvust, lahutamatut ühtsust. Fraas „The
process of composing tintinnabuli voices (T-voices)
to an existing melodic voice (M-voice) ...” (lk. 94)
räägib minu meelest selget keelt Pärdi kompositsiooniprotsessi mittemõistmisest. Lõpuks liigub
Robinson eesmärgist veel kaugemale võrreldes
tintinnabuli-tehnikat
koguni
barokiaegse
numbribassi protseduuridega (lk. 107–108).
Samuti käsitleb ta Pärdi tehnikat hämmastava
enesestmõistetavusega minimalistliku muusika
võtmes, argumenteerides mitut puhku Steve
Reichi tsitaatidega ... Tundub, et autor istus valele
rongile.
Kogumiku koostaja Andrew Shentoni artikkel
„Arvo Pärt in his own words” (lk. 111–127) mõjub
eelmiste tekstide kõrval pigem ajakirjanduslikuna,
kuid on ladusalt loetav juhatus Pärdi esteetika ja
kompositsioonitehnika põhialuste juurde. Aastakümnete vältel on Pärt sõnastanud äärmiselt
olulisi kommentaare nii oma üksikteostele kui
ka kompositsioonitehnikale üldiselt ning nende
massiivne kasutamine peaks justkui iseenesest
garanteerima teksti sisukuse. Shenton on
helilooja üksiklauseid ja pikemaid tsitaate siiski
noppinud väga erinevatest kontekstidest ning
ilma tugeva ja selge autoripositsioonita on sel
viisil sidusat teksti võimatu kujundada. Seda laadi
kogumikus panevad ka niisugused alapealkirjad
nagu „Theology” või „The creative process”
lugeja ootama midagi palju enamat, kui Shenton
pakub, ning kokkuvõtte asemel on autor koguni
kopeerinud pikema tutvustuse Rahvusvahelise
Arvo Pärdi Keskuse kodulehelt. Ilma sügavamate
pretensioonideta on Shentoni artikkel siiski kena ja
taktitundeline portree heliloojast, mille adressaat
võiks hästi vastata raamatu sissejuhatuses
määratletule.
Marguerite Bostonia otsib oma üpris lühikeses
artiklis „Bells as inspiration for tintinnabulation”
(lk. 128–139) Pärdi kompositsioonitehnika seoseid
erinevate kellamängutraditsioonidega. Kuigi ta

Sissejuhatus tintinnabuli-stiilisse; „Miserere”. – Arvo Pärt peeglis: vestlused, esseed ja artiklid. Koost. Enzo Restagno, [Tallinn]:
Eesti Entsüklopeediakirjastus 2005, vastavalt lk. 157–221 ja 241–261.
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tsiteerib (lk. 130) nii Arvo kui Nora Pärdi hoiatust,
et tintinnabuli-tehnika ja kellaheli vahel ei maksa
liiga otsest seost otsida, siis just sellele seosele
ta oma spekulatsioonid pühendab. Bostonia
annab lühiülevaate nii Inglise kui Madalmaade
kellamängutraditsioonidest, tõdedes samas,
et need ei saanud Pärdile inspiratsiooniallikaks
olla, ning püüab siis ajaloolises mõttes üsna
asjatundmatus arutluses oletada, milliseid vene
õigeusu traditsiooni kellamänge Pärt on võinud
kuulda. Kuna seoses Pärdiga on kombeks mõelda
eelkõige vene õigeusust, siis autor muidugi
unustab, et ka luterlikul helimaastikul on kirikukellal oma osa. Ühelt teemalt teisele ekseldes toob
Bostonia ära häälestatud ja häälestamata kellade
ülemheliread – seda oma artikli kõige huvitavamat detaili ta Pärdi muusikaga kahjuks ei seosta,
kuigi just siin oleks toredat arutlusainet. Bostonia
teksti positiivseks küljeks on mõned valgustavad
mõtisklused Pärdi muusika vaimse konteksti ja
kellakujundi kunstmuusikas kasutamise üle artikli
sissejuhatavas osas (lk. 128–131).
Eelneva taustal kõlab Robert Sholli artikli
pealkiri „Arvo Pärt and spirituality” (lk. 140–
158) oma pretensioonikas lakoonilisuses lausa
halvaendeliselt, ent kui lugeja on alla neelanud „modernsuse” ja „spirituaalsuse” kategooriate häirivalt skemaatilise eritlemise artikli
sissejuhatuses, leiab ta eest hulga köit vaid
arutlusi sellest, mis laseb meil Pärdi muusikat
kogeda vaimuliku või religioossena. Sholl valib
sealjuures analüüsimiseks just tekstita teoseid,
nagu „Fratres”, „Trisagion” või 4. sümfoonia, et
religioossed assotsiatsioonid poleks tingitud
muusikavälistest elementidest. Sholli mõtteviis
on silmapaistvalt originaalne ja erinevalt
selle kogumiku tekstide enamikust ei lase
ta argumenteerimisel liugu Pärdi (ühtelugu
korduvatel) tsitaatidel. Ka toetub see tekst
soliidsele lugemusele nii 20. sajandi sotsioloogia
klassikast (Max Weber, Theodor Adorno) kui
ka
nüüdisaegsest
religioonipsühholoogiast.
Kodanliku ühiskonna moderniseerumisele, mida
Nietzsche ja Weber iseloomustasid „lummusest
vabanemisena” (Entzauberung, disenchantment),
seab Sholl moodsa religioonipsühholoogia
eeskujul vastukaaluks „lummuse taastamise” (re-enchantment) ning käsitleb Pärdi fenomeni
selle taustal.
Sholl selgitab oma tekstis veenvalt ka Pärdi
kompositsioonilaadi erinevust minimalismi tehni200

kast ja esteetikast (lk. 143–144): see on väga oluline
suure hulga tekstide taustal, mis lohakalt suruvad
Pärdi muusikat minimalismi raamistikku või
kasutavad tema stiili määratlemiseks selle mõiste
pigem pejoratiivset teisendust holy minimalism.
Ja nagu irooniana järgneb sellele kogumikus
Benjamin Skippi artikkel „The minimalism of Arvo
Pärt: an ,antidote’ to modernism and multiplicity?”
(lk. 159–176). Koos Thomas Robinsoni tekstiga
näitab see kujukalt, kui ohtlik on muusikast kirjutades lähtuda pealiskaudsest sildistamisest:
tintinnabuli-tehnika ja minimalismi seostavad nad
mõlemad aksioomina, mis ei vaja ei argumenteerimist ega diskussiooni. Ka kogumiku
koostaja positsioonitus on selles küsimuses
hämmastav: muidugi võib olla huvitav esitleda
vastandlikke seisukohti, aga vähemalt raamatu
sissejuhatuses, kus Andrew Shenton refereerib
kõigi autorite põhiseisukohti, tulnuks see aspekt
teemaks tõsta. Kas Shenton jätab selle tegemata
seisukoha puudumise tõttu või lihtsalt lohakusest,
jääb selgusetuks. Niisiis on väga autoriteetse
kirjastuse märki kandvate kaante vahele sattunud
ühtviisi nii selged argumendid minimalismisildi sobimatusest Pärdi muusika puhul (Sholl,
Brauneiss) kui ka selle sildi kinnistamine, ja nii
on võimalik segadust selles küsimuses ainult
suurendada.
Skippi sisuliselt väga hüplik ja vastuoluline
tekst ei lisa Pärdi-retseptsioonile ka muul viisil
olulist. Autor reedab mitmes lõigus oma tõrksust
kõige religiooniga seonduva suhtes ning näib,
et see ei lase tal helilooja loomingule läheneda
eelarvamusteta. Samuti räägib autoripositsiooni
nõrkusest mõõdutundetu tsiteerimine ja refereerimine – puudus, mis on omane kogumiku
mitmele tekstile.
Laura Dolp lõpetab kogumiku põhiosa
artikliga „Arvo Pärt in the marketplace” (lk.
177–192), mis analüüsib keskkonda, kuhu muusika täna heliloojast sõltumatult satub. Põgusa
retseptsioonianalüüsi vaatepunkt asub Ameerikas
ning mõned autori esitletud seosed näivad
Euroopast ja veelgi enam Eestist vaadates
kummalised, ent taustade paljusus on Pärdi
„kodumaatu” muusika puhul paratamatu. Dolp
käsitleb Pärdi retseptsiooni mitmeid paradokse:
kuigi helilooja on pikka aega oma teoste
salvestamist ja levitamist ennem piiranud kui
soodustanud, on määratu populaarsus loonud
sellele muusikale kõikvõimalikke kontekste, tihti ka
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selliseid, millel pole autori kavatsustega kuigivõrd
pistmist. Huvitav on näiteks Pärdi muusika saatus
(dokumentaalses) filmikunstis, kus tema paari teost
(eriti „Spiegel im Spiegel”) valitakse hämmastava
järjekindlusega katastroofipiltide taustaks.
Dolp ei tegele Pärdi muusika stiilimääratlusega,
siiski leidub tema tekstis osaline seletus, miks Pärt
ning veel kaks Euroopa heliloojat, Henryk Górecki
ja John Tavener (keda sageli ja põhjendamatult
käsitletakse kokkukuuluva kolmikuna) on sattunud
minimalismi raamistikku: ta nimelt näitab, et
sellised määratlused pole sisulised, vaid mõeldud
looma kommertslikku konteksti, ning Ameerika
turul töötab nende kolme eurooplase seostamine
Reichi ja Glassiga lihtsalt kõige efektiivsemalt.
Huvitavad on ka Dolpi tähelepanekud Pärdile
osaks saanud kriitikast, mille hinnangud ulatuvad
ühest äärmusest teise.
Pärdi kuvandi loojana tõstab Dolp põhjendatult
võtmekohale plaadifirma ECM ning analüüsib selle
eripärast turustrateegiat ja visuaalset esteetikat.
Pärdi ja ECMi esimene koostöö – album Tabula
rasa (1984) – tõi heliloojale üleilmse tuntuse, koos
sellega publitseeritud Wolfgang Sandneri tekstid
aga kehtestasid sõnavara ja standardid tema
muusika esitlemiseks. Sandneri meisterliku essee
tsiteerimine sai Pärdi muusika käsitluste puhul
peaaegu kohustuslikuks rituaaliks, paraku sünnib
tema sisukate kujundite lõputust kordamisest
palju ka klišeelikku pealiskaudsust.

3

Kõikuva kvaliteediga kogumikule on väärtuslikuks täienduseks lisas toodud viis lühemat teksti:
Andreas Peer Kähleri kaunis essee „Radiating
from silence: the works of Arvo Pärt seen
through a musician’s eyes”, mis on Saale Kareda
suurepärases tõlkes Eesti lugejale juba varasemast
tuttav,3 samuti Arvo Pärdi pühendustekstid Alfred
Schnittkele ja Heino Ellerile ning tänukõned
auhinnatseremooniatelt Görlitzis (2007) ja
Kopenhaagenis (2008). Lisas toodud Pärdi teoste
loetelu on pigem sellise raamatu kohustuslik lisa,
mis kopeerib paari internetis leiduvat kataloogi,
suurem iseseisev väärtus on aga raamatu lõpus
antud bibliograafial.
„The Cambridge Companion to Arvo Pärt”
pakub kokkuvõttes mitmekesist ja huvitavat lugemist ning sisaldab päris mitu artiklit, mis käsitlevad
Arvo Pärdi muusikaga seotud teemasid kaasaegse
muusikateaduse soliidsel tasemel. Tervikuna
vääriks Cambridge’i ülikooli kirjastuse firmamärk
aga palju ühtlasemat autorite ja artiklite valikut
ning kindlasti hoolikamat toimetajakätt. Toimetaja
oleks saanud oluliselt vähendada helilooja
tsitaatide ja „kanooniliste” Pärdi-kommentaaride
pidevat kordamist, samuti oleks võinud tema
sissejuhatus „The essential and phenomenal Arvo
Pärt” (lk. 1–9) üritada kogumiku artiklite põgusa
refereerimise asemel pisutki näidata nende
tekstide seost varasema Pärdi-kirjandusega ning
muusikateaduse praeguste mõttesuundadega.

Andreas Peer Kähler 2004. Vaikuse kiirgus: Arvo Pärdi muusika (instrumentaal)muusiku pilgu läbi. – Teater. Muusika. Kino
5, lk. 66–71.
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Kerri Kotta. Tonaalstruktuurid. Harmooniaõpik edasijõudnutele.
Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2012, 172 lk.
Aare Tool

Kerri Kotta „Tonaalstruktuuride” näol on ilmunud
oodatud abivahend kõigile, kes soovivad osana
kõrgkooliõpingutest või selle täienduseks
süveneda tonaalse muusika seaduspärasustesse. Kuigi raamat on määratletud harmooniaõpikuna, erineb see esituslaadilt ja suunitluselt
märkimisväärselt varasematest eestikeelsetest
samasuguse pealkirjaga väljaannetest, sest esmakordselt on kõnealune problemaatika avatud
Heinrich Schenkeri vaimus. Kontrapunktile keskenduv Schenkeri analüüsimeetod on saanud
siinses muusikateoorias kandepinna viimase
paarikümne aasta jooksul, mil on avaldatud nii
tema ideedel põhinevaid kui ka neid kriitiliselt
distantsilt vaatlevaid teadustöid. Schenkerist
lähtuva esimese eestikeelse õpiku ilmumine on
tähendusrikas sündmus, mis lubab rääkida küpsusilmingutest meie muusikateooria viimase
aastakümne ühes kesksemas suundumuses ja ühtlasi annab lootust mõttevahetuse
tihenemiseks selle mõjuka analüüsitraditsiooni
ümber.
Seda, millisesse pedagoogilisse konteksti uus
õpik asetub, aitab mõista lühipilk mõnele näitele
eestikeelse muusikateooria-alase õppekirjanduse
arenguloost. Nikolai Rimski-Korsakovi harmooniaõpetust, mille tõlge valmis aastatel 1919–1920
paralleelselt Anton Kasemetsa ja Juhan Zeigeri
sulest, võib pidada esimeseks eesti keeles
kättesaadavaks kõrgkooli tasemel õpikuks; muude
võimaluste puudumise tõttu jäi see kasutusse
aastakümneteks, ja kui jätta arvestamata muutunud terminoloogiast tulenevad raskused, ei
ole praktilist väärtust minetanud tänapäevani.
Esimestest eesti harmooniaõpiku autoritest
ilmselt olulisim on Adalbert Wirkhaus (1925), kes
Hugo Riemanni tollal veel vägagi päevakohasele
teooriale
viidates
selgitab
akorditüüpide
moodustumist ülem- ja alamhelirea dualismi
põhimõtte varal. Kontrapunkti osas on olnud
võimalik toetuda Anton Kasemetsa õpikule
(1934) ja Karl Leichteri käsikirjalisele tõlkele Knud
Jeppeseni tuntud käsitlusest. Teatavat elavnemist
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õppekirjanduse vallas tähistas Uno Naissoo
„Harmoonia aluste” ilmumine 1961. aastal, millele
järgnes arvestatav hulk teiste autorite töid. Kuigi
alates 1960. aastatest avaldatud eestikeelsete
harmooniaõpikute
lähenemisviisis
võib
täheldada väiksemaid erinevusi, toetuvad need
kõik põhijoontes harmooniliste funktsioonide
teooriale kujul, mis on loodud mitme eri autori
poolt Hugo Riemanni harmooniaõpetuse põhjal
(ja seda paljuski lihtsustades) 1920. ja 1930.
aastatel (vt. nt. Holtmeier 2011: 39–41). Teatavasti
on muusikateooria- ja analüüsi põhiprobleeme
koolihariduses praktilistel põhjustel harjutud
jaotama erineva nimetusega, kuid siiski üksteisest
loogiliselt lahutamatute valdkondade vahel. Senised harmooniaõpikud on õppeainete formaalsest
jaotusest üsnagi rangelt kinni pidanud, mistõttu
harmooniaõpetus on jäänud eraldi temaga
olemuslikult kokkukuuluvast kontrapunkti ja
vormi problemaatikast. Samuti tuleb märkida, et
nendele harmooniaõpikutele on omane pigem
valitud üksiknähtuste kirjeldamine kui püüdlus
sõnastada üldisemalt kehtivaid printsiipe, mis
võimaldaksid leida pidepunkte muusikaliste nähtuste ammendamatus mitmekesisuses. Eestikeelsete muusikateooria õpikute vallas kaua
muutumatuna püsinud seisu vaadeldes ilmneb,
et kuigi kesk- ja kõrgastme õppekavu toetavat
materjali näib leiduvat ja üks õpik tasandab mingil
määral teise puudusi, vastavad need praegustele
vajadustele ainult suurte mööndustega. Püsinud
on vajadus ühe autoriteetse õpiku järele, mis oleks
orientiiriks nii kõrgkoolis kui ka selle eel ja aitaks
saada üle muusikateoreetiliste ainete õpetamise praegusest probleemsest olukorrast, kus eri
haridusastmete vahel on metodoloogilised alused
ja terminoloogia kooskõlastamata.
Kindlasti on Kerri Kotta õpikul „Tonaalstruktuurid” eeldusi selle olukorra muutmiseks.
Probleemide ring ei piirdu siin harmooniaga
selle mõiste seni eelistatud kitsamas tähenduses,
vaid hõlmab ka kontrapunkti ja vormi. Raamatu
pealkirjas toodud mõiste „tonaalstruktuur”
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on autor defineerinud kui „tonaalse heliteose
harmoonilis-kontrapunktilise struktuuri, mille
sügavamaid tasandeid mõjutab olulisel määral ka
vorm”. Samal ajal ei ole siin tegemist spetsiifilise
Schenkeri analüüsi õpikuga sellisel kujul, nagu
seda on näiteks Allen Cadwalladeri ja David
Gagné muusikakõrgkoolides laialt tarvitatav
raamat (1998). Lähenemisviisi erinevus tuleb
kujukalt ilmsiks juba kahe teose ülesehituse
võrdlemisel. Cadwallader ja Gagné on lähtunud
pigem analüüsimeetodi enda sisemisest loogikast
ning õpiku liigendus aitab samm-sammult
omandada selle erinevaid praktilisi aspekte.
„Tonaalstruktuurides” on Schenkeri põhimõistete
ja graafilise analüüsitehnika tutvustus aga
ühendatud muusika väljendusvahendite kronoloogilise vaatlusega. Kolmes esimeses peatükis
(„Harmoonia ja kontrapunkt” I–III) käsitletakse
vastavalt renessanss- ja barokkharmooniat
ning akordide kontrapunktilist funktsiooni,
kusjuures viimati nimetatud teema on ühtlasi
sujuv üleminek 18. sajandi teise poole muusika
juurde. Neljandas, viiendas ja kuuendas peatükis
(„Harmoonia ja vorm” I–III) jõutakse klassikaliste
vormimudeliteni ning tutvustatakse peamiselt
Mozarti ja Beethoveni muusika näitel schenkerliku
tagaplaani erikujusid. Alates neljandast peatükist
on tuntav õpiku raskusastme järsk suurenemine,
sest esimeste peatükkide võrdlemisi lühikeste
analüüsinäidete kõrvale ilmuvad juba vormiosade
terviklikud ja üsnagi detailsed eritlused. Autori
soovitusi õpiku sihtgrupi osas („edasijõudnu”)
tasub siin võtta juba täie tõsidusega, sest
kindlasti eeldab see materjal vägagi põhjalikku
varasemat ettevalmistust nii Schenkeri analüüsis
kui ka William Caplini vormiõpetuses. Mõnevõrra
hõlbustab kasutamist üksikasjalik viitesüsteem,
mis võimaldab lugejal täiendava teabe saamiseks
otsida üles vastavad kohad õpiku aluseks
olevatest peamiselt ingliskeelsetest allikatest.
Arvestades edasijõudnud õppija edumaad, on nii
mõnedki olulised mõisted avatud kõrvalepõike
korras või ilma selgitava sissejuhatuseta (näiteks
„strukturaalne hierarhia” ja „struktuuritasand”)
ning graafilise analüüsi tingmärkide seletus on
hajutatud mitme peatüki vahel. Mõne mõiste
puhul (näiteks „harmooniline esiplaan”) on
definitsioon asendatud analüüsi tehnilise

protsessi kirjeldusega. Pedagoogilise suunitluse
toetuseks võinuks aineregistri märksõnad olla
läbinud põhjalikuma filtri, sest näiteks mõistet
„harmooniline dominant” on möödaminnes
mainitud vaid ühel leheküljel (ehkki lihtsalt
„dominandist” räägitakse loomulikult korduvalt);
samal ajal olnuks rohkem kasutatud ja kesksete
mõistete (näiteks „kadents” või „kontrapunkt”)
puhul põhjendatud tõsta esile need leheküljed, kus toodu on aine mõistmisel tõesti
võtmetähtsusega. Ehkki õpiku viimase peatüki
pealkiri „Harmoonia, kontrapunkt ja vorm” näiks
justkui viitavat teatavale sünteesile või üldistusele,
on see pigem lisamaterjal, kus näidatakse võimalusi eelnevalt kirjeldatud analüüsimeetodite
rakendamiseks Chopini, Skrjabini ja Šostakovitši
muusikas.
John Rothgeb (1981: 149) on esitanud oma
ettekujutuse enam-vähem ideaalsest õppekavast,
mis valmistaks õpilase õigesti ette keerulisemaks
muusikaanalüüsiks. Terve esimene õppeaasta
peaks olema pühendatud kontrapunktile ja
generaalbassiõpetusele, viidetega hilisematele
teooriatele tuleks olla ettevaatlik. Generaalbassi
juurest viiks tee aegamisi Schenkeri analüüsi
alusteni, kusjuures akordide tähistamisest Rooma
numbritega oleks esialgu parem hoiduda. Siiski
pidas Rothgeb taolise õppekava juurutamist
praktikas raskeks, sest esiteks olevat see liialt
erinev seni harjumuspärasest süsteemist ja
teiseks puuduvat seda lähenemist toetavad
õppevahendid. Õppevahendite alal on enam kui
kolmekümne aasta jooksul, mis möödub Rothgebi
mõtteavaldusest, toimunud märkimisväärne
edasiminek. „Tonaalstruktuurid”, kus lugeja
juhatatakse Schenkeri analüüsi juurde mööda
järgukontrapunkti- ja generaalbassiõpetuse sujuvat rada, on selle edasimineku üks kinnitusi eestikeelses muusikahariduses. Lähenemisviisi raskusaste seab õpiku potentsiaalsele lugejaskonnale
küll teatavad piirid. Täies mahus kasutamiseks
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias pole raamat
kohane ilmselt mitte varem kui magistriõppes
muusikateooria alastel erikursustel. Siiski on
põhjust arvata, et nüüd, kui on ilmunud esimene
eestikeelne harmooniaõpik edasijõudnutele,
hakkab laienema ka edasijõudnute ring.
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Eduard Tubina „Kogutud teoste” köidetest I/I (sümfooniad nr. 1 ja 2)
ning I/VII (orkestrisüidid)
Eduard Tubin. Kogutud teosed. I seeria, I köide: Sümfoonia nr. 1,
sümfoonia nr. 2 („Legendaarne”). Partituur, toimetanud Lauri Sirp ja
Toomas Trass, Tallinn/Stockholm: Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing /
Gehrmans Musikförlag, 2012, 336 lk.
Eduard Tubin. Kogutud teosed. I seeria, VII köide: Orkestrisüidid.
Partituur, toimetanud Kerri Kotta, Tallinn/Stockholm: Rahvusvaheline
Eduard Tubina Ühing / Gehrmans Musikförlag, 2012, 273 lk.
Timo Virtanen
(tõlkinud Merike Vaitmaa)

Eduard Tubina kogutud teoste avaldamine on
edenenud hämmastavalt kiiresti: sarja esimene
osa ilmus 2007. aasta lõpul ja nüüdseks on ilmunud
kümmekond osa (need on nähtaval ka kirjastuse
Gehrmans Musikförlag kataloogis). Eduard Tubina
Ühingu koduleheküljel nimetatakse värskeimat
klaveriteoste väljaannet veidi selgusetult 19.
köiteks („19th volume”), kuid sellega mõeldakse
XIX köidet kogu sarja üldjärjestuses.
Valminult sisaldab Tubina koguväljaanne 33
köidet, niisiis on sellest ilmunud juba peaaegu
kolmandik. Tubina kogutud teoste väljaanne on
esimene omataoline Baltimaades ja tervikuna
tähelepandav, suurepärase helilooja vääriline
saavutus.
Tubina kogutud teoste köited sisaldavad
sellistele väljaannetele tavapäraselt peale partituuride ka üldeessõna (General Preface) toimetuskolleegiumilt ja igaüks oma sissejuhatust (Introduction) ning kommentaare (Commentary). Lisaks on
köidetes faksiimilelehekülgi originaalkäsikirjadest,
kummaski siin käsitletavas köites neli. Üldeessõnas viidatakse ka võimalikele muudele lisadele
(Supplement). Vaadeldavad köited neid ei sisalda, kuid märkigem, et lõpetamata jäänud 11.
sümfoonia esimene osa on avaldatud I/V köite
lisas. Siin vaatlen eraldi kahe ülalmainitud köite,
I/I (sümfooniad nr. 1 ja 2) ning I/VII (orkestrisüidid)
sissejuhatavaid tekste, partituure ja kommentaare.
Üldeessõna järgi antakse iga köite sissejuhatuses ajalooline ülevaade köites ilmuvaist
teostest. Sellegipoolest on siin käsitletavate köidete sissejuhatavate tekstide autoritel (köites

I/I – Vardo Rumessen, köites I/VII – Kerri Kotta)
olnud rikkalikult ruumi analüütiliste selgituste
ja kirjelduste jaoks. 1. sümfooniat sissejuhatavas
tekstis moodustab selline kirjeldus ligi poole –
võib-olla pole säilinud mingisuguseidki dokumente teose loomisloo kohta?
2. sümfoonia sissejuhatuses on rohkem kaasakiskuvaid lugusid teose sünniloost ja -ajast. Ehk
oleks võinud pakkuda teavet ka teoste käsikirjade, nende dateerimise ja identifitseerimise
kohta. Kuna kumbagi sümfooniat ei avaldatud
trükis Tubina eluajal ja üksnes 2. sümfoonia
oli ilmunud postuumselt (1986), pole nende
teoste avaldamislugu olnud võimalik uurida.
Orkestrisüitidestki trükiti ainult „Süit eesti
tantsudest” helilooja eluajal (1965), peaaegu 30
aastat pärast teose valmimist, ja olekski olnud
huvitav teada, kas helilooja tegi teoses enne
avaldamist muudatusi ja milline oli avaldamisprotsess.
Orkestrisüitide köite sissejuhatuses on (vormi-)
analüüsil veel suurem roll kui sümfooniate
köites. Tantsuliste osade tutvustus on peaaegu
ainult analüütiline. Rahvusvahelist lugejaskonda
võiks siiski võrdselt kirjutaja arusaamaga vormiliigendusest huvitada see, millele viitab pealkiri
„Setu tants” („Setu Dance”) – niisiis see, kes
need setud („setukesed”) on. Üldisemaltki,
tantsutüüpide – iseloomulike tempode ja kasvõi
liigutuste ning liikumisjooniste lühike kirjeldus
võiks mõjutada isegi muusika esitust.
Tubina käsikirjad on enamasti viimistletud
ja hoolikalt kirjutatud, helilooja notatsioon on
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selge ja ühetähenduslik. Köidetes sisalduvad
faksiimileleheküljed illustreerivad hästi seda,
teoste toimetamist kahtlemata otsustavalt
hõlbustavat omadust. Toimetaja harvad viidatud
täiendused Tubina väljaande partituurides põhinevad vaevata märgatavatel „vertikaalsetel või
horisontaalsetel” (helitöö samaaegsetel või
järjestikustel) analoogiatel. Mõnikord on analoogiale tuginevad põhjused toimetajate meelest
küllap nii ilmsed, et tehtud täiendused pole
vajanud isegi viidet, rääkimata selgitusest. Näiteks
1. sümfoonia esimese osa taktid nr. 6 ja nr. 7, milles
käsikirja (neist taktidest on köites faksiimilenäide)
ainult trompetitele märgitud dünaamika on
väljaandes trükitud – täiesti mõistetavalt – ka
tromboonidele.
Sellegipoolest võib lugeja küsida, kas trompetite ja tromboonide käsitamine ühtse rühmana ja
neile ühise dünaamika andmine on Tubina käsikirjadele tüüpiline, või siis on helilooja jätnud märgid
ära kogemata. Niisuguse noteerimisalase detaili
valgustamine – või on tegemist Tubina käsikirjades
üldisemalt ilmneva joonega? – (kommentaaris)
olnuks väljaande kasutaja seisukohast vajalik.
Ka muidu oleks olnud huvitav väljaande kaudu
Tubina noodistamispraktikast rohkem teada
saada. Näiteks: kas ta helistiku võtmemärke
muutes pani järjekindlalt topelttaktijoone? 1. ja
2. sümfoonias on neis kohtades alati topeltjoon,
orkestrisüitide köites aga vahelduvalt kas tavaline
ühekordne või topelttaktijoon.1
Eespool tõdetuga seostub küsimus, mil määral ja kuidas on Tubina väljaandes otsustatud
standardiseerida või „normaliseerida” helilooja
algset noodistust. Selle kohta pole kommentaarides mingit teavet ega viidet.
Orkestrisüitide köites on algupärase notatsiooni muutmise kohta siiski üks noodinäide.
Teose „Süit eesti motiividel” lõpuosa „Finale”
taktides 257–258 on harfi algupärane glissandonotatsioon asendatud uuega. Ilmselt on seda
tehtud lihtsuse huvides, kuid kas üksnes partituuri
lugejale on selge kasvõi see algupärases notatsioonis ilmne seik, et glissando järgib C-duur
gamma helirida (märge „Do-m.”), ja kas fortissimo
tähise algsel asukohal on tähendust? Õnneks

1

võib originaalnotatsiooni näha noodinäitena
kommentaaris ja lugeja saab muu hulgas ka
nende detailide kohta teha oma järeldused.
Partituurilehekülgede paigutus ja noodigraafiline välimus on Tubina väljaande köidetes
enamasti kiiduväärselt kergesti mõistetav ja selge.
Ainult kohati tunduvad orkestrisüitide köites eri
instrumentidel samaaegselt esinevate crescendoja diminuendo-kahvlite paigutuse lahknevused
pisut ebaotstarbekad. Näiteks 25. leheküljel
(„Eesti rahvatantsud”, „Ingliska”, t. 8, teine klarnet
ja fagotid: faksiimilenäite järgi kuuluks kahvel
ka esimesele klarnetile), kuid eriti torkab see
silma lehekülgedel 35 ja 39 („Eesti rahvatantsud”,
„Kivikasukas” t. 13–14 ja t. 90–91, keelpillid) ning
163 („Süit eesti motiividel”, „Finale” t. 167–168,
fagotid, tšellod ja kontrabassid). Võib-olla on
kahvlite paigutuse erinevused mõnel juhul pärit
allikast, kuid nende toimetamine – siinkohal niisiis
läbimõeldud ühtlustamine – oleks vaevalt olnud
vägivald originaalteksti suhtes. Kahvlite küsimus
ei mõjuta muidugi muusika kuuldelist teostust,
kuid orkestrisüitide köites paistavad lahknevused
silma üsna sageli, jättes paiguti mõnevõrra
viimistlemata visuaalse mulje.
Tubina kogutud teoste köidete üldeessõnas
kuulutatakse, et väljaanne „peab silmas nii
interpreetide kui ka uurijate vajadusi” (critical
performance edition) ja et väljaande kommentaarid
„sisaldavad kõigi allikate kirjeldust”. Juba
need määratlused lubavad aimata, et allikate
kirjeldamist, hindamist ja toimetajalahenduste
selgitamist pole Tubina väljaandes tähtsustatud
päris samal määral, kui on üldiselt tavaks kriitilistes
väljaannetes, rääkimata ajaloolis-kriitilistest. Rõhk
kaldubki sõna „interpreediväljaanne” poole.
Kommentaarid on väljaandes lahendatud
kahel viisil. Kesksete allikate põhjal toimetamisel
tehtud muudatused ja parandused (välja arvatud
need, mis on partituurides tüpograafiliselt ära
toodud) seletatakse lahti kommentaarides köite
lõpus, ülejäänud allikate vahelised erinevused
(variandid) aga veebilehel ilmuvates, trükitud
kommentaaridest ulatuslikumates seletustes
allikate kohta. See rõhutab omakorda trükise kui
eeskätt interpreediväljaande iseloomu. Tuleb

Taktijoonte panemisele võtmemärkide muutumisel – ja joonimisviiside võimalikule mõjule interpretatsiooni seisukohast
– juhtis tähelepanu Heinrich Schenker oma „Esituskunstis” („Die Kunst des Vortrags” [1911, lõpetamata]), millest osa ilmus
2000. aastal inglise keeles pealkirja all „The Art of Performance” (Oxford University Press).
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ka öelda, et siin käsitletavaist köiteist on üksnes
orkestrisüitide täielikud kommentaarid (complete
commentary) avaldatud internetis.
Praegusest mõnevõrra põhjalikum allikate juht
oleks siiski aidanud lugejal saada neist üheselt
mõistetav pilt. Näiteks, kuidas on võimalik, et
2. sümfoonia ainsa säilinud käsikirja kohta –
väljaandes A, „originaalpartituur (?)” – pole saadud
tõendeid, kas see on Tubina või ümberkirjutaja
käekiri, kui ometi on teada, et väikesed parandused samas allikas on kindlasti Tubina tehtud?
Igatahes jääb see eriti suureks küsimärgiks
lugejale, kes helilooja käekirja ja töömeetodeid
ei tunne. Ent missugused on 1. sümfoonia allikate
vahelised suhted ja erinevused, ja miks on just
nimelt A valitud peamiseks allikaks? Ja mida
tähendab sel juhul peamise allika määratlemine
„originaalkäsikirjana (?)”? 1. sümfoonia partituuri
esimesest leheküljest on Tubina väljaande köites
trükitud faksiimilekujutistena kaks versiooni, kuid
selle kohta ei anta mingit seletust ei sissejuhatuses
ega kommentaarides, kuigi põhjust küllap oleks,
näiteks küsimuse tõttu, kas peamine allikas on
originaalkäsikiri.
Kriitiliste kommentaaride üks põhiküsimusi
ongi, mida kommenteerida ja mida mitte. Edasiste küsimuste seas on ka see, mil viisil kommenteerida ja kuidas toimetajalahendusi põhjendada.
Kuna allikad on lugejale harva kättesaadavad,
kipuvad need küsimused jääma üksnes toimetaja ja toimetamisprotsessi suletud territooriumile.
Tubina väljaande (nagu mistahes muudegi väljaannete) köidetes trükitud faksiimilelehekujutised
võimaldavad siiski heita pilke algallikatele, ühtlasi
– tutvustavad lugejale kommentaaridega seostuvaid küsimusi konkreetsete näidete varal.
Järgnevalt näide sellest.
Teose „Süit eesti motiividel” osast „Prélude”
on köites kaks faksiimilekujutist, mis on võetud
allikatest A ja B (tõsi küll, vastupidises järjekorras).
Veebis on näha kommentaar: „Taktid 5–6.
Tšello- ja kontrabassipartiisse on mõlemas taktis
kirjutatud crescendotähis, mis on ilmselt tingitud

lehepöördest. Toimetaja on asendanud need kahte
takti läbiva ühe crescendotähisega”. Lahendus
näib olevat täiesti mõistetav ja põhjendatud.
Aga kas poleks samuti võinud tõlgendada ja
toimetada ka esimese trombooni partiid samades
taktides? Nüüd on soolotromboonil taktides 5 ja 6
kaks crescendo-kahvlit. Trombooni analoogilistes
kahetaktistes motiivides hiljem (t. 14–15, 18–19,
22–23 etc.) on iseloomulikult kahe takti pikkune
kahvel (nagu ka allika A faksiimilenäidetes). Ja
miks algab klarnetite crescendo-kahvel alles taktis
nr. 6? „Prélude’i” peamise allika (B) kohaseltki
peaks kahvel algama juba taktis nr. 5.
Mõnikord võib selguse huvides kommenteerida
ka täienduste või muudatuste tegemata jätmist
toimetamisel, sel viisil juba eelnevalt osutades võimalikule ebamäärasusele ja lugeja ette
kerkivatele küsimustele. Teose „Süit eesti motiividel” osas „Ostinato” on üks tarbetuna tunduv
detail. Taktides 25–29 on oboedel ja fagottidel
ühtmoodi dünaamikatähised. Analoogiliste taktide 206–210 dünaamikatähised on väljaandes
trükitud ainult oboedele (sel juhul jätkuks
fagottidel neile seni kehtinud dünaamika). Kui see
lahknevus pärineb allikast või allikatest ja on sel
või teisel põhjusel otsustatud väljaandes säilitada,
oleks võinud seda seletada kommentaaris.
Praeguse seisuga jääb lugeja kahtlema, kas partituuri samalaadsete kohtade vaheline erinevus on
sihilik või ei.
Tubina kogutud teoste avaldamiseks on kahtlemata olnud tungiv vajadus ja tellimus, ja eriti
tuleb lugu pidada sellest, et projekt on ette
võetud erakordse energiaga ja tulemusrikkalt.
Minu ülalpool esitatud „kriitiliste kommentaaride” eesmärk ei ole tumestada peamist
tõsiasja – ja ega need seda suudakski –, et
Tubina väärtusliku muusika interpreetidele ja
uurijatele kättesaadavaks tegemine väärilise
sariväljaandena on oluline kultuurisaavutus.
Toimetamisprobleemide ja -põhimõtete vaagimine ning hinnangud paigutuvad kuhugi selle
särava tuuma ümber eemal ringlevatele radadele.
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Muusikateadusliku elu kroonikat 2012/2013
Koostanud Anu Veenre, EMTSi sekretär

Ameerikas välja töötatud muusikaliste võimete
testi rakendamisest eesti lastele”. Muusikapsühholoogia valdkonnast sai Tartu päeval
kuulda veel Tenno Toomistut (Tartu Ülikool,
„Taustamuusika mõju ülesannete lahendamisele
ekstravertidel ja introvertidel”) ning Allan Vurma
(EMTA) ettekannet „Tämbrierinevuse mõju heli
kõrguse tajule – kas viiuldajad kuulevad täpsemini kui pianistid?”. Päeva teise poole ettekannetes tutvustati eri tahke Eesti 20. sajandi
muusikaloost: Tiia Järg kõneles August Topmanist
(EMTA, „Kuulus tundmatu – August Topman
(1882–1968)”), Anu Kõlar (EMTA) tutvustas kirikumuusika uurimisvõimalusi („Nõukogude aja
kirikumuusika uurimisest Oleviste koguduse
näitel: allikad ja nende tõlgendamine”), Pärtel
Toompere (Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool)
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri keerukaid aegu
(„ERSO? Ah jaa ... – esindusorkestri elust Eesti
taasiseseisvumise aegu”) ning Immo Mihkelson
(Rahvusvaheline Arvo Pärdi Keskus) Heliloojate
Liidu nõukogude perioodi protokolle („Millest
räägivad ENSV Heliloojate Liidu protokollid (1956–
1980)?”).
Seltsi kultuurilooline sügismatk toimus
möödunud korral tavapärasest veidi hiljem, 22.–
23. septembril 2012 Lääne-Virumaale. Esimesel
matkapäeval külastati mh. Kuusalu kirikut, Valgejõe
kaldal paiknevat Pikakose majamuuseumi ja
Nõmmeveski piirkonda, Viinistu kunstimuuseumi,
Käsmu meremuuseumi ja Sagadi mõisa. Ööbiti
Sagadi mõisa külalistemajas. Teise päeva hommikul
kostitas matkalisi Urve Lippus oma suvekodus Haili
külas. Seejärel suunduti tutvuma Vihula mõisa
ning Vainupea ja Karepa kandiga ning külastati
mh. Richard Sagritsa loomingut tutvustavat
Karepa Kalame talumuuseumi. Sealt edasi liiguti
Rakvere poole, kus lisaks linnaekskursioonile
külastati Linnakodaniku Majamuuseumi. Matka
reisijuhiks oli Lääne-Virumaal elav muusik ja
geograafiaõpetaja Jüri Tüli.

Eesti Muusikateaduse Selts
Hooaeg 2012/2013 oli EMTSile 21. tegevusaasta.
Majandusaasta aruande lõpul, 30. septembri
2013 seisuga oli seltsil 82 liiget ning selle juhatus
jätkas tööd 2011. aasta sügisel valitud koosseisus:
Toomas Siitan (esimees), Kerri Kotta (aseesimees),
Maarja Kindel, Anu Schaper ja Allan Vurma. Seltsi
revisjonikomisjoni kuuluvad Raili Sule (revisjonikomisjoni esimees), Lilian Langsepp ja Eerik Jõks.
19. novembril 2012 EMTAs toimunud seltsi aasta
üldkoosoleku päevakord sisaldas ülevaadet
eelneva hooaja sündmustest ja finantstegevusest
ning uute publikatsioonide tutvustust (vt. ka
allpool). Koosoleku protokolliga saavad seltsi
liikmed tutvuda EMTSi kodulehe intranetis www.
muusikateadus.ee.
Leichteri päeval sai seekord kuulata kaht Eesti
muusikalooga seonduvat ettekannet. Mart Humal
(EMTA) käsitles Heino Elleri loomingut ettekandes
„Mõistatuslik sümfoonia: Elleri Teise sümfoonia
saamisloost”. Olgu öeldud, et 2012. aastal ilmusid
Mart Humala toimetamisel ning Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumi väljaannetena ka Heino Elleri
kõigi kolme sümfoonia partituurid. Leichteri päeva
teise ettekande pidas Toomas Siitan (EMTA), kes
tutvustas varase muusikaloo uurimisvõimalusi.
Ettekanne kandis pealkirja „Kurbloost, kuidas
paganatest leedulased 1329. aastal Helme ja
Paistu orelid hävitasid: dokumendid, kontekst,
tõlgendused”. Mõlemad ettekanded tekitasid
furoori ja need on seltsi liikmetele kodulehe
intranetis järelkuulatavad.
2013. aasta Tartu päev toimus 20. aprillil Tartu
Ülikooli Raamatukogus. Päeva esimeses pooles
kõlasid ettekanded muusikapsühholoogia valdkonnast ja selle avas külalisesinejana Kanada
teadlane Annabel Cohen (University of Prince
Edward Island, Charlottetown). Ettekandes „How
to study different aspects of singing? Overview of
an international project” („Kuidas uurida laulmise
eri aspekte? Ülevaade rahvusvahelisest projektist”)
tutvustas Cohen rahvusvahelist projekti „Advancing Interdisciplinary Research in Singing”, milles
osaleb enam kui 70 uurijat üle maailma. Eestist on
projektiga seotud ka Laura Välja (EMTA), kes andis
oma Tartu päeva ettekandes ülevaate „Põhja-

Mõningaid väljaandeid 2012./2013. aastast
2012. aasta sügisel ilmus aastaraamatu Res Musica
neljas number, mis sisaldab töid etnomusiko210
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loogia valdkonnast ja mille koostajaks on Žanna
Pärtlas. Ühte ja läbivat teemat aastaraamatul
küll pole, kuid nii või teisiti käsitlevad kõik seal
leiduvad uurimused kas traditsionaalse muusika
kaasaegseid eksisteerimisvorme ja/või seto
laulukultuuri. Artiklite autorite hulgas on nii eesti
selle ala uurijaid kui ka kolleege Lätist, Leedust
ja Venemaalt: Nailja Almejeva, Anda Beitāne,
Sandra Kalmann, Liisi Laanemets, Žanna Pärtlas ja
Janika Oras, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė ning Taive
Särg. Etnomusikoloogia tavapärast uurimisainet
laiendab aastaraamatu avaartikkel Urve Lippuselt,
mis käsitleb kodust musitseerimist klaveril
Eestis 19. sajandi teisel ja 20. sajandi algupoolel.
Aastaraamatu arvustusterubriik sisaldab Karsten
Brüggemanni arvustuse kogumikule „Musikleben
des 19. Jahrhunderts im nördlichen Europa / 19thCentury Musical Life in Northern Europe” (koost.
Toomas Siitan, Kristel Pappel, Anu Sõõro; Georg
Olms Verlag, 2010), Nele Salveste arvustuse „Lukku
pandud hääled” kogumikule „Encapsulated Voices.
Estonian Sound Recordings from the German
Prisoner-of-War Camps in 1916–1918” (koost.
Jaan Ross; Böhlau, 2012) ning Christian Schaperi
arvustuse Kristel Pappeli ja Michael Heinemanni
koostatud kolmeköitelisele väljaandele „Oper mit
Herz. Das Musiktheater des Joachim Herz. 3 Bde”
(Dohr, 2010–2012). Aastaraamatu varasemad
numbrid on keskendunud peamiselt muusikalooja teooriaalastele uurimustele ning nendega on
võimalik tutvuda seltsi kodulehel www.muusikateadus.ee/resmusica.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väljaannetena ilmus 2012. aastal veel ka kaks muusikateooria
valdkonda kuuluvat publikatsiooni. Ingliskeelse
sarja „Composition as a Problem” uus, järjekorras
kuues number sisaldab 2010. aasta oktoobris
Tallinnas toimunud kuuenda rahvusvahelise
muusikateooria konverentsi valitud ettekandeid
(mõned sama konverentsi ettekannetest said
avaldatud juba Res Musica kolmandas, 2011.
aasta numbris). Kogumiku koostajaks on Mart
Humal ja selle artiklid võib jagada neljaks osaks,
millest esimese ja kõige mahukama moodustab
Timothy Jacksoni käsitlus Heinrich Schenkeri

kommentaaridest Reinhard Oppeli mõningatele
teostele. Kogumiku teise osa sisuks on Frédéric
Chopini muusika analüüs ja kolmandas tegeldakse
Robert Schumanni muusika analüüsiga; teine
osa sisaldab ka Kerri Kotta ja Mart Humala
ning kolmas Lauri Suurpää, Margus Pärtlase ja
Graham H. Phippsi uurimusi. Kogumiku viimase
osa moodustavad kaks uurimust Sibeliusest
(Mart Humala ja Kerri Kotta artiklid). Väärtusliku
materjalina on kogumiku lõpus toodud ära ka IV–
VI rahvusvahelisel muusikateooria konverentsil
osalenute nimed ja ettekannete pealkirjad
(konverentsid toimusid vastavalt 2003., 2006. ja
2010. aastal).
Kerri Kotta raamatu „Tonaalstruktuurid. Harmooniaõpik edasijõudnutele” ilmumisaastaks on
küll kaanel märgitud 2012. aasta, kuid tegelikult
esitleti seda EMTAs 2013. aasta veebruaris.
Raamat ilmus sarja „Töid muusikateooria alalt”
neljanda väljaandena. Autori sõnul on tegemist
kõrgkooliõpikuga, mille peamiseks adressaadiks
on kõrgemat muusikalist haridust omandav
tudeng või end täiendada sooviv muusikaõpetaja.
Väljaanne ei keskendu spetsiifiliselt funktsionaalharmooniale, vaid on katse vaadelda selle
avaldumist seoses kontrapunkti ja vormiga. Teema
selline käsitlusviis on eestikeelse õpiku puhul
esmakordne. Raamatu retsensent on Margus
Pärtlas ning kujundaja ja küljendaja Maite-Margit
Kotta. Raamat ilmus Eesti Teadusagentuuri (Eesti
Teadusfondi) finantseeritava projekti „Muusika
funktsionaalsed aspektid” (ETF8497) raames ning
selle trükkimist on toetanud Euroopa Liit Euroopa
Sotsiaalfondist (programm „Primus”).
* * *
Loetelu EMTA muusikateaduse osakonna varasematest publikatsioonidest on koos tutvustustega üleval ka kooli kodulehel (www.ema.
edu.ee) rubriigis „Publikatsioonid”. Nende
muusikateadlaste publikatsioonid, kes osalevad
Eesti ametlikes teadusprojektides ja/või töötavad
õppejõududena kõrgkoolides, saab internetist
kergesti kätte kas ETISe või vastavate kõrgkoolide
aastaaruannetest.
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AUTORID
MAARJA KINDEL (1987) on õppinud Tallinna Muusikakeskkoolis (TMKK) klaverit ja Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias muusikateadust (MA 2011). Kindel on töötanud TMKKs muusikaajaloo õpetajana ja
pidanud muusikaajalooloenguid Tallinna Ülikoolis; kirjutab regulaarselt muusikakriitikat ja arvustusi.
2012 alustas Kindel interpretatsioonipedagoogika (klaver) magistriõpinguid EMTAs ning täiendab end
praegu klaveri erialal Berliinis Universität der Künste’s.
MARIS PAJUSTE (1988) alustas oma muusikaõpinguid Tallinna Muusikakeskkoolis ning otsustas juba
kooli ajal valida erialasuunaks muusikateaduse. Jätkates õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias,
on ta ennast magistrantuuri vältel täiendanud ka Saksamaal Berliini Freie Universität’is. Põhilised
uurimisvaldkonnad on muusikateooria ja muusikateater.
KRISTEL PAPPEL (1961), PhD, on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikaajaloo professor ning
Viini Ülikooli teatri-, filmi- ja meediateaduste instituudi muusikateatri suuna külalisõppejõud. Oma
doktoriväitekirja „Ooper Tallinnas 19. sajandil” (2003) kaitses ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 2004.
aastal. Pappeli peamised uurimisvaldkonnad on muusikateatri ajalugu (sealhulgas ka saksakeelne teater
Eestis) ning muusikateatri teoreetilised küsimused. Ta on avaldanud artikleid eesti ja rahvusvahelistes
erialaväljaannetes. Kuulunud rahvusvahelisse uurimisrühma „Project on European Theatre Systems” ning
konverentside „Kotzebue-Gespräch” I (2012 Berliinis) ja II (2013 Tallinnas) korraldustoimkonda.
CLEMENS RISI (1970) on praegu professor Erlangen-Nürnbergi Friedrich-Alexanderi Ülikooli teatrija meediateaduste instituudis. Enne seda tegutses ta Berliini Freie Universität’i nooremprofessorina
(Juniorprofessor) ooperi ja muusikateatri alal. Avaldanud kirjutisi ooperi ja muusikateatri teemadel
alates 17. sajandist kuni tänapäevani, samuti etendusanalüüsist ning rütmist ja tajust. Uurimuse „Teel
itaalia muusikadraama poole” („Auf dem Weg zu einem italienischen Musikdrama”; Tutzing 2004) autor;
parasjagu lõpetab raamatut teemal „Ooperi etendamine” („Oper in performance”) ning valmistab ette
monograafiat itaalia ooperi 19. sajandi keskpaiga esituspraktikast, mille projekt võitis aastal 2005 Parmas
Verdi preemia.
ANNELI SARO (1968), PhD, on Tartu Ülikooli teatriteaduse professor ning Helsingi Ülikooli eesti
kultuuri lektor. Tema uurimistöö raskuspunktiks on teatriuurimise metodoloogia, teatrisotsioloogia
ja -retseptsioon, eesti nüüdisteater ja näitekirjandus. Saro Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekiri
(2004) käsitleb teemat „Madis Kõivu näidendite teatriretseptsioon”. Ta on ajakirja „Nordic Theatre
Studies” peatoimetaja, Põhjamaade Teatriassotsiatsiooni juhatuse liige, Rahvusvahelise Teatriuurimise
Föderatsiooni täitevkomitee liige ja juhib rahvusvahelist töörühma „Theatrical Event”. Varem on ta olnud
rahvusvahelise töörühma „Project on European Theatre Systems” eesotsas.
ANU SCHAPER (1977) on õppinud saksa filoloogiat Tartus (MA 2004) ja Konstanzis (Herbert-QuandtStiftungi stipendiaadina) ning muusikateadust Tallinnas ja Freiburgis (MA 2007). Praegu kirjutab
doktoriväitekirja Johann Valentin Mederist. 2003–2007 Ev. Studienwerk Villigsti magistri- ja 2009–2012
doktoristipendium. Alates 2008 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teadur; Res Musica tegevtoimetaja.
Tema uurimissuunad on 17. sajandi muusikaelu (eriti Läänemere ruumis) ja kultuuriülekande teooria.
CHRISTIAN SCHAPER (1976) on Berliini Humboldti Ülikooli muusikateaduse õppejõud. Õppinud
muusikateadust, filosoofiat ja kirjandusteadust Freiburgi Ülikoolis (MA 2003) ja töötanud seal
muusikateaduse õppejõuna 2004–2009. Alates 2000 nõustab dirigent Thomas Hengelbrocki muusikalise
dramaturgia alal (viimati „Tannhäuseri” uuslavastuse puhul Bayreuthis 2011). 2012 oli ta Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia külalisõppejõud; 2013 sai Humboldti Ülikooli auhinna hea õpetamise eest (Fakultätspreis
für gute Lehre). Peamised uurimissuunad on muusikateater, eriti Richard Strauss ja Richard Wagner, 18.–20.
sajandi muusikalugu.
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HEDI-LIIS TOOME (1983) on Tartu Ülikooli teatriteaduse doktorant. Peamised uurimissuunad on teatri
ja ühiskonna suhted, teatri funktsioon ja väärtused, publiku- ja retseptsiooniuuringud, kultuuripoliitika.
AGNES TOOMLA (1980) on lõpetanud Eesti Muusika ja Teatriakadeemia magistrantuuri muusikateaduse
erialal 2009. aastal, magistritöö teemaks „Estonia teatri ooperi- ja operetilavastused Saksa okupatsiooni
ajal (1941–1944): repertuaar ja retseptsioon”. Praegu töötab toimetajana Eesti Muusika Infokeskuses.
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ARTIKLITE ESITAMINE
Teksti saatmine
Res Musica võtab tekste vastu e-posti teel aadressil resmusica@ema.edu.ee. Soovime saada tekste
MS Wordi formaadis .doc- või .rtf-failina. Artiklile tuleb lisada resümee ja autori andmed. Resümee ei
tohi sisaldada defineerimata lühendeid või täpsustamata viiteid. Me eeldame, et publitseerimiseks
esitatud tekste ei ole varem avaldatud ega esitatud avaldamiseks mujal. Artiklile tuleb lisada kõik pildid,
noodinäited jne.

Retsenseerimine
Res Musica laseb kõik artiklid anonüümselt läbi vaadata kahel retsensendil. Seetõttu palume autoritel
paigutada oma nimi ja kontaktandmed eraldi lehele ning vältida tekstis või jätta esimesest tekstiversioonist
välja formuleeringud ning viited, mis üheselt osutavad teksti autorile. Need on võimalik lisada peale
retsenseerimisprotseduuri läbimist.

Teksti vormistus
Soovime saada tekste järgmises vormistuses:
• reavahe 1,5
• mitte poolitada
• kasutada lühendite puhul punkti.
Kursiivi palume teksti sees panna ainult eestistamata sõnad. Palume eristada mõttekriipsu sidekriipsust
ja kasutada mõttekriipsu ka tähenduses ‚kuni’, näiteks 1999–2003, lk. 2–5. Nimede esmamainimisel
palume eesnimi välja kirjutada, samuti tuleb esmakordsel kasutamisel defineerida ebatavalised lühendid.
Pikemad tsitaadid palume selgelt omaette lõiguna eristada, soovitavalt ka väiksema kirjaga. Palume
leheküljed läbivalt nummerdada. Palume kasutada ainult joonealuseid märkuseid.

Fotod, noodinäited, joonised, tabelid
Noodinäited, fotod, joonised, tabelid ja muud illustratsioonid tuleb läbivalt nummerdada ja allkirjastada.
Kõik allkirjad tuleb tuua ära töö lõpul. Illustreeriv materjal peab olema lisatud eraldi failidena, mille
nimed vastavad nimekirjas toodud numbritele (nt. Joonis 1, Näide 1). Fotodel peab olema piisav kvaliteet
trükkimiseks. Trükiõigused palume vajadusel välja selgitada autoritel endil.

Viited
Res Musica kasutab tekstisisest viitamist, s.t. teksti sees palume tuua lühiviited, mis sisaldavad tsiteeritava
autori nime või teose pealkirja (pealkirja osa või lühendit), nt. (Arro 1933: 24), (EMBL 2007: 45), (Bericht ...
1884). Mitme autori puhul tuleb autorite nimed eraldada komaga, nt. (Hughes, Abraham 1960: 33), kolme
või enama autori puhul tuua ära ainult üks nimi, nt. (Tamm jt. 2003: 24). Viited erinevatele teostele palume
sulus eraldada semikooloniga, nt. (Dahlhaus 1980: 164; Rink 2002: 72).
Täisviited tuleb ära tuua teksti lõpus kirjanduse loetelus, mitte joonealustes märkustes. Palume viidetes
ja kirjanduse loetelus kasutada originaali keelt (nt. eestikeelse väljaande puhul toim., lk.; ingliskeelsel ed.,
pp. jne.) ja kirjanduse loetelus originaali kohanimekujusid.
• Kirjanduse loetelus palume ära tuua viidatud teose/artikli täielikud andmed: autori nimi, ilmumisaasta
ja teose pealkiri (kursiivis), samuti ilmumiskoht ja kirjastus (v. a. perioodika puhul), nt.
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Aavik, Juhan 1965–1969. Eesti muusika ajalugu. I–IV osa, Stockholm: Eesti Lauljaskond Rootsis.
Arro, Elmar 1933. Geschichte der estnischen Musik. Bd. 1, Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv.
• Perioodikale palume viidata järgmiselt: artikli ja teose pealkirjad eraldada punkti ja mõttekriipsuga,
ära tuua aastakäigu/köite number ja leheküljenumbrid, nt.
Arujärv, Evi 2006. Arvo Pärt peeglis. – Teater. Muusika. Kino 2, lk. 63–70.
Humal, Mart 2011. Counterpoint of Lines or Voices. – Res Musica 3, lk. 69–91.
• Kogumikule viidates tuleb ära tuua koostaja/väljaandja/toimetaja nimi, nt.
Leichter, Karl 1982. Tallinna muusikaelu XIX sajandil. – Valik artikleid. Koost. Johannes Jürisson,
Tallinn: Eesti Raamat, lk. 157–199.
Rink, John 2002. The profession of music. – The Cambridge History of Nineteenth-Century Music. Ed.
Jim Samson, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 55–86.
Ross, Jaan (toim.) 2012. Encapsulated Voices: Estonian Sound Recordings from the German Prisoner-ofWar Camps in 1916–1918. Köln/Weimar/Wien: Böhlau.
• Jätkväljaannete puhul palume ära tuua aastakäigu/köite number, seeria puhul ka seeria nimetus, nt.
Dahlhaus, Carl 1980. Die Musik des 19. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft 6,
Laaber: Laaber.
Siitan, Toomas 2007. Eesti kooriliikumise lätetest ja selle kiriklikest seostest 19. sajandi esimesel
poolel. – Meeskoor ja meestelaul. Eesti Muusikaloo Toimetised 8, koost. Urve Lippus, Tallinn: EMTA,
lk. 10–22.
• Palume ära tuua ka täpsustused nagu 2. väljaanne, Supplement vmt.
• Viited tuntumate leksikonide artiklitele palume vormistada järgmiselt:
Bent, Ian D., Anthony Pople 2001. Analysis. – The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 1,
ed. Stanley Sadie, London: Macmillan Publishers, pp. 526–589.
Deutsch, Diana, John A. Sloboda et al. 2007. Psychology of music. – The New Grove Dictionary of
Music Online, ed. Laura Macy, < http://www.grovemusic.com> (28.12.2009).
Danuser, Hermann 1996. Interpretation. – Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil Bd. 4, hrsg.
von Ludwig Finscher, Kassel u. a.: Bärenreiter/Metzler, Sp. 1053–1069.
Pappel, Kristel 1997. Tubin: Barbara von Tisenhusen. – Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. Bd. 6,
hrsg. von Carl Dahlhaus u. Sieghart Döhring, München/Zürich: Piper, S. 352–354.
Roots, Olav. – Eesti Muusika Biograafiline Leksikon. 2. kd., Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2008,
lk. 213–214.
Hiiemäe, Mall 2002. Rahvakalender. – Eesti Entsüklopeedia. 11. kd., Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, lk. 757.
Eesti NSV Riiklikud Kunstiansamblid. – Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. 2. kd., Tallinn: [Valgus], 1970,
lk. 45.
• Kui leksikoniartikli autorit pole leksikonis eraldi ära toodud, palume tekstisiseselt viidates kasutada
pealkirja lühendit, nt. (EMBL 2008: 44), (ENE 1970: 45). Tervele leksikonile viidates palume samuti
kasutada pealkirja lühendit ning lisada aastaarv/väljaanne: Grove 2001, MGG2.
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• Viited internetis paiknevatele tekstidele peavad sisaldama aadressi ja vaatamise kuupäeva, nt.
Rosen, Charles 2002. Should we adore Adorno? – New York Review of Books, October 24, <http://
www.nybooks.com/articles/15769> (9.02.2009).
• Kui viidatakse veebilehele ilma autorita, palume viide tuua ära joonealuses märkuses, mitte teksti sees.
• Mitme autori puhul palume esimese autori puhul kirjutada kõigepealt perekonnanimi, siis eesnimi,
teiste autorite puhul eesnimi, perekonnanimi, nt.
Hughes, Dom Anselm, Gerald Abraham (ed.) 1960. The New Oxford History of Music. Vol. III: Ars Nova
and the Renaissance (1300–1540). London: Oxford Univ. Press.
• Viite lühend või transkriptsioon palume kirjutada kirjanduse loetelus lahti võrdusmärgi abil, nt.
Album … 1889 = Album Academicum der kaiserlichen Universität Dorpat. Bearbeitet von A[rnold]
Hasselblatt und Dr. G[ustav] Otto, Dorpat: C. Mattiesen, 1889.
Petuhhov 1902 = Петухов, Евгений Вячеславович 1902. Императорский Юрьевский, бывший
Дерптский университет за сто леть его существования (1802–1902). Том 1, Юрьев: [Б.и.].
• Arhiiviviidete puhul palume tekstis kasutada arhiivi lühendit, nt. (TMM M159-1-553), ja tuua arhiivi
täisnimi teksti lõpus allikate (mitte kirjanduse) loetelus, nt.
Teatri- ja Muusikamuuseum, Karl Leichteri fond M159, n. 1, s. 553.
• Kui viidatakse sama autori mitmele ühel aastal ilmunud teosele, siis eristatakse neid järgmiselt:
(Tamm 1996a: 42; Tamm 1996b: 255).

218

Pilt 1. Erkki-Sven Tüüri ooper „Wallenberg” Estonias. II v., Wallenbergi tsirkus.

Pilt 2. I v., Surmamarss. Wallenberg (Jesper Taube) juudirüüs.
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Pilt 3. II v., Võitlus. Wallenberg 2 (Mati Turi) ilmumine.

Pilt 4. I v., Rongijaam III. Naine (Aile Asszonyi).
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Pilt 5. I v., Päästetud. Holokaustis ellujäänud juudid.

Pilt 6. I v., Konverents I. Diplomaadid (Helen Lokuta, Annaliisa Pillak).
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Pilt 7. I v., Eichmann I. Adolf Eichmann (Priit Volmer).

Pilt 8. II v., Smerš. Venelased.
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Pilt 9. Jüri Reinvere ooper „Puhastus” Soome Rahvusooperis. Noor Aliide – Helena Juntunen, vana Aliide – Johanna RusanenKartano.

Pilt 10. Ooperi lõpp: põlev maja.
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