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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
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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:
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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).
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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
65
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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
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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
71
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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,

63

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
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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.
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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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