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„Faust“ sai valitud Moskva etenduse jaoks mitte ainult seetõttu, et selle lavastas Dmitri 

Bertman, kelle initsiatiivil toimus kahe pealinna teatrilavade vahetus. Teater Estonia on 

postsovjetliku perioodi ajal elanud üle erinevaid aegu, taludes kroonilist loomeinimeste 

puudust ja vaid harvasid külalisetendusi piiri taga. Kuid just see etendus võiks ehtida iga 

Euroopa lava. Selle kvaliteet on tõeliselt euroopalik, selle sõna parimas tähenduses ilma 

igasuguste eranditeta. 

 

Muidugi pole see vaid Bertmani teene, kes tuli, lavastas ja sõitis ära. Peamine teene on 

siinjuures maailmas väljapaistvat karjääri teinud ja mõne aasta eest koduteatrisse värske 

peadirigendina naasnud Vello Pähnal. Maestro viimseni väljapeetud, sügav ja nüanssideni 

lihvitud „Fausti“ interpretatsioon meenutas isegi mitte Estonia teatri Eri Klasi (kellele oli 

omane pigem impulsiivsus kui ülim täpsus), vaid tema eelkäija, Neeme Järvi aega. 

 

Praeguseks on see etendus teatud mõttes Estonia visiitkaardiks, mida võib igal pool 

põhjendatud uhkusega esitada. Ning ka Dmitri Bertmani jaoks on „Faust“ üheks 

loominguliseks tipuks nagu seda helikonlaste jaoks on teatriklassikaks saanud „Mtsenski 

maakonna leedi Macbeth“ ja „Karmeliitide dialoogid“. Ja mingis mõttes isegi veel kõrgemast 

klassist. Mitte vaid seetõttu, et teose on lavale toonud küps meister, vaid ka „mõtete 

edasiarenduse“ mõistes. 

 

Bertman pole kaugeltki mitte kõige radikaalsem ooperilavastaja, kuid tema „Faust“ on 

piisavalt radikaalne. Kuid see on nimelt bertmanlik radikaalsus: jättes sündmustiku aluse 

puutumata, muudab lavastaja osaliselt, olgugi et koostöös muusika ja muusikalise 

dramaturgiaga, „pakutavaid olukordi“ isegi siis, kui tundub, et minnakse autorist küllaltki 

kaugele. Ja mis on selle teose puhul eriti huvitav ja leidlik on see, kuidas äärmiselt terav ja 

mõneti isegi päevakajaline lavastus (seejuures ilma poliitiliste allusioonideta) võib täiesti 

orgaaniliselt kokku sulada nende tinglikult ajalooliste kostüümidega. 

On arusaadav, et iga vaatajat (või kriitilise artikli lugejat) erutab alati iga kaasaegse 

„režiiteatri“ etenduse juures tekkiv küsimus: kus ja millal tegevus toimub? Kuid Bertman ei 

oleks Bertman, kui sellele küsimusele oleks olemas ühene vastus. Tundub, et kostüümide 

järgi otsustades (kostüümid ja lavakujundus Ene-Liis Semper) kusagil kui mitte just 

Saksamaal, siis igal juhul Põhja-Euroopas ja pigem Gounod’ kui Goethe ajal. Peamine 

tegevuskoht on kirik, seejuures ilmselgelt luteri kirik. Peaaegu kõik stseenid mängitakse kas 

vahetult kirikus või selle juures. 

 

Etenduses on kaks tihedalt seotud stiihiat, mis kohati sujuvalt ja märkamatult teineteist 

katavad: need on kirik ja kabaree. Me saame aru, et jutt käib mitte usust ja mitte religioonist. 

Tundub, et tõeliselt usub siin ainult Margarete. Teiste kirikute jaoks on religioon vaid rituaal, 

mis sobib suurepäraselt kokku kõige tühjema ja patusema eluga. Usulisse ekstaasi langevad 

need inimesed peamiselt ainult korralikus joobeseisundis. Ja kui näiteks end poolsurnuks 

joonud Valentin põlvedele kukub ja meeletult risti ette lüües oma kuulsat kavatiin-palvet 

alustab, samal ajal kui ões, kelle suunas ta niiviisi palvetab ja püüab teda suure häbitundega 

teadvusele tuua, sigineb kahtlus, et jutt on tegelikult millestki väga valusalt isiklikust ja 

lihtsast (viletsa tõlke korral vene keelde samastatakse millegipärast „vaimsusega“). Ning see 

mõte süveneb, kui seesama Valentin püüab järgmises episoodis end Saatana eest kaitsta, 



tehes tühjadest veinipudelitest risti. 

 

Kuid lubage, hüüab mõni lugeja, kuidas saab siis niiviisi ümber käia tegelaskujuga, keda 

iseloomustatakse sedavõrd ülla muusika abil? Aga kui vaadata tegelaskuju arengu 

perspektiivi ja kui meenutada, et ta saadab surmasuus olles needusi oma „kuumale“ õele, 

püüdes ise püham olla mitte Rooma paavstist vaid Jumalast endast (sõnasõnalise tõlke 

juures kõlab tema viimane fraas umbes nii: „Isegi kui Jumal sulle andestab, ole sa minu poolt 

neetud“) ning jäädes viimse hingetõmbeni põhimõtteliseks väikekodanlaseks, tahaks juba 

vähem arutleda suursugususe üle. Seda enam, et tegelikult on viidatud kavatiin helilooja 

poolt hiljem lisatud, et konkreetsele esitajale rohkem meele järgi olla ning sel viisil lisatud 

tegelaskuju kandvamaks muuta (kusjuures teater võttis, muide, avamängu esimese variandi, 

kuhu seda teemat ei olnud veel lisatud). Aga see, kuidas Bertman lavastab, meenutab veel üht 

Boriss Pokrovski võtmeelementide metodoloogiat – lavastaja ristjoont. 

 

Muuseas, andes selle kohta ühes oma raamatus selgitusi, viitab Pokrovski sealhulgas ka 

„Faustile“, kus tema sõnade kohaselt on selline ristjoon antud autori enda poolt: „Orkester 

ülistab Fausti ja Margarete armastust, aga laval me näeme nende üle irvitavat Mefistot“ 

(tsiteerin mälu järgi ja täpsuse eest ei vastuta). Ka Dmitri Bertmanil on samas kohas ristjoon, 

kuid hoopis teistsugune. Ekstaasis Margarete langeb Fausti embusse, aga kiriku ukseavast 

jälgib neid... Vana Faust. Väga võimalik, muide, et kõik toimub vaid tema haiglases 

fantaasias... 

 

Kahe Fausti, vana ja noore, paralleelsel olemasolul etenduses võib olla mitu seletust. Lisaks 

eeltoodule on võimalik ka selline seletus: tegelikult jäi Faust peale noore keha tagasisaamist 

hingelt ikkagi samasuguseks himuraks vanameheks, kes ei olnud võimeline tõeliselt 

armastama. Nii tuleb ta ka Valentini tapmise stseenis hoopiski mitte Margarete juurde, 

kellelt ta on juba kõik saanud, mida tahtis, vaid tema asemele asunud trahteri teenijanna 

Catherine’i juurde (kelle kombed osutavad ühemõtteliselt maailma vanima ameti esindajale). 

Viimane nagu materialiseeruks Mefisto serenaadist, mis originaalis on määratud just nimelt 

kellelegi täiesti tundmatule Catherine’ile. Aga Dmitri Bertman on kuulus ka oma haruldase 

oskuse poolest haarata lennult iga „etteütlemist“, olgu siis muusikas või tekstis. 

 

Erinevalt Margaretest on peategelane siin psühholoogilise teatri vahenditest ilma jäetud ja 

seetõttu ei tekigi küsimust, kuidas sai sellisel Faustil ootamatult ärgata südametunnistus, mis 

ajendas teda Margaretet päästma. Antud juhul on see eelkõige ettekäändeks, et talle 

pimedusse järgneda (mis etenduses meenutab pigem hullumaja, nagu „Elupõletaja 

tähelennus“, kuid ainult naiste oma). Kuid nagu üsna varsti selgub, on tema sellisesse 

masendavasse kohta ilmumises olemas ka muu, peamise ideega otseselt seotud põhjus, mis 

on, nagu Bertmanil peaaegu alati, üldsegi mitte ühemõtteline. Ühtäkki hakkab Margarete 

Faustis nägema deemonit-võrgutajat ning otsib kaitset... Mefistolt. 

 

Ja-ja, just Mefistolt, ning see tundub etenduses väga mõistlik ja isegi rohkem inimlik olevat, 

kui teiste inimeste korral. Ja kui päris finaalis, jällegi kirikus, näeme pea Mefisto õlale 

langetanud Margaretet, kes on endale võtnud justkui lohutaja rolli, siis protestitunnet 

millegipärast ei teki. Vastupidi, see misanstseen paneb paljud asjad paika. Tundub, et Mefisto 

leinab täiesti siiralt, mis nii või teisiti soodustas Margarete hukkumist (või vastupidi, 

pääsemist?). Tundub, et tema ülesanne ei ole üldsegi mitte kellegi hingede omandamises. Ta 

tuli, et saata inimestele katsumusi ning ei tunne mingisugust võidurõõmu sellest, et enamik 

inimsoost teda välja ei kannata. Heites kurva pilgu teda ümbritsevatele tuimade 

nukunägudega hosianna lauljatele, lahkub ta sellest maailmast, kus, Pasternaki sõnadega 



öelduna „kõik upub silmakirjalikkusse“ ning saatanat pole üldsegi vaja – saadakse ise 

kuidagimoodi hakkama... 

Eraldi jutt on Margarete. Ta on tõesti nagu valguskiir ja pole mõtet rääkida selle tegelaskuju 

märkimisväärsest ümbermõtestamisest; tema areng on siiski edasi antud kogu sügavuses, 

koos pisidetailidega, kuid seejuures ilma igasuguse surveta. Me tunneme peaaegu füüsiliselt 

tema jõuetust Fausti embuses ja nende mõlema tunnete kogu erinevust. Isegi selline 

„libastusohtlik“ hetk nagu lapseootel Margarete ilmumine on tehtud nii, et klomp tõuseb 

kurku ning mitte mingisugusest maitse- ja mõõdutunde puudusest, mis tihtilugu sellistes 

olukordades tekib, ei saa juttugi olla. Margarete esitab oma aaria (paraku, pea alati 

lühendatult) ja värisedes kõhtu puudutades kuulatab kirgastunud naeratusega temas 

tärganud elu südamelööke, kägardades samaaegselt käesolevaid mähkmeid, eelaimdusega 

teda ees ootavast. Aga kui pärast Valentini surma algavad tal tuhud ja ta tõmbab seejärel 

kusagilt välja punase tombukese, mis meenutab südant, saame suurepäraselt aru, et see on 

tema hägustunud teadvuse fantaasia. Nagu ka järgmine palvestseen kirikus, kus Mefisto hääl 

kajab arusaamata kust ja Margaretele tundub, et see kõlab tema sisemuses, ning ta poeb 

hirmuga lavatsi alla... 

 

Tuleb mainida veel üht tegelaskuju – ilmselt kõige saladuslikumat. See pole keegi muu kui 

Siebel. Tundub, et just tema peab siin kõik tükid kokku panema. Me näeme teda juba enne 

etenduse algust – kõvakübara ja näole joonistaud maskiga kloun istub eeslava paremal pool 

asuva mingisuguse klaveri või oreli taha ja imiteerib mängimist, vahtides ise tema ees puldil 

olevaid tõelisi noote. Selline ongi autoripoolne tegelaskuju, Gounod’ allusioon, kes oligi 

vaimulik ja mängis kirikuorelit ning samal ajal kirjutas üldsegi mitte vaimulikku muusikat. 

Seejärel on sama tegelaskuju Siebelina kõrtsis, osaleb aktiivselt sõbralikus joomingus 

Valentini ja Wagneriga ning näitab üles armastust Margarete vastu. Järgmises pildis, 

reageerides teraselt „olukorra muutusele“, esitab ta kuulsaid kupleesid („Te jutustage talle“) 

nagu võltsestraadlikke numbreid terve jõugu kloonitud ja kostümeeritud siebelite saatel, 

hoides käes butafoorset mikrofoni. Ja Valentini naasmise stseenis selgub äkki, et selle maski 

taga varjab end tegelikult... naine. Valentin – kui täpselt teksti järgida – kutsub ta oma majja 

ja kui nad sealt väljuvad, on ka palja silmaga näha, et nende vahel on kõik juba toimunud... 

Siin on raske vabaneda meenuvatest Offenbachi „Hoffmanni lugudest“, kus Niklaus osutub 

lõpuks poeedi Muusaks. Tõsi, kui miski Valentini ja Hoffmanni lähendab, siis on see ehk 

ainult kiindumus „alkoholismi“... 

 

Selles etenduses on kõrge hinnangu ära teeninud absoluutselt kõik näitlejatööd ja mõningaid 

neist võib julgelt lavašedöövriks nimetada. Kusjuures on huvitav, et Moskvas olid Margarete 

ja Mefisto rollis laval esietenduse teise koosseisu liikmed (esimene koosseis ei saanud 

rahvusvaheliste projektide tõttu osaleda), kuid seda mitte teades selle peale lihtsalt ei tule. 

Tšehhitari Maria Fajtová Margarete ja ukrainlase Pavlo Balakini (kes täiendas end Tallinnas 

Mati Palmi lauluklassis ning on nüüdsest trupi põhikoosseisus) Mefisto olid väga ja väga 

head. Ning alles hiljem, olles DVDlt esimest koosseisu vaadanud, võis aru saada, miks 

teatrijuhid rääkisid sellise kahetsusega, et Joanna Freszel Poolast ja Ain Anger (eelnevalt 

Rahvusooper Estonia ning juba ammusest Viini Riigiooperi truppi kuuluv ja paljudel 

Euroopa lavadel esinev solist) ei saanud kohale tulla. Jah, nende osalusel jätab see etendus 

veel võimsama mulje. Anger – fenomenaalne Mefisto, ja Freszel – ilma liialdusteta geniaalne 

Margarete. Ta on ideaalne mitte üksnes oma partii peene nüansseerimise poolest, vaid esitab 

oma näitlejatöö sellisel tasemel, millist võib ooperilaval vaid harva kohata. Muuseas, ka 

Oliver Kuusik (noor Faust), Rauno Elp (Valentin) ja Helen Lokuta (Siebel) on kõik esimesest 

koosseisust. Neist igaühe kohta saab öelda vaid parimaid kiidusõnu – eriti aga hämmastavalt 

orgaanilise Helen Lokuta kohta. 

 



Eraldi tuleks ära märkida teatri koori suurepärast tööd (koormeister Elmo Tiisvald), kui Eesti 

koorimuusika tase ei oleks traditsiooniliselt alati sellisel suurel kõrgusel. Ka orkester, nagu 

juba öeldud, oli suurepärane (Vello Pähna silmapaistvat interpretatsiooni ma algul juba 

mainisin). 

Helikoni laval etendatud eesti „Faustist“ (paraku vaid korra) sai kahtlemata erakorraline 

sündmus. Õnneks nende jaoks, kes etendusele ei pääsenud või kelle jaoks (nagu ka käesoleva 

kirjutise autorile) jäi ühest korrast väheks, on olemas väga hea kvaliteediga DVD, mida 

külalisetenduste ajal sai Helikoni teatrist hankida. See on üks harvadest juhtudest, kui 

etenduse salvestus vapustab võrdväärselt saalist vaadatuna. 

 

Kuid salvestused salvestusteks, tegelikult tahaks ikkagi, et selline sõprusteatrite lavade 

vahetus muutuks traditsiooniliseks ja toimuks vähemalt kasvõi iga kahe-kolme aasta tagant. 

 

http://mus-mag.ru/mz-txt/2016-11/r-faust.htm 

 


