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«Tsaari mõrsja» Es-
tonias, keskel Märt 
Jakobson.  FOTOd: Rah-
vusOOpeR esTOnia.

Lõkovi rollis laulnud tenor Igor 
Morozov kukkus minu meelest 
ansamblist kõige enam välja. 
Ma ei jäänud hetkekski usku-
ma tema tundeid Marfa vastu. 
Aga tuleb tunnistada, et Ivan 
on selles ooperis väga igav roll: 
mäng käib üle tema pea ning 
helilooja pole andnud talle ise-
gi võimalust laval omaenese 
aaria saatel surra.

Marfa osas laulnud Kris-
tel Pärtnal õnnestus kehas-
tada veenvalt ja veetlevalt se-
da kunstilist naisideaali, mida 
kohtame mitmes Rimski-Kor-
sakovi ooperis (tegelastest nt 
Olga, Lumivalguke, Mlada, Vol-
hova). See on süütu ja hukku-
misele määratud ilu, mida võiks 
mõtteliselt vastandada patuse-
le ilule (viimase monumentaal-
seim kehastus ooperilaval on 
Bizet’ «Carmeni» nimitegelane). 
Dramatism sobib Pärtnale: su-
reva pruudina oli ta võimsam 
kui armunud pruudina.

Esimese vaatuse varastas 
minu silmis Helen Lokuta ke-
hastatud Ljubaša, kes tõestas, 
et mahajäetud armukade nai-
ne on teose dramaatilise pin-
ge hoidja ning kasvatajana pal-
ju põnevam tegelane kui ar-
munud mees. Ehkki see partii 
näis olevat Lokuta jaoks tessi-
tuurilt natuke liiga madal, suu-
tis ta oma pika a cappella aaria 
ajal publiku juubelduste saatel 
hingemineva meisterlikkusega 
ilusti finišisse jõuda.

Teises vaatuses lasti Ljuba-
ša lavale ainult surema ning 
finaalis laulis end hingesta-
tud esitusega ooperi peatege-
laseks hoopis Rauno Elpi ke-
hastatud Grigori Grjaznoi. El-
pi esituses oli Grjaznoi armas-
tus ning (patu)kahetsus seda-
võrd siiras, et ülendas tema te-
gelaskuju mõrtsukast armastu-

Helilooja Jüri Reinvere.  FOTO: eleanOR BOileau ClaRke

Jüri Reinvere kolmas ooper 
esietendub Saksamaal

Sellest tuleb jäl-
le suur ooper ja 
suur lugu,» üt-
leb Jüri Reinvere. 
Saksamaal elava 
eesti helilooja ka-

hevaatuseline, täisorkestri ja 
-kooriga ooper «Minona» esi-
etendub 2020. aasta jaanuaris. 
Regensburgi teatri tellimusel 
valmiva ooperi peategelane on 
Minona von Stackelberg, kes 
mõningate uurijate kinnitusel 
on Beethoveni tütar. Eestlas-
tele muudab Minona aga hu-
vitavaks fakt, et ta elas aastail 
1819–1842 Tallinnas. Ja Rein-
vere uue ooperi keskse stsee-
ni tegevus toimubki Tallinnas.

Reinvere tunnistab, et 
tellimus kirjutada Regens-
burgi teatrile ooper on vä-
ga austusväärne, sest oope-
ritellimusi jagatakse vähe. 
Oluline on seegi, et üks oo-
peri finantseerijaid on Ernst 
von Siemens-Stiftung Sak-
samaal, mis tõstab Reinve-
re Saksa heliloojate auväär-
sesse nimekirja. «Regensbur-
gi teater on auväärne teater, 
mis on kuulus oma erksa re-
pertuaari poolest,» ütleb he-
lilooja. «Nad andsid mulle 
kõige paremad tingimused, 
ning mis veel olulisem, taht-
sid esietendust kohe Beetho-
veni aasta algusesse, jaanua-
rikuusse 2020,» põhjendab 
Reinvere teatri valikut.

Teose peategelaseks 
Beethoveni tütar
Nagu oma kahe eelmise oo-
peri – «Puhastus», mis esi-
etendus Soome Rahvus-
ooperis, ning «Peer Gynt», 
mis oli Norra Rahvusoope-
ri repertuaaris  –, nii ka «Mi-
nona» libretistiks on heliloo-
ja ise. Libreto kirjutab Rein-
vere saksa keeles ja kirjastaja 
on Sikorski Hamburgis.

Küsimusele, kas helilooja 
uue ooperi helikeel on kuu-
lajatele juba tuttav või ta on 
olnud uue otsingul, vastab 
Rein vere: «Mitmetes asjades 
liigun uutel radadel, kuid pal-
juski loomulikult toetun ka 
oma varasemale loomingule».

Minonani jõudis Reinvere 
Josephine Brunswicki, Mino-
na ema lugu uurides ja nähes, 
kui oluline oli see naine Beet-
hoveni muusikas ja elus. «Jose-
phine motiivistik läbib Beetho-
veni muusikat noorusteostest 
kuni surmani, näiteks Beet-
hoveni kaks viimast klaveri-
sonaati, arvavad uurijad, on te-
gelikult reekviem Josephinele. 
Kui asusin täpsemalt uurima 
Josephine tausta, seisab Mino-
na seal kohe keskel. Temast on 
Saksamaal ka väga palju juttu: 
ta on kuum teema juba oma 
aastakümne võrra, tegelikult 
alates juba sellest, kui Josephi-
ne kui «Unustamatu armasta-
tu» Harry Goldschmidti poolt 
1980. aastatel tõestati.»

Minona elas Tallinnas 
Suur-Kloostri tänaval ja Mär-
jamaa lähedal oma seadusliku 
isa ja Josephine von Brunswic-
ki tolleaegse abikaasa Chris-
toph von Stackelbergi juu-
res, kes ühtlasi on eestikeelse-
te koolisüsteemide alusepani-
ja. Pärast Christoph von Stac-
kelbergi surma kolis Minona 
Austria-Ungarisse, Viinis ta 
1897. aastal ka suri.

«Väga usutav,» vastab 
Rein vere küsimusele, kui usu-
tav on Beethoveni ja Minona 
sugulus. «Beethoven kohtab 
oma kuulsa «Kirja unustama-
tule armastatule» adressaati 
Prahas, nädalapäevad hiljem 
kirjutab talle selle kirja, viida-
tes äsjasele kohtumisele, Mino-
na sünnib täpselt üheksa kuud 
hiljem, aga Josephine pole nen-
del nädalatel ega kuudel oma 
abikaasa Christoph von Stac-
kelbergiga koos. Minonal on 
palju iseloomujooni sarnased 
Ludwigiga, spekuleeritakse ka, 
et nende välimus oli sarnane.»

Jüri Reinvere ütleb, et oo-
peril on kaks peateemat ja mõ-
lemad on nn klassikalised oo-
periteemad: isa müsteerium ja 
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kunstnike lapsed, kes maksavad 
oma vanemate elukutse eest 
tohutut hinda. «Kui müstiline, 
kütkestav, salapärane, kristalne 
on kogu see eluline ämblikuvõr-
gustik Minona von Stackelber-
gi ajaloolise isiku ümber,» vas-
tab Reinvere küsimusele, mis te-
da inspireeris «Minonat» looma.

Ooper esietendub 
Beethoveni juubeliaastal
«Beethoveni uurijate hulgas on 
suur hulk uurijaid, kes on sada 
protsenti kindlad, et Minona on 
Beethoveni tütar, sest ta ei saa 
olla Christoph von Stackelbergi 
tütar. See teema on juba pike-
mat aega Beethoven-uuringutes 
kuum teema ja konsensus on 
valdav,» selgitab Reinvere.

Reinvere arvab, et Beetho-
ven pole tähtis helilooja mitte 
ainult temale, vaid kõigile, kes 
klassikalise muusikaga süvitsi 
tegelevad. «Selge see, et Beet-
hoveni mõju on kogu muusi-
ka ajaloos ehk kõige tohutuma 
jõuga üleüldse. Teda on muu-
sikas võimalik võrrelda võib-
olla kuidagi kaudselt sellega, 
kuidas Einstein muutis arusaa-
mist ümbritsevast universu-
mist, Sigmund Freud inimese 
psüühikast või kuidas Raffael 
muutis kunstiajaloo kulgu.»

«Olen väga rõõmus, ei, vä-
ga uhke, et Jüri Reinvere meile 
selle tellimusooperi kirjutab,» 
ütleb Jens Neundorff von Enz-
berg, Regensburgi teatri inten-
dant. «Reinvere on üks kuul-
samaid eesti heliloojaid ja see, 
kuidas ta oma kaasaega kõne-
tava loomingu harmooniliste 
ja meloodiliste struktuuridega 
loob meelelisi helielamusi, mis 
kuulajaid haaravad ja oma või-
musesse võtavad, avaldab mul-
le tohutut muljet.»

Jens Neundorff von Enz-
berg ütleb, et kirjutada Beet-
hoveni aastal – aasta 2020 on 
pühendatud just sellele heliloo-
jale – ooper Beethoveni võima-
likust tütrest Minonast on tõe-
line pomm. «Ma olen kindel, 
et see temaatika on ka muusi-
kateadusele ülihuvitav, annab 
võimaluse näha Beethovenit 
kui inimest ja võimalikku isa 
täiesti uuest aspektist.»

Aga kas ooper võiks kuna-
gi kõlada ka Eestis? «Igati mõel-
dav, pean aga ikka ja jälle kor-
dama, et mina ei ole ooperiin-
tendant ega langeta selliseid ot-
suseid,» vastab Jüri Reinvere.

Kui müstiline, 
kütkestav, salapärane 
on kogu see eluline 
ämblikuvõrgustik 
Minona von 
Stackelbergi ajaloolise 
isiku ümber.

se ohvriks. Siin oli läbielamist 
ja isiklikku tragöödiat, mis la-
si hetkeks unustada lavastaja 
esitatud suhteliselt sihitud ja 
sisutud süüdistused Stalinile 
ning stalinismile.

Elp tõestas, et mõrvaritel ja 
armastuse ohvritel tunnetusli-
kus mõttes vahet teha ei peaks 
meil aitama mitte krimiuudi-
sed või ajalooraamatud, vaid 
paduromantilised kunstiteo-
sed. Ja «Tsaari mõrsja» on oma 
autentsel kujul üks nendest.

Estonia orkester Jüri Alper-
teni juhatusel pakkus ilusa par-
tii, mitmest õnnestunud väi-
kerollist (eelkõige Mart Laur, 
Mart Madiste ja Märt Jakob-
son) oli mulle esietendusel nau-
ditavaim ning meeldejäänuim 
Heli Veskuse Domna Saburova. 
Olgugi et tema vokaalselt vee-
nev ning lavalises mõttes ar-
tistlik esitus kippus millegipä-
rast kohati ilma sisulise põh-
jenduseta koomikasse kalduma 
(või see kõigest näis mulle nii?).

Juri Aleksandrovi lavastus 
pole mõjus mitte kunstilise ter-
viku, vaid diplomaatilise žes-
tina – see tuletab meile meel-
de eesti ja vene rahva ühiseid 
kannatusi ning kinnitab just-
kui rahvaste sõprust. Kuid sel-
le aluseks olev lavastuslik kont-
septsioon, mis rokiks putinli-
kul Venemaal ilmselt siiani (ja 
suuresti sõltumatult ooperist, 
millega see on dialoogi aseta-
tud), oleks olnud Estonia laval 
väga aja- ning asjakohane um-
bes täpselt 1989. aastal (varem 
polnuks selle esitamine poliiti-
listel põhjustel lihtsalt võima-
lik), tänaseks on tema «parim 
enne» aga lootusetult möödas.

Peamiselt eestlastest ja 
soomlastest koosneva Estonia 
külastajaskonna hulgas ei lei-
du ilmselt inimest, kes vajaks 
või sooviks romantilise tragöö-
dia pähe ajalootundi stalinist-
liku ajastu õudustest; kes soo-
viks kompleksse ja dünaamili-
se kunstitõe asemel plakatlikku 
ning staatilist ajaloolist tõde.

Sellega seoses on paslik, 
ehkki kurb, meenutada 
üht teist ajaloolist täht-

päeva. Nimelt möödub kahe nä-
dala pärast 10 (kümme!!!) aas-
tast päevast, mil meie rahvus-

ooperi suurel laval tõi mitte-al-
gupärase ooperi välja eestlane 
(selleks oli Arne Mikk, kes la-
vastas Verdi «Maskiballi»). Küll 
on aga sealt peale järjest väl-
ja toodud 17 lavastust sisseos-
tetud lavastajatega (esietendu-
mise järjekorras: «Così fan tut-
te», «Armastus kolme apelsini 
vastu», «Boheem», «Carmen», 
«Parsifal», «Manon Lescaut», 
«Julius Caesar», «Faust», 
«Tannhäuser», «Armujook», 
«Rinaldo», «Cardillac», «Aida», 
«Lendav hollandlane», «Figaro 
pulm», «Tütarlaps kuldsest lää-
nest» ja «Tsaari mõrsja»).

Vaadates seda teoste poo-
lest ülimalt esinduslikku nime-
kirja, meenuvad järjepanu la-
vastuslikud tõlgendused, mis ei 
haakunud ega haaku meie kul-
tuuriruumiga, polnud ega pole 
dialoogis siinse kultuurilise ja 
sotsiaalpoliitilise keskkonnaga.

Me ei ole eestlastena kul-
tuurrahvas, kui ei soovi ega suu-
da ise lavastada maailma oope-
rirepertuaari kuuluvaid teoseid, 
kui me ei püüa nendega loovat 
dialoogi pidada; kui meie mee-
lest on normaalne, et seda tee-
vad meie eest sisseostetud lavas-
tajad ja lavastusbrigaadid, kelle 
kunstiline agenda ja tõlgendus-
kontseptsioonid pärinevad mei-
le võõrast kultuuriruumist. Kes 
on siin süüdi? Punk, päike ja/või 
stalinistlik terror?

«Tsaari mõrsja» ei 
toimi totalitaristliku 
türannia allegooriana, 
Aleksandrovile sattus 
lavastamiseks vale teos.


