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Tragikoomilised
seigad teatris ja teised
toredad juhtumised
„SEDA MA KÜLL EI TEADNUD,
ET SA VIIULIT MÄNGID!“

Kui Roman Baskin hakkas tegema Fellini draamala-

vastust „Orkestriproov“, kutsus ta Teo sinna mängi-

ma sõnalist rolli, mille nimi oli esimene viiul. Eino 

Baskin, kes käis poja lavastust vaatamas, tuli pärast 

Teod tänama ja ütles: „See on am-

mu teada, et oled suurepärane laul-

ja ja et sul on ooperilaulja kohta ha-

ruldane näitlejameisterlikkus, aga 

seda ma küll ei teadnud, et sa viiulit 

ka mängid!“ Teo hakkas suure hääle-

ga naerma ja ütles, et see oli nüüd 

küll näitlejameisterlikkus jutumärki-

des: „Ma ei mängi viiulit. Minul ja 

teistel draamarollide osatäitjatel istus 

kõrval vastava pilli professionaalne 

mängija. Minu kõrval istus viiuldaja, 

kelle poogna liigutamist ma jälgisin.“

TEO MAISTE LÄKS
TEO MAISTE JUURDE

Teo Maiste kolleegid naeravad siiani 

üht lugu, kui juba pensionil olnud Teo 

tuli teatri valvelauda ja valvelauas tööl 

olnud neiu teda ära ei tundnud. Perso-

nal oli vahetunud, palju oli tööl noori, 

kes eakamaid teatriinimesi ei teadnud. 

Seetõttu tuli teatris ette tragikoomilisi 

seiku. Valvelaua neiu oli toona küsinud: 

„Kuhu teie lähete?“ Kiire reaktsiooniga 

laulja oli kostnud: „Ma lähen Teo Maiste 

juurde.“ „Jah, palun!“ lubas neiu teda sel-

le peale edasi.

OLEN MUSTAMÄELT!

Kui ENSVLi ajal Moskvast suur 

juht Antropov Eestis käis, toimus 

ka n-ö valitsuskontsert. Nii majas 

sees kui ka väljas olid igal pool 

KGB-jüngrid. Teo astus välisuk-

sest sisse, läks valvelauast läbi ja 

hakkas trepist üles minema, kui 

keegi selja tagant hõikas: „Kust 

teie olete?“ Teo ei pööranud ta 

poole nägugi ja viskas üle õla 

vastuseks: „Mustamäelt olen!“ Ja 

astus edasi trepist üles garderoo-

bi riideid vahetama. Julgeoleku-

mees jäi pika ninaga.

DIRIGENT VELLO PÄHNI POEG
SAI TEO JÄRGI OMA NIME

Anne Maiste: „Viisin Eesti muusika- ja teatriaka-

deemia raamatukokku Teo noodid järgmiste põlve-

de jaoks ja seal oli juhtumisi ka Rahvusooper Es-

tonia dirigent Vello Pähn. Vestlesime ja ta ütles, et 

tal kasvab kodus väike poeg, kellele pani nimeks 

Teo. Suur rõõm oli seda kuulda, see tegi meele 

härdaks. Nüüd peaks see väike Teo olema juba 

nelja-aastane noormees. Võib-olla tuleb temastki 

lavainimene – laulja või dirigent. Õnnelikku sirgu-

mist sellele väiksele Teole!“
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TEEKOND KÄTTESAAMATU
UNISTUSE POOLE
Teo Maiste sündis 29. veebruaril 1932. aastal. Kui ta oli üheksa-

aastane, saadeti kolme lapsega pere Siberisse. Isa mõisteti sur-

ma päev enne Teo kümnendat sünnipäeva. Ema oli aga väga te-

gus ja hakkaja naine. Ta soolas sügisel nõgeseid ja maltsa, kolm 

poega käisid kalal ja nii elasid nad talve üle.

Pärast keskkooli lõpetamist ei olnud ain-

sagi dokumendita Teol eriti tulevikuväljavaa-

teid. Talle meeldis laulda, aga ta ei osanud et-

te kujutada, et võib kunagi lauljaks saada. 

Teo tegi aasta aega juhutöid ja viis siis sisse-

astumisdokumendid mitmesse Tomski kõrg-

kooli, aga teda ei võetud tema poliitilise taus-

ta tõttu vastu. Lõpuks otsustas ta metsateh-

nikumi kasuks. Siis astus aga saatus vahele.

„Ühes kangialuses tuli talle vastu volga-

sakslasest poiss, keda ta tundis,“ jagab An-

ne Maiste oma mehe mälestusi. „Ta ütles, et 

siinsamas Tomski muusikakoolis on just lauljate vastuvõtt, mine 

proovi ka. Teo läkski ja tegi laulmise eksami ära. Üks laul oli tal 

endal olemas. Ukse taga oodates kuulis ta seest ühe teise poisi 

laulu ja küsis pärast temalt nooti. Esitas oma laulud ära ja tal 

paluti oodata. Kooli direktor tuli tema juurde ja küsis: „Tahate 

lauljaks saada? Mis teil  on selle jaoks vaja?“ Teo oli tagasihoidli-

kult öelnud, et stipendiumi ja elukohta. Direktor ütles – saate 

kõik, mis vaja! Nii ta saigi õppima Tomski muusikakooli.“ Õpin-

gute ajal käis Teo lisaraha teenimas statistina Tomski draama-

teatris ja salaja laulmas Tomskis kirikukooris, kus sai selgeks va-

navene keele häälduse, mis tal hiljem oma ooperirollides on 

marjaks ära kulunud.

Mõni aasta hiljem, kui Teo sai oma elu esimese passi, tuli ta 

suveks Eestisse ja käis ka Tallinna konservatooriumis maad  uuri-

mas, kas oleks võimalik pärast õpinguid Tomskis sinna õppima 

minna. Talle pakuti aga vaid võimalust ettevalmistuskursustele 

minna. Anne arvab, et eks tollane rektor ilmselt pelgas Teo rep-

resseeritu staatust. Teo kirjutas oma Tomski õpetajale, kes vas-

tas, et oled niigi palju aastaid oma elust juba kaotanud, ära rais-

ka rohkem aega, mine Novosibirski konservatooriumi ja proovi 

sinna õppima saada. Saigi sisse.

Pärast esimest kursust tuli Teo taas suvepuhkuseks Ees-

tisse. Kui augustis tuli aeg kooli tagasi sõita, sai ta kokku 

tuttavaga, kes laitis Siberisse naasmise mõtte maha ja kor-

raldas talle kohtumise Tiit Kuusikuga. „Kuusik kuulas ta 

ära, helistas siis kohe uuele rektorile Eugen Kapile ja ütles: 

„Eesti poiss peab Eestis õppima!“ Eugen Kapil oli ainult 

üks küsimus: „Kas ta eesti keelt oskab?“ Kuusik ütles, et 

loomulikult oskab. Nii ta ei läinud Teo enam tagasi Nov-

osibirskisse, vaid sai õppima Tallinna konservatooriumi 

teisele kursusele Jenny Siimoni lauluklassi.

Teo Maiste loomingu hulka kuulub ligi 130 lavarolli. Ta on 

pälvinud muu hulgas Eesti NSV rahvakunstniku aunimetuse ja 

Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

www.ohtuleht.ee

kuidas Teo
a võitles.“
90. sünniaastapäev

rusmaaks olidki enamjaolt kala- 
ja lihatoidud, Annele aga meel-
dis küpsetada. „Olin lapsest saa-
ti elanud emaga, kes oli hea söö-
gitegija, ning kui abiellusime, ei 
osanud ma hästi süüa teha. Teo 
aga ütles selle peale, et küll me 
kahekesi hakkame saame! Ja sai-
megi! Eks olin ema kõrvalt ikka 
üht-teist õppinud.“

Kuigi Teo oli abielus teatriga, 
oli kodu tema jaoks kõige täht-
sam. Välismaal esinemas käies 
ostis ta omateenitud raha eest 
nii kodumasinaid kui ka -tehni-
kat, mida Eestis tollal veel poo-
dides ei leidunud.

Teo teatritöö lõppes aastal 
2011, kui ta oli lähenemas 80. 
eluaastale. „Ma mäletan, et Teo 
ütles ikka mitu korda – vana ini-
mest ei ole laval ilus vaadata,“ 
ütleb Anne.

Ometi elas 51 aastat laval ol-
nud ooperibass teatrist lahku-

minekut väga üle. „Teater oli ju 
talle nagu teine kodu,“ sõnab 
Anne. Teo täitis koju jäädes oma 
aega plaatide kuulamise, veebist 
etenduste ja kontsertide kuula-
mise, lugemise ja koduste toi-
metamistega. „Tuttavad Soo-
mest, Rootsist ja Saksamaalt ning 
tema õpilased käisid tal külas. 
See oli talle heaks vahelduseks.“

Kassi kummaline 
käitumine ennustas halba

Neli aastat tagasi kevadel jäid 
Anne ja Teo mõlemad ühel ajal 
haigeks. Anne arvab, et ilmselt 
tabas neid gripp. Tema enese-
tunne läks peagi paremaks, Teol 
aga päris halvaks. Koju kutsutud 
arst kahtlustas kopsupõletikku 
ja laulja viidi haiglasse. Kaks päe-
va hiljem saadeti ta tagasi koju, 
kopsupõletikku polevat leitud. 
Kodus aga tervis halvenes taas, 
palavik tõusis üle 39 kraadi. „Eh-

matasin nii ära, kutsusin kiirabi 
ja ta viidi uuesti haiglasse. Ta jäi 
sinna kaheks kuuks. Käisin iga 
päev tema juures, olin seal kolm-
neli tundi. Söötsin, andsin roh-
tu ja juua. Tal oli vaja teatud ko-
gus vedelikku päevas juua, aga 
ta ei tahtnud seda.“

Diagnoosi arstid algul Anne-
le ei öelnud, aga tänu Teo Soo-
me kolleegidele sai ta lõpuks tea-
da, et mehel on sepsis. „See eh-
matas mind väga. Käisin kaks 
kuud iga päev haiglas Teod toe-
tamas. Valus ja raske oli vaada-
ta, kuidas ta sepsisega 39kraa-
dise palavikuga üle kuu aja võit-
les. Aga ta tuli sellest välja!“

Taastusravilt koju tulles ko-
sus Teo jõudsalt, medõde ja fü-
sioterapeut käisid temaga kodus 
tegelemas ja kõik läks paremu-
se poole. Annele jäi aga silma 
midagi kummalist, millele ta al-
les pärast abikaasa lahkumist tä-

henduse andis – valge kass Tä-
pi, kes oli varem Teoga lahuta-
matu ja kogu aeg tema juures, ei 
tahtnud enam ühtäkki tema lä-
hedalegi minna. „Viisin ta ise 
Teo sülle, aga ta hüppas sealt 
maha ja läks minema. Täpi ei 
tunnistanud teda enam üldse.“

Annele turgatas kohkudes 
meelde lapsepõlves vanaemalt 
kuuldud lugu, kuidas enne va-
naisa siitilmast lahkumist oli te-
ma koer käitunud samamoodi ja 
ta hüljanud. „Mul oli õudne hirm. 
Hakkasin oma südames kahtle-
ma, kas Teoga ikka läheb kõik 
hästi. Olime ju varem ka kodust 
kauem ära olnud, aga siis tuli 
kass alati Teo juurde. Seekord 
aga ei võtnudki ta teda enam 
omaks. Täpi justkui kandis Teo 
juba maha. Kassidel pidi olema 
väga tugev vaist.“ Suvel viidi Teo 
taas haiglasse. Seekord ta enam 
koju ei tulnud.

„Nii palju oleks talle 
tahtnud veel öelda!“

„Mulle helistati, et tulge nüüd 
kohe oma abikaasa juurde, sest 
muidu peame teile teatama, et 
ta on lahkunud,“ sai Anne haig-
last ehmatava kõne. Ta kiirustas 
oma abikaasa juurde. „Küsisin 
arstilt, kas enam midagi teha ei 
saa... Teo pulsilöögid mu sõrme-
de all hakkasid aeglustuma.“ Te-
lefonihelin. Helistas Soomes aas-
taid operaatorina töötanud An-
ne vennapoeg Andrus Prikk ja 
ütles, et Vesa-Matti Loiri soovib 
Teoga rääkida. Hilja. Anne vaju-
tas kõne kinni.

„Seejärel krääksatas hirmsa 
häälega monitor, mille küljes Teo 
oli, teatades südame seiskumi-
sest. Paar pulsilööki mu sõrme-
de all veel tuksusid ja siis oli vai-
kus... Tundsin, kui suure osa mi-
nust ta endaga kaasa võttis. Lõ-

pus ütles ta mulle – armas, kal-
lis... Tal oli komme mu pead pai-
tada. Nii palju oleks talle taht-
nud veel öelda!“

Anne ei tea öelda pika ja õn-
neliku kooselu valemit, aga ta 
usub, et kindlasti on selle alu-
seks vastastikune tõmme, armas-
tus, usaldus, mõistmine, igatsus, 
kirg, hoolivus, hingamisruumi 
andmine ja rõõm koosolemisest.

„Ka teineteisega arvestami-
ne, austus ja toetamine elukur-
vides. Eks aja ja aastatega suh-
tes midagi ikka devalveerub, aga 
põhialus jääb ikka samaks. Teo 
mehelik tähelepanelikkus ja hoo-
livus oli lõpuni muutumatu. Ta 
oli ikka sama abivalmis ja viisa-
kas nagu meie tutvumise algu-
ses – mantel selga, uks lahti, abi-
valmis käsi...“

ErakoguKalev Lilleorg

Anne Maiste tänavu 

28. augustil Teo Maiste 

sümboolsete jalajälgedega 

mälestusplaadi avamisel.

ESIMENE KOHTUMINE: Anne ja Teo suhtlus sai 

alguse Viru restoranis toimunud banketil. „Mõt-

lesin, et oi, taevas küll, mida mina selle ooperi-

mehega nüüd rääkima hakkan!“ meenutab Anne.

OLULINE PÄEV: Teo ja Anne abiellusid 30. juulil 

1977. Igavene liit sõlmiti aasta pärast tutvumist.

SAMASTUS: Teo Maiste Cyrano rollis Tam-bergi ooperis „Cyrano de Bergerac“ 1976. aastal. Naise sõnul oli Teo oma hingelt nagu tema tegelaskuju – elas sissepoole.

ALATI KOHAL: 28. veebruaril 1982 pärast „Bo-

riss Godunovi“ juubelietendust, kus Teol oli 

täita peaosa. Anne käis Teo suurima fännina 

peaaegu igal tema kontserdil ja esietendusel.
Tanel Meos
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