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«Olin üllatunud, kui rahulikult 
Jüri lähenevat surma võttis.»
Näitleja Jüri Krjukov sai vähidiagnoosi 20 aasta eest. Milline oli tema viimane aasta?
«Jüri sai aru, et aeg on otsas, ega olnud heitunud – ta oli 
endaga rahu teinud. Mina aga tunnen siiani temast väga 
puudust,» meenutab lavastaja Georg Malvius 1997. aasta 
oktoobrikuu päeva, kui ta kohtus viimati oma hea sõbra 
ja lemmiknäitleja Jüri Krjukoviga. Lavatähe lahkumiseni 
igavikku oli jäänud nädala jagu päevi.

�AIGI VIIRA
aigi.viira@ohtuleht.ee

Jüri Krjukov, oma aja üks sä-
ravamaid ja armastatumaid 
näitlejaid, lahkus meie seast 
vaid 44aastaselt vähi tõttu. 
Halvaloomuline kasvaja avas-
tati tal 1996. aasta suvel. «Sü-
gisel teda opereeriti, aga sel-
lest ta enam välja ei tulnud,» 
on Õhtulehes meenutanud te-
leprodutsent Raivo Suviste. 

Sellest ajast on nüüd möö-
dumas 20 aastat.

Vaatamata rängale 
diagnoosile tegi Jüri 

Krjukov näitlejatööd 
edasi. «Kuigi ta tegi 
kaasa kogu viima-
se hooaja, oli tal 
juba natuke raske 
kõnelda ja me ei 

saanud teda 
enam täisma-

hus kasuta-
da,» on tele-
s a r j a 
«M Klubi» 

produtsent 
Raivo Suviste 

meenutanud.
«M Klubis» 

lõi Krjukov kaasa 
lõpuni. «Mäletan, 

et nii Jüri kui ka «M 
Klubi» hooaja viimane 

võttepäev oli Saaremaal. 
See võis olla kas aprilli vii-

mastel päevadel või mai algul 
1997. aastal. Siis oli ta küll na-
tuke endassetõmbunud, sest 
ta oli saanud teada oma täpse 
diagnoosi. Kuigi, nagu ma aru 
sain, oli terve aasta püütud te-
da ravida. Aga igal juhul oli ta 
väga löödud. Usun, et kui sa 
oled sellises olukorras, siis 
ükskõik, kes su kõrval ka po-
leks, muutud sa üksikuks ja 
üksildaseks,» meenutas Su-
viste Õhtulehes.

Ehk oleks saanud näitlejat 
veel päästa? «Uueks operat-
siooniks oleks pidanud ta vii-
ma Venemaale. Aga ka see 
käik poleks andnud mingit 
kindlat garantiid. Nii otsus-
taski pere, et pole ehk mõtet. 
Ja minu mäletamist mööda üt-
les ka Jüri, et ei taha kuskile 
kaugele ära minna. Et kui ju-
ba, siis las lõpp olla kodus,» 
meenutas Suviste.

1997. aasta oktoobris lah-
kus Krjukov lõplikult.

Hästi mäletab Krjukovit – 
nii näitlejana kui ka tema lõ-
puaegu - ka Georg Malvius 
(71). Sõpradeks said Rootsi la-
vastaja ja Eesti näitleja siis, 
kui Malvius tuli Eestisse tege-

ma rahvusooperis Estonia 
muusikali «Viiuldaja katusel». 
Aasta oli 1989. Malvius läks 
vaatama Estoniasse «Savoy 
balli». Seda dirigent Eri Klasi 
soovitusel: operetis mängivat 
fantastiline näitleja Jüri Krju-
kov, kes sobivat hiilgavalt pii-
mamehest külafi losoofi  Tevje 
rolli.

Krjukovist saigi Tevje. Küll 
mitte esimese hooga, sest 
omaenda muusikaliste võime-
te osas oli tal kõhklusi. «Ta ei 
olnud kindel, kas ta tahab üld-
se Tevje rolli vastu võtta. Üt-
les, et ta ei ole laulja,» sõnab 
Malvius, kui enesekriitiline oli 
tippnäitleja, kelle käes näis 
kõik õnnestuvat imelise ker-
gusega.

«Sel ajal oli Jüri veidi õnne-
tus elujärgus. Sel esimesel õh-
tul ta jõi, lakkamatult,» on la-
vastaja rääkinud raamatus 
«Krjukov. Rolliportreed ja mä-
lestuskillud». Järgmisel päeval 
pärast esimest kohtumist, mis 
Malviusele igatpidi muljet 
avaldas, olnud Krjukov eba-
kindel, kuid andis oma jah-sõ-
na rollile siiski ära. Vastu sai 
loengu, mis sõna otseses mõt-
tes muutis ta elu. «Siis ma üt-
lesin: sa pead mind ühes asjas 
aitama, andma oma sõna, et 
kui töötad koos minuga, ei ole 
sa kunagi purjus,» mäletab 
Malvius toonast kokkulepet 
andeka, kuid iseenda ja maa-
ilmaga pahuksis näitlejaga. 
«See peab olema meievahelin-
ne leping, sest ma arvan, et nii 
on sul palju kergem töötada, 
sa tunned end töös palju pare-
mini. Ja ta lubas. Hiljem muu-
tus ta puhtaks, ei tarvitanud 
enam alkoholi.» Tõesti, Tevje 
tulekuga sai alkoholisõltuvus 
lõpu. Ning sündis suurroll.

«Viiuldaja katusel» 
liitis sõpradeks
Krjukovist ei saanud toonase 
lavastusprotsessi ajal mitte 
üksnes Malviuse lemmiknäit-
leja, vaid ka suur sõber. Krju-
kov rääkis aastal 1993 ajakir-
jale Teater. Muusika. Kino, et 
Tevje mängimine muutis ta elu 
justkui kaheks etapiks ning 
see juhtus just tänu kohtumi-
sele Malviusega: «Ühe rolli 
puhul ma võin öelda, et see on 
tõesti tähenduslik, et see oli 
etapp. See oli «Viiuldaja katu-
sel». Ja mitte niivõrd rollina, 
vaid kogu see töö. Kokkupuu-
tumine mõne inimesega, kui-
das seda nüüd öelda? – muu-
tis minu elu. Ma jagan iseen-

nast selleks Krjukoviks, kes oli 
enne «Viiuldajat», ja selleks 
Krjukoviks, kes on pärast se-
da tööd. Siin ei ole määrav nii-
võrd lavastus või roll, kuivõrd 
kokkusaamine lavastaja kui 
isikuga. Ma hakkasin maailma 
nägema avaramalt. Malvius 
oskas seda kuidagi.»

Sama meelt on Krjukovist 
jutustades ka Malvius, kes tõ-
deb nüüdki, et see kohtumise 
kogemus oli vastastikune. 
Peale selle, et nood kaks tegid 
koos tükki, mis oli siinsel la-
val seniajani keelatud, õppis 
Malvius nägema Eestit läbi 
Krjukovi silmade. Õppis Ees-
tit armastama. «Me tegime 
«Viiuldajat» ajal, kui sündis 
Eesti riik, ja minule sai sellest 
üks mu elu olulisemaid lavas-
tusi,» tõdes Malvius oma järe-
lehüüdes sõbrale. «Sina olid 
minu jaoks see väärikas Tev-
je, kes pani mind nägema Ees-
tit oma silmade läbi ning sina 
vahendasid mulle oma armas-
tust su maa vastu, nii et ma 
hakkasin seda nägema ja ar-
mastama täpselt nii, nagu te-
gid sina.»

«Viiuldaja katusel» ei jää-
nud kahe sõbra viimaseks 
koostööks. 1996. aastal, kui 
Krjukovi tervis oli juba vilets, 
võttis Malvius ta enda assis-
tendiks lavastusele «Inglid 
Ameerikas». Aasta hiljem kut-
sus lavastaja oma haige sõbra 
lavastuse «Nicholas Nickleby 
elu ja seiklused» proove vaa-
tama. Lihtsalt. Sest Krjukov 
elas teatrist, ehkki ta päris lõ-
pus enam lavatööd teha ei saa-
nud.

«Ma mäletan, kui ta oli ju-
ba üpriski haige, suvel, kui 
Malvius tegi proove – tal oli nii 
hea meel, kui Malvius kutsus 
teda proovidesse,» on kõnel-
nud elulooraamatus «Jüri 
Krjukov. Rolliportreed ja mä-
lestuskillud» näitleja Piret 
Kalda. «Jüri ei tohtinudki päi-
kest saada ja ta ei kannatanud 
seda soojust ka enam, siis ta 
ütles, et kui hea on istuda 
draamateatris, pimedas jahe-
das saalis ja seda proovi vaa-
data ja olla! Talle mõjus see 
nagu rohi, ta ei tahtnudki mi-
dagi muud, ta tahtis istuda ja 
vaadata. Viimse hetkeni.»

Lemmiknäitlejast sõbra 
tehtud kingitust hoiab Malvi-
us siiani rahakoti vahel. Sel-
leks on Krjukovi KuKu klubi 
liikmekaart. «Kui me viimati 
kohtusime, ütles ta: ma ei va-
ja seda kaarti praegu, ma võin 
uue saada, võta see endale,» 

on Malvius pihtinud Krjukovi 
raamatu autorile Pille-Riin 
Purjele. «Iga kord, kui ma avan 
rahatasku, esimene asi, mida 
ma näen, on see KuKu kaart.»

«Soovin, et sinagi 
oleksid ikka veel siin.»
«Jüri Krjukov oli nii eriline 
isiksus, intuitiivne ja tundlik. 
Ning ka minu hea sõber, nii et 
ma ei oska ega taha teda kel-
legi teisega võrrelda,» lausub 
Malvius, kes tõi paar nädalat 
tagasi «Viiuldaja katusel» taas 
Estonia lavale. Seekord kehas-
tab piimamees Tevjet küll 
Mait Malmsten. Ajast, kui 
Krjukov Tevjet mängis, on 
möödas 27 aastat. Krjukov ei 
jõudnudki tükki selle eluea lõ-
puni mängida. Haigus ja surm 
panid käe vahele. Surmaga oli 
näitleja juba eos leppinud. 
Vapralt.

«Mu sõber, ma kujutan et-
te, et me istume kahekesi pin-
gil, täpselt nagu tegi sinu Tev-
je, ja jätame teineteisega hü-
vasti, nagu tehakse enne pik-
ka reisi, ning mõtleme küm-
nele aastale, kui oleme teine-
teist tundnud ja koos tööta-
nud,» kirjutas Malvius järele-
hüüdes oma sõbrale. 23. ok-
toobril 1997, kui oli Krjukovi 
ärasaatmine, luges lavastaja 
mõtted ette Andrus Vaarik, 
sest polnud lennuilma ning 
Malvius ei pääsenud Tallinna, 
kirjeldab Purje Krjukovi elu-
looraamatus. «Sina oled nüüd 
läinud, mina istun pingil ja 
soovin, et sinagi oleksid ikka 
veel siin.»

Kummalise kokkusattumu-
sena oli Malvius toona ka 
Stockholmis välja toonud 
«Viiuldaja katusel», mille omil 
sõnul just heale sõbrale pühen-
das. «Olin lennuväljal, kui olid 
tema matused ega jõudnudki 
siia,» rääkis Malvius Purjele. 
«Ja see on kaua aega võtnud, et 
taibata: teda ei ole enam. Tu-
led teatrisse ja otsid, vaatad 
ringi, et näha teda tulemas – 
suitsetamas.» Oodatav aga 
enam ei tule. Mitte kunagi.

Praegugi, kui lavastaja on 
sõbra kaotusega leppinud, ka-
sutab ta temast rääkides üks-
nes ülivõrdeid, nagu tegi ses 
järelehüüdeski. «Jüri oli nii 
loominguline ja nii särav! 
Ning nii sädeleva intellektiga! 
Olen muusikali «Viiuldaja ka-
tusel» eri riikides mitu korda 
lavastanud, kuid pole kuskil 
mujal kohanud temasarnast 
näitlejat.»

«Ma võin rääkida sellest, mida 
ma suhtes olles ei kannata. 

Üks on näiteks manipuleerimine 
ja teine see, kui keegi pidevalt 
kontrollib. Ja ükski suhe ei toimi 
kuigi pikalt, kui pole head seksi!»
Miss Estonia 2013 Kristina Karjalainen (26) vihjab 
Kroonikas, miks tema suhe lõhki läks

PALTROW EI MÕISTA, MIKS TEDA EI SALLITA
Gwyneth Patrow (43) on läbi aastate küsitlustes fi gureerinud kui näitleja, 
keda publik kõige rohkem vihkab. Gwyneth on lõpuks ka ise sel teemal suu 
avanud. BBC jutusaates «HardTalk» imestas ta, et teda vihatakse rohkem 
kui lauljatar Rihanna sinisekspeksmisega tuntuks saanud Chris Browni. 
«Miks? Mida mina tegin? Ma ei tee ju mitte midagi muud, kui olen mina 
ise,» imestab Gwyneth ebaõigluse üle. Ta ei paista aduvat, et rahva põlgu-
sel võiks midagi ühist olla tema elustiilibrändiga Goop, kus ta soovi-
tab kõigil tarbida üüratult kalleid ja kentsakaid toiduaineid, või 
kahtlaste tervisenippidega nagu tupeaurutamine. ÕL


