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"Questo Mar Rosso mi ammollisce eassidera"
(Marcello ja Rodolfo)

Pariisi katusekamber. Kunstnik Marcello ja poeet Rodolfo. on talv,
JÕuluõhtu. Mareello maalib, kuid külmunud sõrmed ei suuda kuidagi
pintslit hoida. Rodolfo jälgib kadedusega Pariisi korstnatest tõusvat
suitsu. Kuna millegi muuga pole ahju kütta, loobib Rodolfotulle oma
näidendi.

"Gia dell' Apocalisse appariscono i segni"
(Colline, Rodolfo, Marcello)

Filosoof Colline saabub halvas tujus - ta ei saanud raha, Jõuluõhtul
on pandimajad kinni. Sõbrad naudivad näidendi leekidest tõusvat
soojust. Kuid, oh häda, see leek kestab vaid hetke!

"Abbasso, abbasso l'autor!"
(Marcello, Colline, Rodolfo, Schaunard)

Neljas sõber, muusik Schaunard saabub toidu- ja veinitagavaraga.
Üks veidrikust inglise lord olla ta palganud, et ta musitseeriks (õige-
mini mängiks heliredeleid) nii kaua, kuni tema papagoi kärvab.
Kolm päeva kulus aega, siis andis Schaunard lordi teenijannale alt-
käemaksu, avas puuri ukse ja mürgitas linnu. Sõpru huvitab rohkem
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toit kui Schaunard'i jutt. Viimane teeb ettepaneku välja pidutsema
minna.

"Si puo"
(Benoit, Marcello, Schaunard, Rodolfo,Colline)

Saabub majaperemees Benoit, muidugi üürinõudega. Noormehed
kostitavad teda veini ja komplimentidega. Kui majaperemehe suust
kõlavad inetud fraasid naiste, isegi abikaasa pihta, viskavad noor-
mehed ta välja. Rodolfolubab sõpradele kohe järgneda, ta peab enne
vaid artikli lõpetama.

"Non sono in uena"
(Rodolfo,Mimi)

Rodolfo töö ei laabu. Koputus. Saabub Mimi, naabritar, et küsida
kustunud küünlale tuld. Mimi tunneb end halvasti. End kogunud,
tahab ta minna, kuid selgub, et on kaotanud võtme.

"Oh! Sventata, sventata!"
(Mimi, Rodolfo)

Äkki kustuvad mõlemad küünlad ning Rodolfoja Mimi otsivad võtit
pimedas. Rodolfoleiab selle, kuid jätkab otsimist, et anda võimalus
kätel kohtuda.

"Ah!" - "Che gelida manina"
(Mimi, Rodolfo)

Rodolfotutvustab ennast - ta on vaene poeet. Vaid unistuste õhulos-
sides on ta rikas, eriti siis, kui kohtab kauneid silmi.

"Si. Mi chiamano Mimi"
(Mimi, Rodolfo,Schaunard, Colline, Marcello)

Mimi tutvustus: ta õige nimi on Lucia, kuid hüütakse "Mimiks".Ta
tikib lõuendile lilli - ka see on tema arvates poeesia, kuigi need lilled
ei lõhna.
Sõbrad annavad Rodolfole märku, et on aeg minna. Rodolfo lubab
neile järgneda.

"0, soove fanciulla"
Rodolfo tunneb Mimis ära oma unelma. Tekkinud tunne on vastas-
tikune. Mimi on nõus Rodolfoja ta sõpradega kaasa minema.
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il vaatus

"Aranei, datteri! Caldi i marroni!"
(Koor, Schaunard, Colline, Rodolfo,Mimi, Marcello,
Parpignol)

Cafe Momus' esisel väljakul on jõululaat. Ka boheemkond on siin.
Schaunard üritab osta pasunat. Rodolfokingib Mimile tanu. Marcel-
lo, kelle mõtted on Musetta juures, loodab armuda kellessegi teises-
se. Colline ostab soodsa hinnaga grammatikaraamatu.

"Questa e Mimi"
(Rodolfo,Marcello, Colline, Schaunard, Parpignol,
Mimi, koor)

Parpignol pakub mänguasju müüa. Sõbrad jõuavad kohvikusseo Ro-
dolfo esitleb Mimid, kes boheemlaste ringi heal meelel vastu võetak-
se. Sõbrad tellivad luksusliku eine.

"Oh! Musetta!" . ''Essa!''
(Rodolfo,Schaunard, Colline, Marcello, koor, Alcindoro,
Musetta, Mimi)

Saabub uhkeldav Musetta, Mareello endine armsam, saatjaks Alcin-
doro, rikas vanamees, keda Musetta kutsub Luluks, mis muidugi
vanahärrat ärritab. MarcelIo teeb, nagu ei märkaks Musettat rää-
kides samal ajal Mimile Musettast kui südametust olendist. Musetta
püüab skandaalitsedes Mareello tähelepanu võita.

"Quando men va soletta per la via"
(Musetta, Marcello, Alcindoro, Mimi, Rodolfo,
Schaunard, Colline)

Valsilaulus püüab Musetta jäljekindlalt Mareello tähelepanu võita.
"Ahi!" - "Che c'et"

(Musetta, Alcindoro,Marcello, Schaunard, Colline,
Mimi, Rodolfo)

Musetta vabaneb Alcindorost, tõestades, et ta jalg valutab, ja saadab
Alcindoro kingsepa juurde uusi kingi muretsema. Vaevalt on vana-
mees lahkunud, kui Musetta ja Mareello viskuvad teineteise embus-
seoBoheemlaskonnal ei jätku raha arve maksmiseks. Musetta lahen-
dab olukorra - sõprade arve kirjutatakse Alcindoro omale juurde.
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m vaatus

"Ohe la, le guardiel Aprite!"
(Koor, tolliohvitser)

Veebruar. Marcello on leidnud endale ja Musettale tööd linnaäärses
kõrtsis ja tegeleb maalimisega. On külm varane hommik, tänava-
piihkijad ja turunaised on juba tegevuses.

"Sa dirmi, scusi, quel'e l'osteria"
(Mimi, seersant, tolliametnik)

Mimi tuleb Marcellot otsima.
"Mimi! Speravo di trouarui qui"

(Mimi, Marcello)
Mimi räägib Marcellole, et Rodolfoarmastab teda endiselt, kuid on
kergesti ärrituv ja armukade. Marcello soovitab neil lahku minna,
öeldes samas, et tema suhted Musettaga on hästi korraldatud. Mimi
varjub, kui näeb Rodolfot.

"Marcello, Finalmente!"
(Rodolfo,Marcello, Mimi)

Rodolforäägib Mimist: ta ei kannata välja, et Mimi naeratab igale
vastutulevale mehele. Marcello püüab teda rahustada. Rodolfotoob
välja hoopis tõsisema põhjuse: Mimi on päästmatult surmale mää-
ratud ning Rodolfoon liiga vaene, et suuta teda aidata. Mimi kuuleb
enda kohta kohutavat tõde. Marcello kuuleb kõrtsist Musetta naeru
ja läheb ärritatuna sisse.

"Addio" - "Chel \tzi?"
(Mimi, Rodolfo)

Mimi ja Rodolfo kohtuvad. Rodolfo püüab oma sõnu leevendada.
Mimi jätab jumalaga, kuid nad otsustavad kevadeni kokku jääda.
Marcellot ja Musettat ei suuda aga hetkel miski lepitada. Nad lähe-
vad lahku.
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IV vaatus

"In un coupe?" - "Con pariglia e liuree"
(Marcello, Rodolfo)

Mõned kuud hiljem. Taas boheemlaste katusekamber. Rodolfo ja
Mareello püüavad tööd teha, kuid mõtted on Mimi ja Musetta juures.
Nende andmetel elavad tüdrukud rikaste meeste kulul luksuslikku
elu.

"0 Mimi, tu piu non torni"
(Rodolfo,Marcello)

Mälestused vallutavad meeled.
"Che ora sia?"

(Rodolfo,Marcello, Schaunard, Colline)
Schaunard ja Colline saabuvad, tuues kaasa tõelise boheemlaseine
- leib ja heeringas. Nad korraldavad piduliku "balli",mis lõpeb "duel-
liga".

"Musettal" - "C'e Mimi"
(Musetta, Marcello, Rodolfo,Colline, Schaunard)

Musetta tuleb teatega, et Mimi on raskesti haige ja teel nende juur-
de. Elu tuleb Mimisse tagasi, ta tunneb sõbrad ära. Boheemlaskond
püüab Mimi olemist mugavamaks teha. Musetta annab Marcellole
oma kõrvarõngad, et nende eest rohtu osta ja arst kutsuda. Musetta
ise läheb ostma Mimile muhvi, millega soojendada tema külmi käsi.

"vecchia zimarra, senti"
(Colline, Schaunard)

Colline otsustab pantida oma vana palitu, Schaunard lahkub koos
temaga, et jätta armastajad omavahele.

"Sono andati? Fingeuo di dormire"
(Rodolfoja Mimi)

Rodolfoja Mimi meenutavad oma armastuse algust -Iõuluõhtul.
"Dorme?" - "Riposa"

(Musetta, Rodolfo,Marcello, Mimi, Schaunard, Colline)
Mareello saabub ravimitega, Musetta muhviga, Colline rahaga. Õn-
nelik Mimi uinub. Arst on tulemas. Schaunard näeb esimesena et
Mimi on surnud... '
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Synopsis

Act one

It is Christmas Eve in the Latin Quarter of Paris, 1830. In
the garret studio which they share, Marcello, a painter, and Rodolfo,
a poet, are at work. Both are feeling the bitter cold, but t~ere is ~o
fuel for the stove, until Rodolfodecides to bum a manuscript of his.
Their companion, the philosopher Colline, joins them and together
they enjoy the heat from the stove. The fire soon goes ou~,however,
causing the others to boo the author. Suddenly boys come m, carrmg
food wine and fuel, and the fourth bohemian, musician Schaunard,
follows them. He puts on the table the money left over from his
purchases and explains how he earned it. His companions pay no
attention to his story but prepare the table for dinner. Schaunard
finally realises what they are doing and recommends that, as it is
Christmas Eve, they eat out.

Benoit, the landlord, comesunexpectedly to the door: the rent
is due. Marcello brings the old man in, letting him see the money
on the table but Benoit soon forgets the purpose of his visit as the
bohemians ~ly him with drink and encourage him to boast of his
success with women. When he mentions that he is married, however,
they pretend to be scandalised and take the opportunity to bundle
him out of the room. Rodolfodecides to stay behind to finish writing
an artiele while the others prepare to go out: they are to wait for
him at the conciergerie. Left alone, Rodolfofinds that he is not in
the mood for writing and a timid knock at the door interrupts his
efforts. His neighbour, Mimi, has called to ask for a light for her
candle. As she comes in she almost faints and drops her candle and
the key to her room. Rodolforetrieves the candle and lights it for
her. She turns to go but suddenly remembers her key. The draught
blows the candle out again and Rodolfosurreptitiously blowshis own
out as weIl. 1bgether they feel for the key in the dark. Rodolfofinds
it and quickly conceals it, and fmally succeeds in touching Mimi's
hand. He proceeds to tell her about himself, and, in retum, she tells
him about herself. Rodolfo'sfriends shout up for him, and he calls
down for them to go on to the Cafe Momus where will meet up with
them. He tums back to find Mimi standing on the moonlight and
they realise that they have fallen in love.They leave together to join
Rodolfo'sfriends.
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Act Two

Outside the Cafe Momus, some moments later, the pavement
is crowded with customers seated at tables and surrounded by street
vendors. Mimi and Rodolfo,on their way to the cafe, stop at a mil-
liner's shop where Rodolfbuys her a pink bonnet. They meet up with
the others and Mimi is introduced with mock formality. The
bohemians' peace is rudely shattered when Musetta, an old flame of
Marcello's , passes by with her companion, the elderly ~d rich Al-
cindoro de Mitonneaux. Seeing Marcello, she makes Alcmdoro stop
and take a table at the cafe, then she tries to attract Marcello's
attention. Her performance becomesmore exaggerated, causing acute
embarrassment to Alcindoroand gradually wearing down Marcello's
resistance. She screams that her shoe is too tight, and, as the ac-
commodating old man goes off to the cobbler's, she falls into Mar-
cello's arms. The bohemians are handed their bill but they have al-
ready spent all Schaunard's money.A military tattoo marehes past
the cafe, and the bohemians and the two girls triumphantly depart,
leaving the bill for Alcindoroto pay.

ActThree

At the Barriere d'Enfer, one of the toll gates of Paris, on an
early morning in February. Mareello and Musetta are living in a
tavem there, and Mimi has come to ask Marcello for advice on her
crumbling relationship with Rodolfo.She complains to him of Rodol-
fo's acute jealousy and Marcello advises her to leave him. Rodolfo
has come up earlier that morning to go to the tavem and is now
inside asleep on abench. As he wakens and comes out to speak to
Marcello, Mimi hides elose by and so overhears rge true reason for
Rodolfo's behaviour when he explains to Marcello that the girl is
dangerously ill, and perhaps elose to death. Mimi is struck by a
coughing fit and Rodolfo,seeing her, runs to help. A shriek of laugh-
ter from Musetta inside the tavem immediately arouses Marcello's
suspicions and rushes in to conmmt her. Mimi tells Rodolfothat she
is going to leave him. She asks him to parool up her belongings but
allows him to keep the pink bonnet as a memento. They agree to
part only when winter is over,while Musetta and Marcello, bursting
out of the tavem, end their relationship with shouts of abuse.
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Act Four

The garret, where Marcello and Rodolfo,both now separated
from Musetta and Mimi, are pretending to work. In reality they are
merely gossiping and are obviouslystill in love with the girls. Schau-
nard and Colline come in with the most meagre of suppers whieh
the bohemians serve and eat comie solemnity. After supper there is
daneing: Colline and Sehaunard swap insults, ehallenge eaeh other
and embark on a duel with tongs and shovel. Suddenly Musetta
appears at the door.She says that Mimi is outside, too weak to climb
the stairs. Rodolforushes down to help her and the others prepare
a bed for the girl. While Rodolfolooks after Mimi, Musetta explains
how she had heard that Mimi was dying and how, having found her,
she asked to be taken to Rodolfo.The bohemians have no food to
offer. Musetta gives Marcello her ear-rings to sell to pay for medi-
eine and a doctor. She then decides to go with him to buy a muff
for Mimi. Colline ehooses to help by pawning his overcoat and, as
he goes, asks Sehaunard also to leave the garret for a while.

Mimi and Rodolfi, alone together, remember the love they
shared and how they :first met. The others gradually retum, and as
Mimi drifts into sleep, Musetta kneels and prays for her. When Col-
line eomes baek and asks about Mimi, Rodolfoslowly realises from
the atmosphere in the room what the rest have already understood:
Mimi is dead.

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria PUCCINI

sündis 22. detsembril 1858
Luccas. Tema isa oli orga-
nist, dirigent, muusikape-
dagoog ja ka kahe ooperi
autor. GP muusikaõpingud
isa juhendamisel algasid 5-
aastaselt. Juba kümneseIt
töötas ta organistina. Aas-
tatel 1872-1880 õppis GP
Instituto Musieale Pacini,
Carlo Angeloni's, kus kom-
poneeris ka oma esimesed,
religioossed helitööd. Esi-
mene tõsisem helitöö, kan-
taat "Kauni Itaalia pojad"
pärineb 1877. aastast. Aas-
tatel 1880-1883 õppis GP
Milano konservatooriumis
tuntud helilooja Amileare
Ponehielii juures komposit-
siooni. Konservatooriumi
lõpuaastal kirjutas oma
esimese ooperi "Vilid"(tee-
ma on sama, mis A. Adami
balletis "Giselle"). Alates kolmandast ooperist "Manon Leseaut"
(1892) algab GP tähelend.

Pueeinit on nimetatud viimaseks itaalia klassikaliseks oope-
riheliloojaks. Kuid samas on tema see, kes viib itaalia ooperimuusika
XX sajandisse. On ju tema ooperite kaasaegsed prantsuse impres-
sionistid, aga ka juba saksa ekspressionistid. Puccini ühendab oma
loomingus itaalia klassikalise ooperi vokaalitraditsiooni uute kõla-
värvidega, sügavalt läbitunnetatud on teksti ja muusika omavaheli-
ne kokkusulamine.

Pueeini suri 29. novembril 1924 Brüsselis. Pooleli jäi "Turan-
dot", mille lõpetas tema õpilane F. Alfano.

Enrico Caruso sari
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Giaeorno Pueeini ooperid näidanud ja isegi pakkunud seda talle. Nüüd kirjutab ta ise "Bohee-
mi" ja nõuab kõiki õigusi endale. Järgmisel päeval oli lugu ajalehes.

Pueeini ei loobunud. Koos kirjastaja Giulio Ricordiga valisid
nad "Boheemi" libretistideks Giuseppe Giacosa ja Luigi Illiea, kes
olid olnud "Manon Leseaut"' libretistid ja kes hiljem kirjutasid libreto
ka "Toseale"ja "Madama Butterflyle". G. Giacosa (1847-1906)oli näi-
tekirjanik, poeet ja lühiproosa autor, kelle näidendites esinesid sel-
lised oma aja suurkujud Ga rivaalid) nagu Eleonora Duse ja Sarah
Bernhardt. Giacosa oli ka itaalia kirjandusajakirja "La Lettura" toi-
metaja. Luigi lliiea (1857-1919) oli edukas libretist, kelle näidendid
pakkusid küll vähem huvi, kuid n.ö. teatrimehena oli ta edukas.

Kui need kaks väga erinevat natuuri, Gioeosa ja llliea, töö-
tasid koos enam-vähem rahulikult, siis nende ühine probleem oli
Puccini. Pärast Pueeini-poolset ägedat krütikat kahe esimese ooperi
libreto kohta ja "Manon Lescaut'" teksti põhjalikku ümbertegemist
oli helilooja muutunud ühtaegu ülinõudlikuks ja ebakindlaks. Tüütu
kombinatsioon! 6. oktoobril 1893 sai Giocosal villand ja ta kaebas
Ricordile: "Ma lõpetan selle koostöö! Ma saadan talle vaid selle vä-
hese, mis mulle mu tohutust tööhulgast vähegi kõlblik tundub, ja
siis ma alistun, tunnistades oma abitust." Muidugi ei võeta tema
loobumiskatset kuulda ja töö jätkub.

Pärast esimest aktiivsusepuhangut, mida õhutas tagant võit-
lus Leoncavalloga, kaotas Pueeini "Boheemi"vastu huvi.

1894. aastaks olid ta mõtted ooperi "La lupa" ("Emahunt")
juures Giovanni Verga jutustuse järgi. (Muide, Verga järgi on kirju-
tatud Maseagni "Talupoja au.) GP isegi külastas Vergat Sitsiilias, et
sealse atmosfääriga tutvuda, ja otsustas külastada ka Malta saart.
Seal Briti võimud arreteerisid ta, süüdistades teda fotoaparaadi oma-
mises.

Pärast seda seiklust hakkas ta "La lupa" idees kahtlema. Sel-
lest kirjutas ta ka Giulio Rieordile ning samas kirjas kõlab taas idee
- "Boheem". Sel ajal kohtas GP krahvinna Beaudine Gravinat, Co-
sima Liszt-Wagneri ja Hans von Bülowi tütart, kes veenis teda lõp-
likult loobuma "La lupast". Need mõned muusikalise d numbrid, mis
ta oli "La Iupa'' jaoks jõudnud kirjutada, kandusid üle "Boheemi".

Võib ka teisiti öelda - Puccini igatses tagasi Mimi juurde.
Igatahes juulis 1894 oli töö "Boheemiga" täies hoos ja - jälle häda
tekstiga.

21. jaanuaril 1895 alustas Pueeini "Boheemi"esimese vaatuse

''Vilid'', esietendus Milanos 1884-

''Edgar'', esietendus Milanos 1889

"Manon Leseaut", esietendus Torinos 1893

''Boheem'', esietendus Torinos 1896, Estonia Teatris 1926, 1936,
1943, 1947, 1962, 1977

'Tosea", esietendus Roomas 1900, Estonia Teatris 1925, 1937, 1945,
1957, 1965

''Madama Butterfly", esietendus Milanos 1904, Estonia Teatris
1927, 1935, 1943, 1945, 1957, 1965, 1991

'Tütarlaps kuldsest läänest", esietendus New Yorgis 1910, Estonia
Teatris 1937, 1963

"Pääsuke", esietendus Monte Carlos 1917

'Triptühhon", esietendus Roomas 1919, Estonia Teatris 1972
"Mantel"
"Õde Angeliea"
"Gianni Sehicchi"

'Turandot", esietendus Milanos 1926, Estonia Teatris 1939

"Boheemi" saamislugu

Kui Giacomo Pueeini töötas "Manon Leseaut'ga", informeeris
ta oma venda Lõuna-Aafrikas, et järgmise ooperi kirjutab ta Bud-
dhast.

1893. aasta märtsis, veidi aega pärast "Manon Lescaut'" esie-
tendust Torinos, kohtas Pueeini kohvikus Ruggiero Leoncavallot,
kuulsat "Pajatsite" autorit. Puccini juhtus märkima, et tema mõtted
keerlevad Murger' pikareskse romaani "Stseenid boheemlaste elust"
ümber. Leoneavallo olla vihastanud ja karjunud, et tema töötab juba
ammu selle ooperiga. Leoneavallo väitnud, et ta oli Pueeinile libretot
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orkeBtreerimist ja lõpetas selle 6. juunil. Edasi läks töö kiiremini -
terve ooper oli lõpetatud 19. detsembriks, vaid kuus nädalat enne
esietendust.

Uus probleemide ring - kus toimub esietendus? Ricordi soo-
vitas Torino Teatro Regio't, kus "ManonLescaut'l" oli päris hea menu.
Puccini kartis saatust ja ei tahtnud sama teatrit kaks korda järjest
kasutada. Ta eelistas Roomat või Napolit, aga mitte mingil juhul
"ooperi-Mekat" Milanot. Dirigendina nägi GP Leopoldo Mugnonet.
Seekord võitsid Ricordi ja 'Iorino. Esietenduse dirigendiks valiti noor
ja mitte eriti tuntud Arturo '!bseanini(!I!).

1896. aasta algul sõitis Puccini Torinosse proovidele. 6. jaa-
nuaril kirjutab ta Luigi Illicale: '''Ibseanini on väga südamlik. Bariton
on lausa vastik! Kõik muu on korras (v.a. Colline, keda ma pole veel
kuulnud)." Neli päeva hiljem Illicale: "Marcello ei suuda midagi!"
Mareello osatäitja vahetatigi välja Mimi osa laulis esietendusel Ce-
sira Ferrani, kes oli laulnud ka Manoni. Kuid vaatamata sobivatele
lauljatele ja 'Ioscanini muusikajuhitööle, polnud "Boheemil" edu.
(Erinevalt Leoneavallo "Boheemist",mis esietendus aasta hiljem. Pa-
raku pole seda praegu küll ühegi ooperiteatri repertuaarist leida .)

Miks? Aastaid hiljem kirjeldas Puccini esietendust nii: "Pub-
lik võttis teose üsna hästi vastu. Aga kriitika, mis järgmisel päeval
ilmus, oli halb. Tõsi, esietendusel kuulsin enda ümber, nii koridorides
kui ka lava taga, selliseid fraase: "VaenePuccini!" - "Seekord on ta
valel alal!" - "Sellel ooperil pole pikka iga!""

Ajaloolise tõe huvides olgu õeldud, et kaugeltki kogu kriitika
ei suhtunud "Boheemi"halvasti.

Kolm nädalat hiljem esietendus "Boheem"Roomas Teatro Ar-
gentina's ja alles kolmandal esitusel, aprillis 1896 Palermos saabus
triumf. 22. aprillil 1897 jõudis "Boheem"Manchesteri, 22. oktoobril
Covent Garden'isse, 1897. aastal Los Angelesesse, aasta hiljem
Metropolitan Opera'sse. Ja nii tänaseni. Küllap saaks "Boheemi"esi-
tustest kokku mahuka raamatu, sest vaieldamatult kuulub see ooper
maailma muusikaliteratuuri populaarseimate teoste hulka.

Puccini "Boheemi"esietenduse lähiajal jõudsid lavale sellised
teosed nagu 1882 Wagneri "Parcifal", 1883 Delibes'i "Lakme", 1884
Massenet' "Manon", 1886 Mussorgski "Hovanstsina", 1887 Verdi "Ot-
helle", 1890 Mascagni ''Talupoja au", 1892 Leoneavallo "Pajatsid",
1893 Verdi "Falstaff".
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Puccini "Boheem" Estonia Thatris

1926, 20. aprill
Dirigent Raimund Kull, lavastaja Hanno Kompus, dekoratsioonid Albert
Vahtramäe, kostüümid Olga Oboljaninova-Krümmer
Osades: Mimi - Made Päts, Olga Mikk-Krull, Rodolfo - Aleksander Viikholm,
KarlOts, Mareello - Aleksander Arder, Musetta - Ida Loo, Helmi Einer

1936,29. oktoober
Dirigent Raimund Kull, lavastaja Eino Uuli, dekoraator Voldemar Haas, kos-
tüümid Karin Siim..Juuse
Osades: Mimi - 'Iboni Kroon, Rodolfo - Eedo Karrisoo, Martin Taras, Musetta
- Ida Aav-Loo, Lydia Adler, Mareello - Voldemar Veigart, Hugo Sutt

1943,19. oktoober
Dirigent Priit Nigula, lavastaja Eino Uuli, dekoraator Voldemar Haas, kos-
tüümid Karin Siim..Juuse
Osades: Mimi - Liidia Aadre, Linda Sellistemägi, Rodolfo - Martin Taras,
Jaan Haabjärv, Musetta - Ida Aav-Loo, Milli Rebane, Marcello - Vootele Vei-
kat, Andrei Christiansen

1947,27. november
Dirigent Priit Nigula, lavastaja Eino Uuli, dekoraator Voldemar Haas, kos-
tüümid Leida Klaus.
Osades: Mimi - Marta Rungi, Linda Sellistemägi, Rodolfo - Martin Taras,
Heino Otto, Musetta - Milli Rebane, Veera Nelus, Marcello - Vootele Veikat

1962, 12. mai
Dirigent Kirill Raudsepp, lavastaja Paul Mägi, kunstnik Eldor Renter
Osades: Mimi - Tiina Jaaksoo, Paula Padrik, Rodolfo - Kalju Karask, Hend-
rik Krumm, Musetta - Veera Nelus, Jelena Solovjova, Marcello - Georg Ots,
Georg Tales

1977,27. mai
Dirigent Kirill Raudsepp, lavastaja Udo Väljaots, kunstnik Eldor Renter
Osades: Mimi - Maarja Haamer, Mare JÕgeva, Sirje Puura, Rodolfo - Hendrik
Krumm, Rostislav Gurjev, Kalju Karask, Musetta - Anu Kaal, Margarita
Voites, Helgi Sallo, Marcello - Arvo Laid, Ahti Männik, Väino Puura
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Kui Puccini Thrre del Lagos oma "Boheemi'' kirjutas, moodustasid
tema sõbrad "La Boheme'i" klubi, mille aupresident oli Puccini. All-
järgnevalt selle klubi põhikiri:
1. punkt. La Boheme'i klubi liikmed tõotavad klubi asutamise vai-
mule truuks jäädes elada hästi ja süüa veel paremini.
2. punkt. Irisejaid, pedante, toidunarrijaid, lollpäid, torisejaid ja teisi
sääraseid tüüpe sisse ei lasta ja klubi liikmed ajavad nad minema.
3. punkt. President toimib vaidlustee lepitajana, kuid tõotab takis-
tada varahoidjat liikmete antud toetussummade kogumisel.
4. punkt. Varahoidjal on volitused klubi rahadega jalga lasta.
5. punkt. Klubiruumi valgustatakse parafiinilambiga. Kui parafiin
on otsa lõppenud, kasutatakse klubiliikmete moccoli't. (Maceoli tä-
hendab nii küünlajuppe kui ka vandesõnu.)
6. punkt. Aus kaardimäng on keelatud.
7. punkt. Vaikus on keelatud.
8. punkt. Tarkus on lubatud ainult erijuhtudel.

"\eike boheemkond" 25. 11. 1921. Istuvad: Sergius Lipp, August Mihklisoo
(Michelson), Kristjan Hansen, Benno Hansen, seisavad: Amold Liiger ja
Eduard Eurnim.

~era Nelus Musettana 1947. aastal



Maestro CARLO FELICE CILLARIO sündis itaalia vanemate lap-
sena Argentiinas. Muusikat hakkas õppima 8-aastaselt, erialaks viiul. Viiu-
livirtuoosina rändas mööda maailma, kuni sõda viis ta Odessasse. Dirigee-
rimist õppis Odessas Nikolai TSernetinski ja Bukarestis Georges Enescu juu-
res. Ooperidirigendi debüüdi tegi Odessas "Sevilla habemeajajaga", millele
järgnes "Traviate". Pärast Itaaliasse tagasipöördumist oli tema esimene
ooper "Padaemand". On üle 20 aasta olnud esimene külalisdirigent Austraa-
lia Ooperis Sydneys, kus on juhatanud Mozarti, Wagneri ja muidugi itaalia
heliloojate oopereid. On juhatanud sümfooniakontserte ja suurvorme.

CFC: "Boheemoli üks esimesi oopereid, mida ma juhatasin - ja see
oli Barcelonas. Esimene Mimi oli Victoria de los Angeles, järgmisel hooajal
laulis Mimi'd Renata Tebaldi. Olen palju juhatanud MirelIa Frenit ja Mont-
serrat Caballe'd Mimi osas, Luciano Pavarottit Rodolfona. Armastan väga
"Boheemi", pean seda Puccini meistriteoseks, kuigi mind on peetud "Tosca"
spetsialistiks. Arvan, et Puccinit tuleb respekteerida sama palju kui Mozar-
tit, Wagnerit. See ei ole õige, et Puccini on odav, operetlik, nagu kriitikud
tihti on märkinud. Alles halb esitus võib ta odaveks teha."

Carlo Felice Cillario

"Boheem" Estonia Thatris 1962. aastal.
Mimi - Pau la Padrik, Rodolfo - Hendrik Krumm, Colline - Ott Raukas,

Schaunard - Ants Aasmaa, Marcello - Georg Ots.



Pariisi edelapoolsel serval, XY linnajaos, on väheldane tänav Rue Dantzig
ja sellest pöörab veel väiksem kõrvaltänav Passage de Dantzig. Viimase ääres oli
tollal kunstnike asundue, mille rajanud keegi keskpärane, kuid jõukas prantsuse
kunstnik. Asundus koosnes kolmest-neljast eri ehitisest ja teda tunti nime all La
Ruche - Mesipuu. Tänavalt õue astudes otse vastas oli täitsa ümmargune ehitis -
rotund. Viimasel maailmanäituseloli ta veinipaviljoni ülesannet täitnud ja hiljem siia
üle toodud. Ta koosnes raudluustikust, mille vahel ühekordsest telliskivist seinad.
Maja oli kolmekordne, alumisel korrus el 16, kahel ülemisel kummalgi 17 täitsa ühe-
sugust kiilusarnast tuba, kokku 50. Keskelt tõusis keerdtrepp kolmanda korrani, tol-
munud klaaskupli alla. Kuna maja oli mõeldud koduks kunstnikele, siis oli vähemalt
valguse eest hoolitsetud. Alt oli ehitis laiem, nii et ateljeedelolid ka luipa laskuvad
laeaknad; keskmise korra toad pidid leppima küll ainult suure külgaknaga, kuid kol-
mas kord oli jälle varustatud ka ülavalgusega. Nende paremuse kohaselt olid siis
määratud üüridki: alumisel korral kolme kuu eest 50, keskmisel 30 ja ülemisel 40
franki. Rotundi ümber asuvad teised ehitised olid väiksemad, kuid mugavamad. Kõige
peale kokku võis siin sadakond inimest ulualust leida.

Pariisi paJjutuhandeline kunstnikepere koosnes kõigist võimalikest maailma
rahvusist. Samasugust paabelit miniatuuris esitas ka Mesipuu. Siin elas prantslaste
kõrval sakslasi, skandinaavIasi ja venelasi, soomlasi, ungarlasi ja juute ning kes teab
veel milliseid rahvuslikke indiviide. Siin oli andekaid ja andevaeseid, oli neid, kelle
nimi hiljem laialt tuntuks saanud, ja neid, kelle pingutusi iial menu ei krooninud.
Võib öelda: ainult üks tunnus ühendas neid kõiki - kehvus.

Ka eesti kunstiajalool tuleb ikka ja jälle Mesipuud mainida, sest aiit on läbi
käinud suurem osa noil aastail Pariisis õppinud eesti kunstnikest. Siin on lühemat
või pikemat aega elanud Koort, Triik, Mägi, Nyman, A. ja R Tassa, samuti Uurits,
Obermann, Einsild, V. Kangro-Pool ja Karin, hiljem ka Starkopf ning Sannamees.
Külalistest võiks mainida R 1bbiast ja E. Sõrmust. Kui aga mina nüüd omakorda
siia asusin, siis olin sedapuhku ainsaks meiepoolseks esindajaks, kuid ei jäänud sel-
leks ometi kauaks.

Ma sain toa rotundi ülemisele korrale, ja kui suutsin üüriraha tasuda, kolisin
sisse. See ei tähendanud ju esiotsa muud, kui oma käsikohvri äratoomist Tassa poolt.
'Ibas mingit mööblit polnud, kuid ei olnud ka minul. Leidus siin ju neidki, kes ligi-
kaudu sellise "sisseseadega" leppisidki. Kuid mina ostsin kolikauplusest vana kuäeti,
õlgpõhjaga tooli ja õlilambi (elektrit juba säärases asulas ei tuntud!). Siis sõitis üks
ungarlane ära ja müüs mulle paari frangi eest pukkjalgadel seisva vaevalt höövelda-
tud joonistamislaua. See oli nii tohutult suur, et juba nüüd ühest otsast tüki maha
saagisin, ja kui kord temaga teise korteri kolisin, siis veel teisestki otsast. Igatahes
pole mul varem ega hiljem nii ulatuslikku ''kirjutuslauda'' olnud! Ilmade jahenemisel
ilmus mu toa sisseseade lisaks veel samuti kolikaupuse päritoluga raudabi ja kotitäis
kivisütt selle kõrvale. Ning nõnda varustatuna algasingi oma esimest Pariisi-talve.

Väga kodune ja komfortne see minu elamu ju polnud. Nii üla- kui külgakna
raudraamid olid roostes, sinakasvalged seinad määrdunud ja auklik puupõrand hoopis
ebamäärest värvi. Mis toale erilise ilme andis, see oli ta uksepoolses otsas lae all
olev lava, millele viis redel nagu rehepartele. See oli mõeldud magamiseks, kuid mi-
nust jäi ta kasutamata, sest mul oli allgi ruumi küllalt. Ainult öösiti, kui juba lamp
kustutatud ja ma unetuna kuiietil lamasin, vaadeldes ahjukuma vastuheiki lae all,

siis tundus ikka, nagu oleks sealt lava võrede vahelt keegi mu elu jälginud!. ..

Kõik see kehvus poleks aga mind mu tolleaegses meeleolus vaevanud, kui
poleks pidanud selle allotse füüsiliselt kannatama. Polnud ju veel vigagi, kuni püsisid
Pariisi kaunid ja kuivad sügispäevad. Kuid siis tulid vihmad ja külmad - ning nende
mõju Ile-de-France'i leebeI laiuskraadi! on hoopis teine kui meie karmil põhjamaal.

Päevade, nädalate kaupa vihma, kord udutades, kord otse valades. Ja see
juhtus olema just see kuulus Pariisi uputustalv, kus jaanuari lõpus metrootunnelid
vett täis tulid, sildadest enam üle ei saanud ning tänavatele liivakottidest kaitsevalle
ehitati. iiskus, nii suur niiskus, et alles eile kantud kingade tallad järgmiseks hom-
mikuks olid hallituskarraga kaetud. Ei pidanud seda vihma rotundi ühekordsest tel-
liskivist seinad, veel vähem raudraamidega aknad. Katain oma raamatud laual paksu
ajalehtede korraga, ja kui magades hakkasin ise vihma käes ligunema, siis õmblesin
kuiieti kohale samast materjalist telgi. Öösel siis kuulasin, kuis vihm pea kohal ra-
bises, justkui metsas ...

Aga külma vastu polnud õieti mingit abi, nagu polnud kehvemail pärismaa-
lasilgi. Mis see talv seal harilikult küll on, võrreldes meie omaga! Nii sadas selgi
talvel ainult üks kord poole tunni jooksul lund, ja külm tõusis vaevalt kümne kraadini.
Aga mõeldagu maad, kus kahekordsed aknad ja ahjud meie mõttes täitsa puuduvad,
talverõivaist juba rääkimatagi. Kehvemate korterite uksed on ehitatud nii, et koja-
mees võib hommikuti posti nende alt vabalt sisse lükata, ja mitte ainult kirjad, vaid
päris paksudki rislJlaelad. Ja siis ikka jälle niiskus! Juba viiekraadist sooja on hoopis
raskem taluda kui meie viiekraadist külma. Mesipuu elanikud põletasid ses hädas
oma raudahjukestes kõik ära, mis aga kätte said, kas või ka needsamad magamisla-
vad. Ja mina konstrueerisin oma makulatuurist telgile isegi ukse-eesvaiba!

Katkend Fridebert Thglase "Esimesest välisreisist",
aastatest 1909-1910
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PARIISI NAISED
Kuigi õmblejad peavad lugu väga heast, on nende endi käitumine ja elukäik

küllaltki kergemeelne. Suurem 08a neist on armastust maitsnud juba 15-aastaselt,
kas süs oma naabrimehe poja seltsis aega veetes, mõne poeselli magusat juttu uskuma
jäädes või olid nad hoopiski oma pere maha jätnud ja leidnud mõne ''härra'', ametniku
või pensionäri, kes neile paar mööblitükki ostis ning selle eest ka vastutasu tahtis
saada.

Pühapäeval kohtab õmblejaid oma "sõbra" seltsis. Nad on ka kõikide avalike
pidude põhikülalised. Neid kohtab pidustustel Neuilly's ja jõululaadal, kus nad sõi-
davad kirglikult karussellii puuhobuste seljas, kihutavad alla liumäest, topivad end
silmini-kõrvuni täis teokarpe, vahvleid ja praekartuleid.

Nii õmblejannad kui ka pesunaised söövad väga ebaregulaarselt ja ebahü-
gieeniliselt. See on tõsi, kui nad oma mahlakas keeles ütlevad: ''Ma ei tea, mida ma
täna lõunaks söön, ilmselt telliskive kruusakastmes." Nende lemmikroogadeks on sa-
lat, väikesed kurgid, redised, Paneeritud kotletid ja sink on juba maiustused, kõvaks-
keedetud munad aga juba "delikatese'', nagu ütlevad sakslased.

Mõned võtavad hommikueine ise korviga kaasa. Alljärgnevat üks näitlik toi-
dukaart: leib 2 soud, üks marineeritud heeringas 3 soud, praekala 2 soud, üks tükk
kooki 4 soud ja vesi. Nad hoiavad kokku oma toidu kõrvalt 2 soud, et osta väike
tuutu inglise tropse, mida nad saavad ateljees lutsida. SÜSlähevad nad "kohvikusse'',
et juua seal üks tass musta kohvi. See on nende meelistegevus. Nad söövad kiiresti,
et jääks võimalikult rohkem aega ringihulkumiseks ja lobisemiseks. Pariisi tüdruk
loobub pigem lihast kui oma "väikesest mustast".

Õmblejannade tööpäev kestab 12 tundi, suvel kella 7 hommikul kuni kella
7 õhtul, talvel aga kella 8-8-ni. Hooajal, kui on palju tööd, töötavad kõik sageli kesk-
ööni või isegi kella üheni öösel. Sel juhul on ette nähtud, et palka makstakse topelt,
kuid seda ei juhtu iialgi, neile makstakse vaid 20-25 santiimi tunnis. Moe alal töö-
tajad on tavaliselt kenad või oo' väga koledad; kuid kõik on väga noored. Kõik nad
on alustanud väga noorelt jooksupoistena ja oü on nad oma õpingud kinni maksnud
teatud liiki teenetega, kus ei ole puudunud liiderIik elu, litsilõõmine ja üksteise järel
nuhkimine.

Õmblejannade seas on veel mitmeid eri klasse, sukasilmade ülesvõtjaid, tik-
kijaid, meesterätsepaid, kinnaste kudujaid-õmblejaid, mütsitegijaid ja vaibakudujaid.
Kõik nad töötavad keskeltläbi 9-11 tundi ja teenivad vaevalt 2,75 franki. Pariisi
töötava naise moraalne ja materiaalne olukord on õudne ning ei vääri paljukiidetud
demokraatiat. Särav luksus, mis meid ümbritseb, kleitide ja autode hiilgus on läbi
imbunud kohutavast viletsusest, häbistavast vaesusest ja mustast ärist. Samal ajal
kui keskklass, modelleerijad ja igasugused ettevõtjad rikastuvad, võitlevad Pariisi
naised, tööst ja halvast toitumisest piinatud, öistest vahetustest kurnatud, minimaal-
seimate elutingimuste eest. llmajäänud igasugusest abist ja toetusest, kuulevad nad
ainult küünilisi märkusi, et neid ikka veel vajatakse, sealjuures ei märka keegi, et
nad on ka naised.

Octave Uzanne
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Estonia Teatri "Boheemi" esmaetenduse kavaleht, 1926



Lavastusala juhataja JAAN MIKKEL
Dekoratsiooniala juhataj a KÜLLI ROOT
Kostüümide valmistamist juhendanud UIS SaaDE
Valgustusala juhataja TIIT URVIK
Rekvisiidiala juhataja KARIN UNDMAA
Jumestusala juhataja ANNE KASTEHEIN
Pealavameister HEINO LIILIPUU

Kava koostanud Mare Põldmäe

Giacomo Puccini, Luigi Illicaja Giuseppe Giacosa
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Edo Wiiralti värviline puulõige "Pariisi majad"
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