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OOPER. Juri Aleksandrovi Estonias 
lavastatud «Tsaari mõrsja» on katse 
teha romantilisest tragöödiast poliitiline.

Ilu hukutab 
maailma?

Helen Lokuta. 

I lu päästab maailma, tõdes 
Fjodor Dostojevski romaa-
ni «Idioot» (1869) peategela-
ne vürst Mõškin. Lev Mei näi-
dendi (1849) ainetel valminud 
Nikolai Rimski-Korsakovi oo-
peri «Tsaari mõrsja» (1899) sõ-
num on sellele täpselt vastu-
pidine: ilu hukutab maailma.

See, kuidas ilu peaks vürst 
Mõškini visionäärse ja kauni-
kõlalise ettekujutuse kohaselt 
maailma päästma, on inim-
konnale jätkuvalt ebaselge. 
Ent seda, kuidas ilu – iseäranis 
naiselik ilu – inimesi hukutab, 
näeme enda ümber kogu aeg. 
Ilusa Helena pärast puhkenud 
Trooja sõda pole mitte niivõrd 
müüt kui metafoor. (Söandan 
spekuleerida, et iga naine ta-
haks oma ilu kinnituseks üht 
selle nimel peetud väiksemat 
– või, okei, suuremat – sõda.)

Ilu on ohtlik fenomen: ta pa-
neb meid unustama oma kohust 
ning sünnitab mitmesugustest 
emotsionaalsetest afektiseisun-
ditest kõige enam mõistust ja 
mainet kahjustava: armumise. 
Ilu tarbijaliku omamiskirega kä-
sitleva armunu psüühika põleb 
pinge kasvades läbi nagu säästu-
pirn, tekitades sageli lühiühen-
duste laine kogu ahelas.

Rimski-Korsakovi «Tsaari 
mõrsjas» esitatud armukuus-
nurk kujutab enesest üht sel-
list ahelat. See ooper näitab, 
kuidas romantiline armas-
tus, mida võiks idealistlik-op-
timistliku kujutluse järgi võr-
relda vaikselt valmiva veini-
ga, kääritab end armukade-
duse sekkudes kiiresti äädi-
kaks. Romantismi parimate – 
ehk veriseimate – traditsioo-
nide vaimus rullub siin nii sõ-
nas kui ka muusikas lahti ki-
redraama, mille lipukirjaks so-
biks ideaalselt parafraas meie 
vabariigi pealinna võimupar-
tei hiljutisest valimisloosun-
gist: «Meiega kaotavad kõik!»

Klassikalise ooperi puhul 
on iga uuslavastus ül-
distatult teose kohtumi-

ne lavastajaga. Seda kohtumist 
võib kujundlikult käsitleda kui 
dialoogi, millel saab sõltuvalt 
tema ainsast aktiivsest osa-
poolest – lavastajast – olla vä-
gagi erinev iseloom ning lõpp-
tulemus. See võib olla mõtte-
vahetus, mille käigus aidatak-

se teineteisel lauseid lõpetada, 
leida ühisele sõnumile võimali-
kult täpne ja tundlik ning eten-
dumise ajalist, geopoliitilist ja 
kultuurilist konteksti arvestav 
sõnastus; aga see võib olla ka 
ühe vestluspartneri katse tei-
sele sõnu suhu panna, talle va-
hele rääkida, temast üle rääki-
da, teda surnuks rääkida.

Estonias reedel Peterburi 
Kammerooperi asutaja ja kuns-
tilise juhi Juri Aleksandrovi la-
vastuses esietendunud «Tsaari 
mõrsja» on lavastusena minu 
hinnangul selline vestlus, kus 
üks osapool – Ilja Tjumene-
vi libretole valminud Rimski-
Korsakovi ooper – tahab rääki-
da armastusest, sellest ajatust 
ning universaalsest nähtusest, 
tema pimestavast ning purus-
tavast väest, mis toob inimes-
test välja mitte üksnes pari-
ma ja ilusaima, mis seal üldse 
leidub, vaid kohati kahjuks ka 
kõige koledama.

Kuid tema dialoogipartne-
ri – lavastaja Aleksandrovi – 
meeled on vallanud stalinistlik 
terror ning laiemalt ajaloolis-
te diktatuurirežiimide türan-
nia, mida ta püüab näidata kõi-
gi inimeste toime pandud hal-
bade tegude – sealhulgas ki-
remõrvade – otsese põhjusena.

Aleksandrov näitab lava ta-
gaseinas paikneval suurel ek-
raanil ooperi avamängu ning 
valitud stseenide ajal katkeid 
Stalini-aegsetest nõukogude 
propagandavideotest, rivistab 
lavale terve ansambli sotsia-
listlikku ideoloogiat kandvaid 
skulptuure ning riietab osa te-
gelastest nõukogude sõjajärgse 
aja militaristliku lõikega kos-
tüümidesse, andes sellega vi-
suaal-kontseptuaalse juhtmotii-
vi kogu teose tõlgendamiseks.

See on katse teha roman-
tilisest tragöödiast poliitili-
ne, suunata vaataja tähelepa-
nu kujutatud sündmuste konk-
reetsetelt tagajärgedelt nende 
kaudsetele ja spekulatiivsete-
le põhjustele.

Tunnistan, et minul on 
selle lavastusliku lähe-
nemise aktsepteerimi-

sega natuke raskusi. Leian, 
et kunst ei peaks olema mit-
te kohtumõistmine, vaid ka-
tarsise otsimine. Ajaloolise elu-
tõe koht on ajalooraamatutes 
ja dokumentaalfilmides, kuns-
til pole mõtet seda plakatlikul 
moel dubleerida, tal peaks ole-
ma oma tõde (mis on ideaalis 
ajaloo omast natuke kujundli-
kum, eestlibisevam ning ambi-
valentsem).

Ja mis kõige olulisem: selli-
ne käsitlusviis, mille järgi saab 
personaalsete tegude eest olla 
vastutav miski impersonaal-
ne, läheb minu silmis vastuol-
lu arusaamaga inimlikust sub-
jektsusest ning isiklikust vas-
tutusest (meenutagem siin-
kohal naljaga pooleks üht an-
sambli Pära Trust kunagist 
laulu, mille iga salm lõpeb iroo-

nilise väitega «süüdi on punk 
ja päikene»).

Kõnealuse lavastuse sisu-
lise väärtuse hindamisel pole 
subjektiivsed arusaamad kuns-
ti rollist ja subjektsuse alam-
määrast mõistagi objektiivne 
kriteerium. Küll aga võiks sel-
leks olla lavastuslike valikute 
ühtivus originaalteose drama-
turgiaga. Minu hinnangul siin 
märkimisväärset ühtivust ei 
kohta – Aleksandrov on selle 
klassikalise ooperiga dialoo-
gi astudes viimasest lavastus-
like vahenditega lihtsalt üle 
karjunud, hüljates saalisistu-
jate kollektiivse ajaloolise trau-
ma meeldetuletamise nimel la-
val askeldavate tegelaste per-
sonaalse tragöödia läbielamise.

Diktatuur on mõistagi kole 
asi, kuid selles ooperis ei puutu 
tsaar, olgugi et tema nimi teo-
se pealkirjas figureerib, pea-

aegu üldse asjasse, kuna üle-
jäänud jõuavad üksteist ma-
ha tappa veel enne, kui tema 
armukuusnurga viimase lisan-
dujana oma mandaati reaalselt 
kasutama võiks hakata. Kee-
gi ei hukku selles ooperis po-
liitiliste ideede nimel või des-
pootia sünnitatud hirmust ja 
ahastusest. Need kõik on ki-
remõrvad. «Tsaari mõrsja» näi-
tab, kuidas armunu haarab vii-
mases hädas õlekõrre järele – 
olgu see armueliksiir armasta-
tule või mürk rivaalile.

«Tsaari mõrsja» lihtsalt ei 
toimi totalitaristliku türan-
nia allegooriana, Aleksandro-
vile sattus tema meeli valla-
nud ajaloolise tõdemuse seisu-
kohast vale dialoogipartner. Õi-
ge leiaks suurema otsimiseta ka 
Rimski-Korsakovi teiste teoste 
hulgast, iseäranis hästi sobivad 
selleks poliitiliste allegooriatena 
kirjutatud «Surematu Kaštšei» 
ja «Kuldkikas», aga otsapidi ka 
«Muinasjutt tsaar Saltaanist».

R imski-Korsakovi teose 
võtmist meie rahvus-

ooperi repertuaari tu-
leb muidugi tervitada (eelneva 
15 aasta jooksul oli Estonia la-
val kõigest kaks vene ooperit: 
«Padaemand» (2004) ja «Ar-
mastus kolme apelsini vastu» 
(2010), Rimski-Korsakovi teos-
test esietendus viimati 1959. 
aastal just «Tsaari mõrsja»).

Teisalt võib selle valiku üle 
natuke iriseda, kuna kõigist 
Rimski-Korsakovi 15 ooperist 
on «Tsaari mõrsja» praegu pea-
aegu ainus, mis Eesti publikule 
tutvustamist või meeldetuleta-
mist ei vaja. Sest 2011. aastal 
toimus Estonia kontserdisaa-
lis «Tsaari mõrsja» kontsert-
ettekanne, 2013. aastal valmis 
PromFesti, Endla ja Kaunase 
Riikliku Muusikateatri koos-
töös Teet Kase lavastus, mida 
näidati lisaks Pärnule ka Tal-
linnas, ning selle teose Moskva 
Helikoni ooperiteatri lavastust 
on siinmail hiljuti näidatud ko-
guni kaks korda (2008. aastal 
Pärnus ja 2018. aastal Tallinnas).

Miinusena võib esile tuua 
ka seda, et «Tsaari mõrsja» on 

Rimski-Korsakovi küpsete töö-
de hulgas oma kõlalises ja vor-
milises itaalialikkuses kõige 
isikupäratum, kõige enam «eu-
ronõuetele» vastav. Selles on 
vastupidi sama autori teistele 
teostele väga vähe vene kolorii-
ti ning mütoloogiline element, 
mis enamiku Rimski-Korsako-
vi teostest maailma ooperire-
pertuaaris originaalseks teeb, 
puudub siin täielikult.

Estonia uue «Tsaari mõrs-
ja» peamised lavastusli-
kud voorused on minu 

hinnangul maitsekas valgus-
kujundus (Ritšard Bukin), põ-
nevalt ruumiline lavalahendus 
(Viktor Gerassimenko) ning la-
vastaja töö solistidega (kõik te-
gid laulmise kõrvalt õnnestu-
nud katseid näidelda).

Visuaalselt mõjus on kahe-
tasandilise ekraani kasutami-
ne, mis loob lavalist dünaami-
kat ja võimaldab polüfoonilist 
pildikeelt (olgugi et sõnum oli 
kõike muud kui polüfooniline). 
Paraku ei tulnud dekoratsioo-
nikunst videokunstile järele 
– HD-videograafika ja papist 
putkade näol said laval justkui 
kogemata kokku lavakujundu-
se 19. ja 21. sajand.

Lavastus on visuaalselt ri-
kas, kuid selle kihid pole para-
ku omavahel sünkroonis. Kos-
tüümide järgi otsustades pä-
rinesid ühed ooperitegelased 
16. sajandi Tsaari-Venemaalt 
ning teised 1940. aastate Nõu-
kogude Liidust. Nende üheaeg-
ne ilmumine samades stseeni-
des tekitas viljatut semiooti-
list segadust ning juhtis vaa-
taja-kuulaja tähelepanu eema-
le teose tegelikust draamast. 
Paaris stseenis pole Aleksand-
rov suutnud panna vastu kiu-
satusele teha natuke koomus-
kit, rikkudes sellega tragöödia 
kullaproovi.

Estonia 2011. aasta «Tsaa-
ri mõrsja» kontsertettekande 
ajal laulsid peaaegu kõiki juht-
rolle külalised. Nüüd on meie 
rahvusooperil välja panna ko-
guni kahe koosseisu jagu so-
liste, kelle hulgas väliskülalisi 
vaid kaks. Esietendusel Ivan 

Ajaloolise elutõe koht 
on ajalooraamatutes ja 
dokumentaalfilmides, 
kunstil pole mõtet seda 
plakatlikul moel dubleerida, 
tal peaks olema oma tõde.
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