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„Meil oli koos huvitav ja
ilus elu. Olen õnnelik ini-
mene, et 43 aastat oma
elust sain olla koos sellise 
inimesega nagu Teo
ja näha kõrvalt ooperilaulja
tööd,“ hoiab südames ja
meeles kauneid mälestusi
Estonia teatri bassihäälse 
laulja Teo Maistega elu
jaganud Anne Maiste. „Nii
palju oleks veel tahtnud
talle öelda!“  Hiljuti tähistas
 rahvusooper Estonia Teo
Maiste 90. sünniaasta-
päeva ooperiga „Don
Pasquale“, mille nimirolli
on ooperibass varem
ka ise mänginud.

On 1976. aasta 30. aprill. Tom-
bi kultuuripalee naiskoor Ilo tä-
histab Estonia kontserdisaalis 
oma 30. aastapäeva. Solistina 
esineb varemgi kooriga kontser-
tidel osalenud bass Teo-Endel 
Maiste, kel on selleks ajaks sel-
jataga 11 aastat Estonia laval. 
Teadustajaks on Anne Prikk, kes 
pole tuntud lauljaga silmast sil-
ma kunagi kohtunud ega teagi, 
kuidas ta välja näeb. Kontsert on 
kohe-kohe algamas, aga solisti 
pole veel näha. Anne uurib kor-
raldaja käest, et millal ta alusta-
da saab, kas Maiste on juba ko-
hal? Korraldaja vajutab talle ja-
laga varbaninale, andes märku, 
et küsitu seisab otse Anne selja 
taga. „Kuidas ma oleks pidanud 
teda ära tundma, ta ei olnud uh-
ke ja staariliku käitumisega!“ 
meenutab Anne toonast lõbus-
kohmetut seika. Tol hetkel ei ol-
nud tal veel aimugi, et Teo jääb 
toetavalt tema seljataha ja hoo-
livalt tema kõrvale seisma 43 õn-
nelikuks aastaks.

Sümpaatia juba
esimesest silmapilgust

Pärast kontserti oli Viru res-
toranis bankett, kuhu ka Anne 
oli kutsutud. Lauas jäi tema kõr-
val mitu kohta vabaks. Ühtäkki 
seisis Teo taas ta selja taga ja kü-
sis, kas võib vabale kohale istu-
da. „Mõtlesin, et oi, taevas küll, 
mida mina selle ooperimehega 
nüüd rääkima hakkan!“ meenu-
tab Anne. Ooperis käimisse oli 
tal tekkinud pikk paus pärast se-
da, kui ta oli ühes etenduses nii-
võrd pettunud, et lahkus poole 
pealt. Teo ütles hiljem naljata-
misi, et on ühe inimese ooperis-
se tagasi toonud.

„Ta istus minu kõrvale, hak-
kasime rääkima ja jutt sujus vä-
ga loomulikult. Tunnetasin eri-
list fl uidumit. Mind köitis, et 
Teost hoovas inimlikku soojust, 
omamoodi turvalisust, meeldi-
vat sõbralikkust, abivalmidust, 
mõnusat huumorit, mida harva 
kohtab. Seda kõike on raske sõ-
nadesse panna.“ Pärast vestlusi 
ja tantsukeerutusi pakkus Teo 
end Annet koju saatma ja uuris 
lahkudes, kas nad võiksid järg-
misel päeval veel kohtuda.

„Saime kokku ülejärgmisel 
päeval, 2. mail. Äkki võttis ta tas-
kust sinilillekimbu. Ma olin nii 
üllatunud! Kuidas ta teadis, et 
mulle meeldivad sinililled! Aga 
eks ma tantsu ajal olin talle sel-
lest rääkinud,“ elustab Anne am-
museid mälestusi ja ütleb, et nii 
nende lugu alguse sai. Palju aas-
taid hiljem istutasid nad koos si-
nililli oma suvila õuele, kus nad 
paljunedes kevaditi sinise õite-
merega rõõmustasid.

Anne ja Teo abiellusid aasta 
pärast tutvumist ja Anne käis 
Teo suurima fännina peaaegu 
igal tema kontserdil ja esieten-
dusel, üht ja sama ooperit vahel 14
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„Valus ja raske oli vaadata, 
haiglas üle kuu aja sepsiseg
 Anne Maiste meenutab nelja aasta eest lahkunud abikaasat Teo Maistet, kellel oli tänavu

koguni mitu korda vaatamas. 
„Pärast esietendust küsis Teo 
alati: „No mis see kriitik nüüd 
ütleb?“,“ räägib Anne. Teo ei  uu-
rinud seda suusoojaks, vaid ka 
arvestas naise tähelepanekute-
ga. Ta on ise öelnud: „Anne saa-
lis hoiab alati pöialt ja siis on ra-
hulikum tunne. Tal on olnud 
head silma minu lavarollide jäl-
gimisel. Ta näeb saalist, missu-
gust stseeni võiks veel rohkem 
sisuliselt läbi mõelda, ta on mul-
le väga hea kriitik!“

Kõiki Teo ooperirolle näinud 
Anne ei täitnud pelgalt kriitiku 
rolli, vaid tal jagus ka kiidusõnu. 
Annet võlub, kui laulja oskab li-
saks heale lauluhäälele ka oma 
tegelase karakterit tõetruult eda-
si anda. „Teo oskas seda hästi. 
See oli tal ilmselt päritud isalt, 
kes oli tenor ja laulis Võru Kand-
les. Kord tuli Petrogradist keegi 
asjapulk lauljaid üle vaatama ja 

kirjutas pärast arvustuse, kus üt-
les, et kolmel näitlejal tasuks end 
kindlasti edasi arendama min-
na. Üks neist oli Teo isa Fried-
rich Maiste,“ teab Anne rääkida 
Teo mälestustest. Paraku oli Teo 
isal vaja peret ülal pidada ja õpin-
gutest ei tulnud seetõttu mida-
gi välja. Kord kui Teo oli Prant-
susmaal „Kallervo“ lavastust te-
gemas, oli ta ühes sealses kiri-
kus istudes mõtisklenud, et küll 
on kahju, et isa ei saanud teada, 
et pojast sai ooperilaulja.

Kodulembene 
ooperisolist

„Teole sobisid nii traagilised 
kui ka koomilised rollid. Ta lä-
henes rollile alati ka inimliku 
poole pealt,“ ütleb Anne. „Ini-
mene ei ole ju üdini halb, isegi 
kõige negatiivsemas tegelases 
on ju ka midagi head. Teo püü-
dis selle üles leida. Seda ei saa 

õppida, kellele on anne antud, 
sellele on antud. Minu jaoks oli 
vahel täiesti üllatus, mis temas 
kõik peidus on! Elasime koos 43 
aastat ja ikka imestasin, kust ta 
võtab sellised iseloomujooned 
oma lavarollide loomisel!“

Teo on öelnud, et tema jaoks 
oli huvitavam laulda neid rolle, 
kus karakter oli selgelt ja reljeef-
selt välja joonistunud nii muu-
sikaliselt kui ka dramaturgili-
selt: „Need kipuvad alati olema 
äärmuslikud rollid, kas siis koo-
milised või saatanataolised dee-
monid. Kuradid nagu Mefi sto.“

Laval võis Teo särada Mefi s-
tona, aga oma hingelt oli ta An-
ne sõnul Cyrano – elas sissepoo-
le. Ta märgib, et Teo elas ennast 
laval välja, elus oli ta aga kül-
laltki tagasihoidlik ja kodulem-
bene. „Kodu oli tema jaoks väga 
tähtis. Tal puudus täielikult staa-
ri hoiak. Sellest oli kohati isegi 

natuke kahju. Ta ütles, et eks mu 
töö räägib ise enda eest.“

Kodus laulis Teo väga vähe, 
ainult armsa kaasa sünnipäeval. 
„Ütlesin talle, et pead oma sün-
nipäeval ka ikka laulma, aga ta 
ei laulnud. Sugulaste juubelil va-
hel laulis, aga ega ta väga ei taht-
nud, ütles, et ma ei ole praegu 
ju tööl.“

Anne märgib muheldes, et 
Teo, nagu ka paljud teised artis-
tid, oli abielus teatriga. Tõepoo-
lest – teatriga koos sammus ta 
eluteed kauem kui Annega – 46 
aastat Estonia teatriga ja enne 
seda viis aastat Vanemuisega. 
Selle teatriabielu juurde kuulu-
sid loomulikult ka austajannad, 
lilled, kingitused ja autogram-
mid. „Eks kunstniku naine peab 
olema mõistev. Ei saa olla sur-
vestav ja dikteeriv, see vähen-
dab ja rikub omal moel kunstni-
ku talenti. Naine peaks jääma ta-

gaplaanile, kunstniku toetavaks 
jõuks.“

Anne ja Teo tegid kõike või-
malikult palju koos. Kahekesi 
käidi teatris, kontsertidel, näi-
tustel ja reisil. Ka koduses ma-
japidamises, kus vähegi oli või-
malik midagi koos ette võtta. Su-
vel panid nad kõik vajaliku au-
tosse ja sõitsid maale – mere äär-
de suvilasse ja sauna. Teo pani 
seal naabritega kalavõrke mer-
re ja sai nii värske kala lauale.

Teo lemmikkalad olid silmud. 
„Neid harva müüdi, aga kui ta 
neid sai, meeldis talle neid ko-
dus ja suvilas aiapidudel rösti-
da. Need tulid tal alati väga maits-
vad välja! Ta tegi ka head lesta 
ja angerjat marinaadis. Teised 
ikka küsisid retsepti ja tegid ka 
järgi. Õppisin temalt palju. Nüüd 
teengi kala nii, nagu tema tegi.“

Ka köögis meeldis Annele ja 
Teole koos toimetada. Teo pä-

Teo Maiste 

aastal 1958, 

kui ta õppis 

Novosibirski 

konserva-

tooriumis.


