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16. oktoobril 2016 lõppesid Moskva muusikateatris Helikon-Opera Dmitri Bertmani 

juhtimisel Rahvusooper Estonia (Tallinn) külalisetendused, mis toimusid harukordselt 

külalisetenduste vahetuse raames. Neljal õhtul (13.–15. oktoobril Tallinnas ja 14.–16. 

oktoobril Moskvas) said mõlema pealinna melomaanid ja teatrihuvilised osa parimatest 

lavastustest ning kõige huvitavamatest kontserdiprogrammidest. 

 

Teatrilavade vahetuse lõppakordiks oli 16. oktoobril Helikon-Opera Stravinski saali laval 

etendunud esimene Eesti ballett, Eduard Tubina „Kratt“ (maailma esietendus 31. märtsil 

1943). Libreto – Elfriede Saarik. Koreograaf-lavastaja – Marina Kesler. Dirigent – Vello 

Pähn. Kostüümide idee – Andrea Haamer. Kostüümikunstnik – Gerly Tinn. 

Dekoratsioonikunstnik – Madis Nurms. Valguskunstnik – Karmen Tellisaar. 

Videokunstnik – Argo Valdmaa. Graafika – Joanita Janson. Repetiitorid – Elita Erkina, 

Viktor Fedortšenko, Marina Kesler, Daniel Otevrel. Koormeister – Elmo Tiisvald. 

Etenduse juht – Anton Osul. 

Osades: Peremees – Denis Klimuk, Kurat – Anatoli Arhangelski, Kratt – Eneko Amoros, 

Sulane – Jevgeni Grib, Peretütar – Marika Muiste. 

Eesti Rahvusballeti artistid, Rahvusooper Estonia naiskoor ja sümfooniaorkester. 

 

Balleti libreto põhineb Eesti mütoloogial, kus üheks tegelaseks on kratt (eestikeelne vaste 

vene домовойle ja inglise goblinile). Peategelane on Kuradi loodud olend, kes peab 

Peremehel aitama tema väikeettevõtte masendavalt väikest tulu suuremaks muuta. Kurat aga 

nõuab saamatult ettevõtjalt enneolematut tasu – kolme tilka verd ja tema hinge. Kratt on 

tehislik kangelane ja tema ainus eesmärk on ahnet peremeest teenida talle väsimatult raha 

kokku kandes. 

 

Tegevuse peamine liin haakub vägagi harmooniliselt klassikalise balleti jaoks 

harjumuspärase armastuse teemaga, mida kehastab Peretütar ja noor Sulane tehasest. 

Loomulikult takistab isa igati tüdruku ja noormehe suhete arengut. Seejuures ei ilmunud 

lüürilised motiivid balletti mitte kohe, vaid helilooja lisas need alles peale esietendust. 

 

Marina Kesler, koreograaf-lavastaja: 

„Minu jaoks on see teema väga tähtis, niiviisi näen ma selles balletis konflikti rahamaailma 

ja armastuse hingestatud maailma vahel.“ 

 

Koreograafi lavastuslik kontseptsioon kustutab rahvuslikud piirid, sest tekivad ju kõigi 

indiviidide peas, mistahes riigis nad ka ei elaks, vahel sellised mõtted, et oleks oma elus vaja 

midagi muuta, et likvideerida elatusvahendite puudujääk. Nad on selle nimel valmis milleks 

iganes. Seejuures palju raha õnne ei too, kuid lõhub see-eest isiksuse, pühib minema moraali 

põhimõtete ja aluste, kõlbluse ning eetiliste normide piirid – kõik selle, ilma milleta ei ole 
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võimalik ette kujutada terviklikku ja harmoonilist isiksust ehk Inimest suure algustähega. 

 

Etenduse muusika on jagatud kahe peamise teema vahel. 

Üheks on rahvahulga rahutus, agressioon, tigedus ja koos sellega ka kollektiivisisene rõhuv 

üksindus (ja just nii tunneb end tõenäoliselt Peremees, kes pole oma alluvatega rahul ning ei 

suuda ainsana leida perekonnasisest üksteisemõistmist). 

Kuradi julmad ja ahned motiivid ühtivad tema teenri, Krati heitlike nootidega. 

Teine teema on Peretütre ja vaese Töölise-Sulase armastus. Helged, puhtad ning veel ahnuse 

viirusest nakatumata noorte kangelaste hinged püüdlevad teineteise poole, kuid 

nendevahelised suhted on ette määratud: isa ei soovi oma lapsele ebavõrdset abielu. 

Hellus ja kirg ning ahnus ja julmus ühinevad vapustavaks sümfooniaks. 

 

Eredad ja väljendusrikkad meloodiad põimuvad täpsete, väljendusrikaste liigutuste, 

nõidusliku plastika ning videoprojektsioonidega (eriti tahan esile tõsta Krati loomise stseeni 

võlumasinas). Väga huvitavad on noorte armunute lüüriliste stseenide ja nendesse tormiliselt 

sekkuva Krati vastandamine koos oma „rahavihmaga“. 

 

Peremehe (Denis Klimuk), Kuradi (Anatoli Arhangelski) ja Sulase (Jevgeni Grib) 

vägevus, jõud ning atleetlikkus harmoneerub esteetiliselt Peretütre (Marika Muiste) hapruse, 

õrnuse ja veetlevusega. Selle inimtunnete suhtluse ja isiksustevahelise kaleidoskoobi taustal 

tuleb ereda punktina esile sihvakas, peen ja otsustav, kuid üldsegi mitte hingetu ning kaval 

Kratt (Eneko Amoros). 

 

Etenduses on palju massistseene: palav saunaõhtu, noorte muretu lõbutsemine harval 

puhkepäeval, tulekahjupaanika tehases jm. Eredalt rahvuslikke tegelaskujusid toetavad väga 

maalilised kostüümid, samuti võib kuulda elemente Eesti rahvamuusikast. Aga süžee on 

läbiv, see pole seotud ühegi riigiga, sest headus ja kurjus, ausus ja ahnus, üllus ja reeturlikkus 

võib tekkida igal pool, igal ajal ja kõigiga seotult. 

 

Ballett „Kratt“ on loodud üle 50 aasta tagasi, aga autori käsitletud probleemid pole ka uue 

aastasaja algul sugugi vähem aktuaalsed. Hea, aus ja korralik inimene, kes on täis üllaid 

kavatsusi, ei pöördu iial, ka kõige raskematel aegadel tumedate jõudude poole ning ei tee 

nendega mingeid tehingud. Ka väga tuntud loometeostes Kurat mitte ei aita inimest, vaid 

lõhub nii tema sisemaailma, südame kui ka hinge. Ka kõige raskematel aegadel on võimalik 

iseseisvalt leida tee valguse, päikese ja headuse juurde. 
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