
Leonid Savitski: „Ooper on
pigem nagu muinasjutt/'
Rahvusooperi Estonia en-
dine juhtiv solist bass
Leonid Savitski oleks 16.
septembril saanud 67aas-
taseks, aga ta suri pärast
rasket haigust 31 . augustil
käesoleval aastal.
Leonid Savitski on sündi-
nud Moskvas ja lõpeta-
nud 1974. aastal Moskva
konservatooriumi muusi-
kakooli ning 1979. Gnes-
sinite-nimelise Muusika-
pedagoogika Instituudi.
Kaheksakümnendatel
aastatel laulis Leonid Sa-
vitski Moskva Suures
Teatris, alates 1998. Esto-
nias. Vahepeal töötas ta
ka Saksamaal Müncheni
Riigiteatris.
Leonid Savitsi suurrollide
reas on Daland Wagneri
"Lendavas Hollandlases",
Varlaam ja Pimen Mus-
sorgski "Boriss Godunovis",
Gremin Tšaikovski "Jevgeni
Oneginis"ja paljud teised.
"Ooper on tinglik kunst, pi-
gem nagu muinasjutt," on ta
öelnud.
Leonid Savitski on laulnud
paljudel maailma lavadel ja
täheldanud, et maailmas on
lavastajatel suur võim. "Küsi-
sin lavastajalt, miks ma pean
laulma seljaga publiku poole?

Ta ütles, et kui sa oled kogu
aeg näoga publiku poole, on
see ju nii igav."
"Lavastajad tahavad ooperis-
se sisse tuua argielu. Ooper
on ju muinasjutt. Miks vaada-
takse seebioopereid, miljonä-
ride elu? Seebiooperid lase-
vad vähemalt unistadagi. Kui
ma Estoniasse tulin, meeldis
mulle Teo Maiste just seetõt-
tu, et ta oli meister. Ta värvis
häält rolli karakterist lähtu-

des, tegi seda huvitavalt
ja seda on huvitav ka
vaadata. Ka ooperis ot-
sitakse uusi teid ja
suundi, siis muidugi
pole see peatee, vaid
kõrvaltee. Põhiline on
ikka hääl, kui see hääl
ka midagi väljendab."
Rahvusooperi etendus-
te juht Jüri Kruus on
lauljate plaate restau-
reerides kogenud nii
mõndagi.
"Vanu linte restaureeri-
des paneb imestama, et
umbes kaheksaküm-
nendate aastateni on
lauljate hääles tunda
rolli karakterit. Need
salvestused nagu elak-
sid oma elu edasi. Ja nii
see ongi. Hiljem kaob
see ära. Ainult ilusat
häält on igav kuulata.

Tänu sellele, et Leonidi hää-
les on mängitud rollide ka-
rakter, jääb Leonid Savitski
oma varasalvega igavesest
ajast igavesti alles. Aga see sil-
maga nähtamatu on muusi-
kakultuuriloo suhtes väga
oluline."

Marvi Taggo


