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MARINA KESLER
koreograaf-lavastaja

Kes on Kratt  sinu versioonis?
Kratt  on allegooriline mitmest ideest koosnev 
kujund: mõte Peremehe peas, patt  inimese 
hingel, ebaausal viisil teenitud raha allikas, aga 
ka konkreetne olend, keda võib laval tantsimas 
näha. Ei tahaks teda täpselt defi neerida. Jäägu ta 
pisut laiemaks mõisteks kui sõnad, mis tähistavad 
teda eesti (Kratt ), inglise (the Goblin) või vene 
keeles (�������). Võib-olla on ta meie versioonis 
tänapäeva inimesele mõistetavam – Peremehe 
ahnuse sümbol. Kaasaegsed kratid võiksid olla 
kasvõi inimesed, kes pakuvad katt eta lepinguid, 
toodavad valeraha või häkkerid, kes fi rma 
rikastumise nimel ebaausaid tehinguid teevad.

Mis sind Tubina balleti juures paelus?
Kõigepealt paelus mind Tubina muusika ja seda 
ehk rohkemgi kui temaatika ise. „Krati“ süžee 
on keerulisem kui klassikalised muinasjutu- ja 
armastusteemalised balletid. 90% ballett idest 

KRATT 
KUI AJAS 
MUUTUV NÄHTUS?

jutustavad õnnetust armastusest või armastusest 
eri ühiskonnakihtidesse kuuluvate inimeste vahel. 
Kui Tubin 1940. aastal esitas esimese ja lühema 
libretoversiooni Estonia teatri balletisüžeede 
võistlusele, siis puudus seal Sulase ja Peretütre 
armastusliin. Hiljem kirjutas ta selle juurde, 
mistõtt u võib tunda armastusliini sekundaarsust 
selles teoses. Minu jaoks on aga armastuse 
teema „Kratis“ väga oluline, sest balleti idee ja 
väärtushinnangud väljenduvad kahe maailma 
konfl iktis: ahne rahamaailm ja hingeline armastuse 
maailm.

Kratiga on seotud teatav ebausk, sest pole 
vist lavastust, kus kõik oleks läinud vastavalt 
ootustele. Kas see ebausk puudutab ka sind?
Katsun selle peale mitt e mõelda, sellesse mitt e 
uskuda ja kõike läbi huumoriprisma vaadata. 
Samas olen alateadlikult ikka ett evaatlik. „Krati“ 
ett evalmistusperioodil suri lapsepõlves tuvastatud 
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südamepuudulikkuse tagajärjel kunstnik Andrea 
T. Haamer, kes pidi esialgse plaani järgi lavastusele 
kujunduse ja kostüümid tegema. Andreaga koostöös 
valmis 2010. aastal lühiballett  „Othello“ ning Estonia 
kavas on olnud ka tema kujundatud „Red With Me“ 
(2004, koreograaf Jorma Elo) ja Stravinski „Tulilind“ 
(2004, koreograaf Att ila Egerházi). Pelgalt Haameri 
kujunduse kavandite põhjal oli aga väga keeruline 
kogu protsessi lõpule viia. Olime valmis esietendust 
ka edasi lükkama: kõik sõltus sellest, kui kiiresti 
suudaksime leida uue kunstilise meeskonna. 
Kostüümikunstnik Gerly Tinniga tegime koos 
„Tuhkatriinut“ (2012) ja dekoratsioonikunstnik 
Madis Nurmsiga puutusin kokku PromFesti ajal, 
kui seadsin Marko Matvere lavastatud „Carmenile“ 
(2007) koreograafi a. Mõlemad kunstnikud on 
suutnud väga lühikese ajaga teha ära suure 
loomingulise töö. Ideid oli kõvasti rohkem kui 
lavastusse mahuks, jäime stiliseeritud rahvariiete 
ja rahvuslike elementide juurde.

On teil mingeid rituaale või tead sa rituaale, 
mida halva õnne peletamiseks seoses selle 
teosega on harrastatud?
Rääkisin Ülo Vilimaaga, kes 1994. aastal lavastas 
seda Vanemuises. Temal olid küll rituaalid. Näiteks 
seisis eesriide taga sametiga kaetud must kast, 
kuhu ta asetas geoloogist sõbra kingitud kvartskivi 
ja suitsuküünlad. Trupiga lepiti kokku, et kes tahab, 
puudutab enne etendust seda kivi.  Lugesin ka ise 
kusagilt, et halva õnne peletamiseks tuleks kartulist 
õlekõrred läbi ajada ... Usun, et võiksime vähemalt 
esietendusel, kasvõi meelelahutuse pärast mõne 
rituaali ära teha. Gerly käis Eesti Rahva Muuseumis 
seda teemat lähemalt uurimas ning ma küsin tema 
käest nõu. Minu talismaniks on usk helgusesse ja 
headuse võimalikkusesse. Hoian seda positiivset 
tunnet enda sees ja püüan seda ka publikule edasi anda. Marina Kesler, Marta Navasardyan
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GOBLIN AS 
A PHENOMENON 
THAT CHANGES 

          IN TIME?

MARINA KESLER
Choreographer, Stage Director

Who is Goblin in your version?
Goblin is an allegorical metaphor composed of 
several ideas: an idea in the Farmer’s head; a sin on 
someone’s conscience; a source of money earned 
by unfair means; but also a clear-cut creature that 
can be seen dancing on stage. Specifi c defi nition is 
unnecessary. Let him be a wider concept than words 
that refer to him in Estonian (Kratt ), English (Goblin) 
or Russian (�������). In our version, he might be 
more understandable to the contemporary person 
– a symbol of the Farmer’s greed. Contemporary 
Goblins could also be people that off er contracts 
that they cannot guarantee, print counterfeit 
money, or hackers who make unfair deals to bring 
money to their company. 



Marina Kesler, Marta Navasardyan, 
Sergei Upkin
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the premiere – it all depended on how fast I was 
able to fi nd a new design team. We worked with 
the costume designer Gerly Tinn on “Cinderella” 
(2012) and I was familiar with the set designer 
Madis Nurms fr om PromFest when I was arranging 
the choreography for “Carmen” (2007) directed by 
Marko Matvere. Both stage artists have made great 
artistic achievements in a very short time. There 
were a lot more ideas on the table than we could fi t 
in the production; we decided to keep the sty lised 
folk costumes and national folk elements.
 
Do you have any specifi c rituals or do you know 
of any rituals that have been used to prevent 
bad luck in relation with this performance? 
I spoke to Ülo Vilimaa, who staged this ballet at 
Vanemuine Theatre in 1994. He had his rituals. For 
instance, behind the curtain, there was a black 
box covered with velvet, where he kept a quartz 
stone received fr om a geologist fr iend, and smoke 
candles. They agreed with the company that they 
could touch the stone before the performance. I 
also read somewhere that one needs to put straws 
through a potato to prevent bad luck... I believe that 
we could have some sort of a ritual, at least at the 
premiere, and if nothing else, then just for fun. Gerly 
went to the Estonian National Museum to research 
this topic further and I will ask for her advice. My 
good luck charm is my belief in the brightness of 
life and the possibility  of goodness. I will hold on 
to this positive att itude and try to convey it to the 
audience as well.

What was it about Tubin’s ballet that captivated 
you?
The fi rst thing that captivated me was Tubin’s music, 
maybe even more so than the subject matt er itself. 
The plot of “The Goblin” is more complicated than 
that of the classical ballets based on fairy tales and 
love stories. Ninety  per cent of ballets are about 
unhappy love or love between people belonging in 
diff erent levels of the society . When Tubin submitt ed 
the fi rst and shorter librett o version to the ballet 
librett o contest held by the Estonia Theatre in 1940, 
it lacked the love story between the Peasant and 
the Farmer’s Daughter. He added it later. The fact 
that the love story is of secondary importance in 
this ballet can be felt. For me, however, the topic of 
love is very important in “The Goblin”, as the entire 
idea and all the values are expressed in the confl ict 
between two worlds: the greedy world of money and 
the spiritual world of love.

There is a certain superstition related to the 
Goblin, as there has not been a staging, where 
everything has gone as expected. Does this 
superstition also concern you? 
I try not to think about it, not to believe in it and 
take it all with humour. At the same time, I am also 
subconsciously careful. During the preparation 
period of “The Goblin” the artist Andrea T. Haamer, 
who I initially asked to make the design and 
costumes for the performance, died of congestive 
heart failure that she had been diagnosed with as a 
child. In cooperation with Andrea, I directed short 
ballet “Othello” in 2010, and the repertoire of the 
Estonia theatre has also included her “Red With Me” 
(2004, choreographer Jorma Elo) and Stravinsky’s 
“Firebird” (2004, choreographer Att ila Egerházi). It 
was very diffi  cult to fi nish the entire process solely 
based on her sketches. We were ready to postpone 
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GERLY TINN
kostüümikunstnik

Kes on Kratt ?
Ma ei ole enda jaoks täpselt lahti mõtestanud, 
kas ta on hea või halb. Võib-olla on kratt  justkui 
südametunnistus, mis meile aeg-ajalt mõõdutunnet 
meelde tuletab. Või jumalik õiglustunne või karma, 
mis näitab, et igal teol on tagajärg. See ju äratab 
natuke aukartust? 

Käisin Eesti Rahva Muuseumis teema kohta 
lugemas. Krati omamine ei olnud ainult lust ja 
lillepidu. Mingil hetkel pöördus kratt  alati oma 
peremehe vastu ja siis ei olnud kellelgi pääsu. 
Krati saamiseks astuti ühendusse üleloomulike 
jõududega ja inimene lootis, et suudab otsustaval 
hetkel vanatühja üle kavaldada. Mõnikord see 
õnnestus, kuid sageli oli tehinguga seotud nii palju 
konkse, et inimesel ei käinud sellest enam jõud 
üle. Tänapäeval võib vanatühja tõlgendada kuidas 
iganes, kasvõi krediitkaardina.

Kui muuseumis neid lugusid lugesin, tundus 
et inimloomus jääbki muutumatuks: kõik 
ämbrisseastumised ja juhtumised korduvad 
pidevalt. Isegi rumal ja ahne peremees on alles. 
Ainult krati kuju on ajas muutuv, see ei ole enam 
luuast tehtud olend.

Kes on tänapäeva kratid?
Tänapäeval on kratt e rohkem, näiteks 
kõikvõimalikke lepinguid, kuhu alla kirjutada. 
Tuleks olla ett evaatlik: enne kui annate kuhugi 
allkirja, lugege lepingu tingimusi ja küsige 
täpsustusi! Meie lavastusest kumab läbi ka see, 
et kui sul on enda heaks töötav kratt , siis tuleb 
temasse heaperemehelikult suhtuda – see on suur 
vastutus. Ei saa ainult nõuda. 

Milline on teie kratt ?
Meie kratt  on kaasaegsem ega sarnane niivõrd selle 
mütoloogilise olendiga. Ta tuleb hoopis masinast. 
Võib-olla arvutimaailmast. 

Mis sind selle temaatika juures inspireeris 
kostüüme looma?
Kostüümikunstnikuna on mind alati inspireerinud 
rahvariided. Kuna olen sündinud Viljandis ja 
minu vanaisa Tarvastus Tinnikuru lähistel, 
siis on mulgimaa rahvariided mulle väga 
südamelähedased. Isegi kui saali kõiki voltimisi 
ja lõikeid näha pole, kasutasin kostüümidele 
autentsema joone andmiseks rahvariietele omaseid 
lõikelisi lahendusi. Natuke tuleb siiski tantsu 
spetsiifi ka ja praktilisuse nimel ohverdada. 

Mul on suur rõõm selle lavastusega tööd teha, 
sest „Kratt “ on eesti balleti ja teatri ajaloos väga 
oluline teos, samas tundsin suurt aukartust, sest 
varem on balletile kaastöid teinud väga tugevad 
kunstnikud Mari-Liis Küla ja Aime Unt. Pean 
nendega nüüd samasse ritt a astuma. Kuna lavastus 
on minimalistlik ning kaasaegne, siis peavad 
kostüümid kokku kõlama koreograafi  nägemuse ja 
lavakujundusega. 

Teame ka, et 1944. aasta 9. märtsil sai teater 
„Krati“ kuuenda etenduse ajal pommitabamuse ja 
maja põles maha. Minu jaoks tekkis sellega reaalne 
seos, kui ülikooli ajal meenutas üks mu tutt av, Pille 
Epner, et tema vanaonu Boris Blinov oli sel õhtul 
Kratt i tantsinud ja Krati kostüümis mööda põlevaid 
tänavaid koju jooksnud! Selle looga on seotud 
omajagu ebausku, öeldakse ju ikka, et „kratt  on sees“. 
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Mõjutab see ebausk sind?
Otseselt ei mõjuta, kuid suhtun temaatikasse austusega. 
Eesti Rahva Muuseumi minnes palusin esimese asjana 
näidata märke, mis kaitsevad kurja silma eest. Selline 
märk on igale kostüümile sisse õmmeldud. Ajaloost on 
teada ka rituaale, mida enne „Krati“ etendust tehti – 
teater peabki teatraalne olema. 
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GERLY TINN
Costume Designer

Who is Goblin?
I have not really fi gured out if he is good or bad. 
Maybe Goblin is like the conscience that reminds 
us to be moderate every once in a while. Maybe he 
is a divine sense of justice or karma that shows us 
that every action has a reaction. That is a bit awe-
inspiring, is it not?

I went to the Estonian National Museum to read 
more on the topic. Having a Goblin was not only fun 
and games. At some point, Goblin always turned 
against his master and then there was no escape 
for anybody. To get a Goblin, you had to contact 
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supernatural powers and the master always hoped 
that, at the decisive moment, he could outwit the 
devil. Sometimes, he succeeded, but oft entimes 
there were so many catches related to the deal that 
the person could not handle it anymore. Nowadays, 
you can interpret the Devil as you please, even as a 
credit card.

When I was reading these stories at the museum, 
it seemed to me that the human nature would 
never change: all these mishaps and events keep 
occurring. Even the stupid and greedy master still 
exists. Only the fi gure of Goblin changes in time; it 
is no longer a creature made out of a broom.

Who are Goblins nowadays?
There are even more Goblins nowadays – take, for 
instance, all the contracts that you need to sign. 
You should be careful: before signing anything, 
be sure to read the contract terms and conditions 
and ask for clarifi cation! Our stage production also 
expresses the idea that when a Goblin is working 
for you, you need to be a good master – this is a 
serious responsibility . You cannot be demanding all 
the time. 

What is your Goblin like?
Our Goblin is more contemporary and not so 
similar to the mythological creature. He comes 
fr om the machine, instead. Maybe fr om the world 
of computers.

What was it about this topic that inspired you 
to create costumes?
As a costume designer, I have always found 
inspiration fr om national costumes. As I was born 
in Viljandi and my grandfather was born in Tarvastu 
near Tinnikuru, the national costume of Mulgimaa 
is very close to my heart. Even if you cannot see all 

the folds and cutt ings fr om the audience, I did use 
cutt ings that are characteristic to folk costumes, in 
order to make the costumes look more authentic. 
However, I had to make some sacrifi ces bearing 
in mind the specifi c features of dancing and 
practicality .

I was very happy to be working with this 
production, as “The Goblin” is a very signifi cant 
work in the history of the Estonian ballet and 
theatre; at the same time, I felt great respect, as the 
previous designers who have been working with this 
ballet, have been great names – Mari-Liis Küla and 
Aime Unt. Now, I have to tread in their footsteps. As 
the performance is minimalistic and contemporary, 
the costumes need to be in harmony with the 
choreographer’s vision and the stage design. 

We also know that on March 9, 1944, at the sixth 
performance of “The Goblin”, the theatre was hit by 
a bomb and the building burnt down. There is an 
actual link with this for me, as when I was studying 
at the university , Pille Epner, a fr iend of mine, told 
me that her great uncle Boris Blinov danced the 
part of Goblin that night and was running down 
the burning streets wearing the costume of Goblin. 
There is a certain amount of superstition related to 
the story.

Does that superstition aff ect you?
Not directly, but I do have respect for the topic. 
When I went to the Estonian National Museum, 
the fi rst thing I did, was ask them to show me signs 
that protect against the evil eye. This sign is sewn 
into every costume. There are also rituals known 
fr om the history that have been performed before 
the performance of “The Goblin” – theatre needs a 
touch of drama.



Lavakujunduse detail
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MADIS NURMS
dekoratsioonikunstnik

Kes on Kratt ?
Kratt  on inimliku ahnuse ja kadeduse kehastus – 
meie pahed, mis on kokku saanud ja oma elu elama 
hakanud.

Mis sind selle temaatika juures inspireeris 
kujundust looma?
Ennekõike on kujunduse vundamendiks meie 
rikkalik kultuuripärand: folkloor, muinaslood, 
Tubina muusika, kaudselt ka Jüri Arraku ja Priit 
Pärna teosed.

„Krati“ lavastust on saatnud vähemad ja 
suuremad ebaõnned – suurim neist Estonia 
maja pommitamine 9. märtsi õhtul. Kas sind 
mõjutab ebausk? Gerly tegi kostüümide 
sisse kurja silma eest kaitsvad märgid. Kas 
dekoratsioonide kaitseks on ka kuhugi mõni 
märk tehtud? 
Olen oma olemuselt fatalist – mis juhtuma peab, see 
juhtub niikuinii. Ei tohi lasta ebausul elu kontrollida. 
Kui ebaõnne oodata, hakkadki lõpuks seda kõikjal 
nägema. Samas liigutas mind väga Rahel Olbrei 
mälestustest loetu, kus ballett meister püüab pärast 
pommirünnakut Estoniast põgenedes kodudeed 
leida. Sel ööl põleb kogu linn ja et tulekeelte 
vahelt läbi pääseda, hõõrub ta end niiske lumega. 
Kõik „Krati“ kujunduse puitdetailid on kaetud 
kaitsevahendiga, mis kannab samuti nime Lumi. 
Mulle tundus see kohane ja poeetiline, et kogu lava 
katt ub kaitsva, valge ja jahutava lumevaibaga.   
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MADIS NURMS
Set Designer

Who is Goblin?
Goblin is the embodiment of human greed and 
envy – he is the concentration of our vices that has 
started to lead a life of its own.
 
What was it about this topic that inspired you 
to create the sets?
The main foundation of the design is our rich 
cultural heritage; folklore, folk tales, Tubin’s music, 
indirectly also works by Jüri Arrak and Priit Pärn.

Productions of “The Goblin” have been 
accompanied by minor and major misfortune – 
the worst of it being the bombing of the Estonia 
theatre building in the evening of March 9. Are 
you aff ected by this superstition? Gerly made 
marks inside the costumes that protect against 
the evil eye. Are there any markings to protect 
the sets somewhere?
I am fatalistic by nature – what has to happen will 
happen anyway. You cannot let superstition control 
your life. When you expect bad luck, you will end up 
seeing it everywhere. Then again, I was very much 
moved by what I read in Rahel Olbrei’s memoirs, 
the part where the ballet master tries to fi nd her 
way home fr om the theatre aft er the bombing. On 
that night the whole town is on fi re and in order to 
escape the fl ames, she rubs herself with the moist 
snow. All the wooden details of the set designs for 
“The Goblin” are covered with a protective coating 
called “Snow”. It feels appropriate and poetic to 
wrap the stage in a white and cooling mantle of 
snow.

Madis Nurms, foto: Reet Sau
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I vaatus
Väikeett evõte. Ett evõtt e peremees ei ole rahul 
tulemustega: tootlikkus on madal ja tulu väike. 
Korraga ilmub Peremehe ett e Kurat, kes ahvatleb 
teda kulla ja rikkustega. Peremees on raha nimel 
kõigeks valmis ning lubab Kuradile kolm tilka verd 
ja oma hinge. Sarvik meisterdabki Peremehele 
Krati, kes peab hakkama talle raha ja varandust 
kokku kandma.

Kohvik. Sulane avaldab Peretütrele armastust. 
Peremees näeb neid koos ja keelab edasised 
kohtumised, sest noormees on liiga 
vaene, et olla tema tütrele vääriline 
kosilane. Peretütar, kes ei suuda oma 
tundeid Sulase vastu alla suruda, ei 
hooli isa keelust. 

Õhtul koju minnes näeb Sulane 
Peremeest kummalise kaaslasega. Ta on 
Krati rahateo tunnistajaks ja mõistab, 
et tegemist on pett usega. Kratt  märkab 
Sulast ning sööstab talle kallale, kuid 
Sulane pääseb minema. Talle on selge, 
et Peremehe ett evõtt es toimub midagi 
kahtlast. 

SISU 
KOKKUVÕTE

II vaatus
Vaba õhtut nautivate töötajate hulgas on ka 
Peretütar ja Sulane. Retkelt naasev Kratt  möödub 
pidulistest. Sulane paljastab Krati tegevuse ja 
rahvas hakkab Kratt i kiusama. Kratt  otsustab kätt e 
maksta Peremehele, kes ei suutnud teda kaitsta. 
Järgmisel päeval süütab Kratt  ett evõtt e. Töölised 
põgenevad põlevast hoonest. Samal ajal mängib 
Peremees Krati poolt kokkukuhjatud raha kasiinos 
maha ja nõuab Kratilt järjest enam. Kratil on 
Peremehe täitmatusest kõrini ning ta laseb ahnusel 
Peremehe hukutada. 

Dekoratsioonikavand, I vaatuse I pilt
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Peretütar, Gerly Tinni kostüümikavand
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Act 1
A small enterprise. The Master of the business is 
not pleased with the results – productivity  is low 
and income small. Suddenly, the Devil appears 
before the Master, luring him with gold and fortune. 
The Master is ready to do anything in the name of 
money and promises three drops of blood and his 
soul to the Devil. Thus, the Devil craft s him a Goblin, 
who is to haul money and fortune to the Master.

Cafeteria. The Servant expresses his love to the 
Daughter. The Master sees them together and 
forbids them fr om seeing each other, because the 
young man is too poor to make a worthy suitor for 
his daughter. The Daughter, who cannot 
deny her feelings for the Servant, 
disregards her father’s prohibition. 

On his way home in the evening, the 
Servant sees the Master with a strange 
companion. He witnesses a money 
transaction with the Goblin and 
understands it is a swindle. The Goblin 
notices the Servant and storms to att ack 
him, but the Servant gets away. It is 
clear to him that something suspicious 
is going on at the Master’s business. 

SYNOPSIS

Act 2
The Daughter and the Servant are among other 
young people enjoying a night off . The Goblin, 
who is back fr om his looting trip, passes by the 
merrymakers. The Servant uncovers the Goblin’s 
actions and people start hassling the Goblin. The 
Goblin decides to take his revenge on the Master, 
who failed to protect him. On the next day, the 
Goblin sets fi re on the business. Workers fl ee 
fr om the burning building. At the same time, the 
Master loses his money gambling at the casino 
and demands more and more fr om the Goblin. The 
Goblin is fed up with the Master’s voraciousness 
and lets the Master’s greed destroy him. 

Dekoratsioonikavand, I vaatuse II pilt



Tantsija, koorilaulja. Kostüümikavand
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I акт
Малое предприятие. ����� ����������� 
�� ������� ������ ������������: ������ 
������������������ � ��������� �����. 
���������� ����� ������� ���������� "#��, 
�����$� ��&����� �����'��� �*� ������� � 
+�*�������. ����� *���� ����� �� ��# ���� 
����* � �+�'��� "#��� ��� ����� ����� � ���6 
��<�. =�*��$� �������� ������ ������*�, 
�����$� ������ +���� ��������� ��� ����*� � 
+�*������.

����. >����� ������#��� � �6+�� ��������� 
��&���. ����� ����� �� ����#� � �����'��� 
�������<�� �����&�, ���� 6��<� ���<��� 
+����, &��+$ +$�� �������$� ������� 
��� �*� ��&���. �������� ��&�, ������� 
�� � ��������� ��*��<��� ���� &������ � 
>������, �����+��*��� �������� ��@�.

Q�&����, ������'���� �����, >����� 
����� ������ �� ������$� ���������. 
X� ���������� ���������� ��������@�� 
������*� � ����*��� � ��������, &�� 
Z�� �+���. ������� ����&��� >������ 
� ��+���$������ �� ��*�, �� >������ 
���#��� �$�������. [����� ��� �������, 
&�� �� ����������� ������ �������� 
&��-�� ��������.

КРАТКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

II акт
\���� ��+�������, ��������6'���� ���+���$� 
��&����, ��������� ����� ��������� ��&� � 
>�����. �������, ������'�6'���� � �$�����, 
�������� ���� ���$��6'��. >����� ����+��&��� 
�*� ��������, � ����� ��&����� ��&��� ������*�. 
������� ��<��� ��������� ������, �����$� 
�� ����� �*� ��'�����. �� �����6'�� ���� 
������� �����*��� �����������. =�+������ 
+�*�� �� *���'�*� ������. Q �� �� ����� ����� 
�������� � ������ ��� ��+����$� �����$� 
����*� � ���+��� �� ��*� �� ��# +���<� � +���<�. 
������� �$� �� *���� ��&�����6 ������ � 
��������� �������� ��*�+��� �*�.

Dekoratsioonikavand, II vaatus
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Peretütar. Kostüümikavand
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On raske leida teist eesti heliloojat, kelle 
loominguline mitmekülgsus oleks avaldunud nii 
erinevates žanrites kui Eduard Tubina puhul. Ehkki 
Tubinat tuntakse kui väljapaistvat sümfoonikut, on 
ta kirjutanud ka palju klaveri- ja viiulimuusikat, 
soolo- ja koorilaule, mitmesugust kammermuusikat, 
instrumentaalkontserte, kaks ooperit ja kaks 
ballett i jne. Eduard Tubina looming on mitmel 
alal saavutanud niivõrd suure meisterlikkuse ja 
täiuslikkuse, et selle sisuline väärtus ja kaalukus 
ületab märgatavalt kõik vastava ala saavutused 
eesti muusikas. Nii nagu Eduard Tubina sümfooniad 
kõrguvad silmnähtavalt üle kogu eesti sümfoonilise 
muusika mitmekesise maastiku, nii võime seda 
öelda ka tema lavamuusika kohta.  

„Krati“ loomine
Töötades 1930. aastatel Tartus Vanemuise 
teatri dirigendina, kirjutas Tubin muuhulgas 
saatemuusikat mitmele lavateosele (nt „Turandot“, 
„Simo Hurt“, „Hannibal“). Umbes samal ajal 
kavandas ta ka oopereid „Sinimandria“ (1937), 
„Pühajärv“ (1941), „Sinimäed“ (1942), „Toomas 
Nipernaadi“ (1943) ja „Libahunt“ (1944), ent paraku 
jäid need kõik pelgalt kavatsusteks, säilinud on 
kõigest visandid.

„KRATI“ 
SÜNNI- JA 
AJALUGU

Kui Estonia teater kuulutas 1938. aasta algul välja 
lavateoste võistluse, otsustas Eduard Tubin saata 
konkursile oma ühevaatuselise ballett -pantomiimi 
„Kratt “. Mõte teose loomiseks oli tal tekkinud 
tegelikult juba 1937. aastal, kui Tubin juhtus lugema 
Postimehest Oskar Looritsa artiklit mütoloogilisest 
olendist kratt . Sellest ajendatuna pöördus helilooja 
Eesti Rahvaluule Arhiivi tolleaegse juhataja 
Oskar Looritsa poole sooviga leida krati-ainelisi 
jutustusi. Terve suve uuris Tubin Eesti Rahvaluule 
Arhiivis vastavaid materjale. Libretot kirjutades 
pöördus ta Vanemuise balletitantsija Elfr iede 
Saariku poole. Muusikat komponeerides otsis 
Tubin ka vastavasisulisi rahvaviise, kuid kuna neid 
ta ei leidnud, kirjutas ta arhiivist välja umbes 30 
rahvaviisi, mida kasutas „Krati“ muusikas. Nii võiks 
öelda, et kogu ballett  põhineb rahvaloomingul. 
Tubin on selle kohta öelnud: „“Kratt “ on rajatud 
täielikult rahvamuusikale, mis on meil peaaegu 
ammutamatu varasalv.“

Tubina ballet on esimene ballett  eesti muusika 
ajaloos ning valmis 1940. aasta alguseks. Teos 
kandis nimetust „Pantomiimiks neljas pildis“ ning 
autor esitas selle ka Estonia lavateoste konkursile. 
Kuigi võistlusele laekus vaid üks ballett  (laureaadi 



23 Eduard Tubin „Krati“ esietendusel, 1966
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preemia vääriliseks tunnistati Eduard Oja ooper 
„Lunastatud vanne“), ei tulnud Tubina „Kratt “ 
kahjuks auhinnalisele kohale, sest žürii leidis, et 
see ei vasta võistluse tingimustele. Helilooja on 
meenutanud: „Minu ballett  oli võistlusel ainukene, 
kuid leiti, et see on liiga lühike, ega täida õhtut. 
Aga õhtuid täitvaid ballett e on väga vähe. Üks 
ballett  on tänapäeval pooletunnilise kestvusega. 
Minu „Kratt “ oli neljas  pildis ja kestis kõvasti üle 
ühe tunni. Miks ei võinud see õhtut täita? Aga 
kuuldavasti Rahel Olbrei oli asja vastu, pidades 
muusikat liiga moodsaks.“ Siis tegi Rahel Olbrei 
Tubinale ett epaneku kirjutada teine ballett  ja 
Tubin kirjutaski veel sama aasta lõpul lühiballeti 
„Siurulind“ („Kalevipoja“ aineil), lootuses, et ehk 
Estonia on valmis mõlemad lavale tooma (balleti 
partituur hävis Estonia pommitamisel ja sellest on 
säilinud vaid klaviir). Paraku tõmbas nõukogude 
võimu vägivaldne kehtestamine 1940. aasta juunis 
nendele plaanidele kriipsu peale. 

Sama aasta sügisel 
hakati valmistuma aga 
Moskvas toimuvaks Eesti 
kunstidekaadiks. Sellega 
seoses tehti Tubinale 
ett epanek kirjutada „Kratile“ 
muusikat juurde. Nii asuski 
Tubin koos libretistiga 
partituuri ümber töötama, 
lisades sinna peretütre ja 
sulase armuloo, talguliste 
stseeni, õitsiliste stseeni, 
sulase ja peretütre dueti jne. 
„Krati“ redaktsioon valmis 
suure kiiruga juba 1941. aasta 
aprilliks, seda tutvustati 
ka Heliloojate Liidus ning 

komisjon tellis Tubinalt Moskvas kavandatava 
dekaadi jaoks veel ooperi „Pühajärv“ (Juhan Sütiste 
libreto) ja III sümfoonia. Töö „Kratiga“ tõi kaasa 
muutuse Tubina isiklikus elus – 16. mail 1941. aastal 
abiellus ta Elfr ide Saarikuga.
 
Kuna Estonia teater ei tundnud „Krati“ vastu 
huvi, asus Vanemuise ballett meister Ida Urbel 
1942. aastal „Kratt i“ lavastama ning tänu temale 
toimus 31. märtsil 1943 balleti esietendus autori 
dirigeerimisel. Etendus kujunes väga menukaks ja 
seda mängiti üle 30 korra (peretütre osas esines 
Elfr iede Tubin). Nüüd tekkis ka Rahel Olbreil, kes 
oli Vanemuise „Kratt i“ vaatamas käinud, huvi balleti 
lavastamise vastu. 24. veebruaril 1944. aastal jõudis 
„Kratt “ viimasel minutil ka Estonia lavale (dirigent 
Priit Veebel). Seda jõuti mängida vaid 6 korda kuni 
Estonia pommitamiseni Nõukogude vägede poolt 9. 
märtsil 1944. 

Eduard Tubin, Elfr iede Tubin, Voldemar Haas, Natalie Mei, Rahel Olbrei, Priit Veebel, 1944 



Kratt , Natalie Mei kostüümikavand, 1944
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Kummalisi 
seiku „Kratiga“
Siinkohal oleks huvitav meenutada 
ka mitmeid kummalisi juhtumeid 
seoses „Kratiga“. Ühes intervjuus on 
Tubin meenutanud: „See oli just, kui 
ma esimest vaatust kirjutasin, seda 
Krati tegemist. Kui õhtul koju läksin, 
siis oli musti kasse kõik kohad täis ... 
Muidu kassid on ju mitmesugused, 
neid ei pane tähelegi, aga need olid 
mustad. Nojah, natukene niisugust 
müstikat peab ju selle asja juures 
olema!“ Juhtus veel muudki. Juba 
„Krati“ esietenduse eel väänas 
Krati tantsija Velda Otsus oma 
jala, nii et esietendusel pidi teda 
asendama Ella Lukk. Suur ehmatus 
tabas Tubinaid aga esietenduse 
eel … „Esietenduse õhtul oli Tartus 
hirmus torm. Läksime abikaasaga 
teatrisse ja Toomeorus oli üks suur 
puu maha tulnud, just risti üle tee, 
kust meil tuli minna ja vist nii viis 
minutit enne meie minekut. Nii et 
oleks viis minutit varem läinud, siis 
see puu oleks pähe tulnud“. Samal 
esietendusel Vanemuises juhtus 
teinegi viperus – palju  nuputamist 
ja vaeva nõudnud Krati tuline 
lend üle lava ebaõnnestus. Kuna 
peaproovides ei raatsitud kulutada 
elektripirne, mis põrandale 
kukkudes oleksid võinud puruneda 
(sõja ajal polnud pirne ju saada!), 
siis  jõudis esietendusel punase 
tulesabaga Kratt  ainult poolele teele 
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selleks otstarbeks spetsiaalselt 
paigaldatud spiraalset traati 
mööda ning kukkus etenduse ajal 
maha keset lava, kus põles veel 
tükk aega, kuni keegi näitleja ta 
jalaga kustutas. Seejärel mõtles 
Vanemuise inspitsient Karl 
Kalkun kurja silma vastu ühe 
abinõu välja, mille idee pärineb 
rahvaluulest. Nimelt rippus iga 
„Krati“ etenduse ajal eesriide 
kõrval üks suur kartul, millesse 
olid torgatud õlekõrred. 

Kui tol ajal läks kõik veel 
õnneks, siis Tallinnas 
9. märtsil 1944 Estonias toimunud 
„Krati“ kuuenda etenduse ajal 
sütt is Nõukogude lennuväe 
pommitamise tulemusel kogu 
teater põlema ning paanikasse 
satt unud publik ja kõik tegelased 
tormasid kostüümides põlevast 
hoonest välja. Ka Kuradi osas 
esinenud Friedrich Tilk jooksis 
punases mantlis üle tänava 
varjendisse, kus hirmunud 
inimesed ehmatasid ehtsat 
kuradit nähes ja pistsid karjuma: 
„Mine ära, mine  ära!“ Tulekahjus 
hävis ka „Krati“ ainukene 
partituur ja autorile jäi alles vaid 
Tartus olnud  teine komplekt 
orkestrihääli, mille helilooja võtt is 
kaasa, kui 20. septembril 1944. 
aastal koos paljude tuhandete 
saatusekaaslastega üle tormise 
Läänemere põgenes. 

Kratt  – Boris Blinov [Blinoff ], 1944



27

Elades kogu oma ülejäänud elu pagulasena 
Stockholmis, keskendus Tubin senisest veelgi 
rohkem heliloomingule. Soodsaid võimalusi pakkus 
selleks tema põhitöö Drott ningholmi Kuninglikus 
Lossiteatris mitmete barokiajastu heliloojate 
lavateoste restaureerijana. Üksteise järel valmisid 
Tubinal mitmed sümfooniad, kontserdid, sonaadid 
ja muud helitööd. Ometi ei jätnud teda maha mõte 
„Krati“ taastamisest. Kui Vanemuise teater pöördus 
1959. aastal tema poole küsimusega, kas „Kratt i“ 
oleks võimalik uuesti lavale tuua, haaras Tubin 
sellest võimalusest kohe kinni ja asus säilinud 
orkestrihäälte järgi partituur taastama. Töö käigus 
selgus, et mitmeid kohti tuli muuta ning kohati 
ka uut muusikat juurde kirjutada. Nii valmiski 
1961. aastal „Krati“ kolmas versioon, mille lavastas 
balleti taastada palunud Ida Urbel. Helilooja on 
kirjutanud: „Partituuri restaureerimine orkestri 
nootide järele on küll vist kõige igavam ning 
kannatust nõudvam töö, mida seni tean. Tegin 
selle siiski umbes ühe aasta jooksul ära, ühtlasi 
viimistledes üksikuid detaile, nüansse, koondades 
laialivalguvusi jne. Ainuke uus lõik on õitsiliste 

Heino Eller, Eino Tubin, 
Estonia direktor Rene Hammer 
abikaasaga, 1966

sissetulek, kus endise poiste laulu (mis väga igav ja 
vesine tundus) asendasin „Mustjala rongkäiguga“.“

„Krati“ uue versiooni esietendus toimus Vanemuises 
10. juunil 1961. aastal. Sama aasta 10. detsembril, 
kui „Krati“ etendusega tähistati Ida Urbeli 60. 
sünnipäeva, saabus Eestisse üle pikkade aastate ka 
teose autor, Eduard Tubin koos abikaasaga. Balletil, 
mida juhatas Erich Kõlar, oli suur menu (kokku 
anti 56 etendust) ja seda esitati ka Leningradis (12. 
ja 14. novembril 1965). Vanemuise lavastuse menu 
ärgitas Estonia teatrit ballett i uuesti lavale tooma ja 
nii valmiski „Krati“ neljas lavastus Enn Suve poolt. 
Selle esietendus toimus 1. detsembril 1966. Kirill 
Raudsepa dirigeerimisel anti kokku 29 etendust. 
See „Krati“ lavastus käis ka Helsingis (21. mail 1967) 
ja Taškendis (25. novembril 1968).

Pärast Eduard Tubina surma toodi „Kratt “ 
esmakordselt lavale ka Rootsis. Esietendus toimus 
Göteborgis Stora Teaternis 31. märtsil 1984. aastal 
pealkirjaga „Den Dunkles Danser“. Kuigi siin 
oli kahjuks loobutud paljudest eestipärastest 

kujundlikest elementidest nii 
kostüümides kui lavakujunduses, 
ning lavastaja Ulf Gadd püüdis 
ballett i rohkem kaasajastada, 
pälvis Tubina ballett  suurt 
tähelepanu ja see võeti rootslaste 
poolt hästi vastu. Niisiis on 
„Kratt i“ seni lavastatud 6 korda 
(kui mitt e arvestada „Vanemuises“ 
9. detsembril 1994 rambivalgust 
näinud ballett -müsteeriumi 
Eduard Tubina ja René Eespere 
muusikale) ning käesolev lavastus 
on arvult seitsmes.
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„Krati“ ainestikust 
Kuigi „Krati“ algversiooni tegevus toimub 
u 1750. aastate paiku, on siin käsitletud tegelikult 
ajatut temaatikat, mis  kõlab eriti hoiatavalt meie 
kaasaegse igapäevaelu sündmuste taustal, kus 
oleme näinud mitmesuguste varanduse korjajate 
lühikest tähelendu rahamaailma taevavõlvil, mis 
on tihti lõppenud pangakrahhiga. Tubina balleti 
moraaliks on mõte, et raha võim hukutab inimese 
ja see, kes on langenud oma isikliku kasuahnuse 
ohvriks, võib seetõtt u jääda ilma kõigest – ka oma 
elust.

Lisaks kõigele pole vist juhuslik, et Tubinat palju 
aastaid kummitanud nn „virmaliste kujund“, 
mis sümboliseeris tema jaoks kurjade jõudude 
saatanlikku mängu ja vaimset kaost, kõlab tema 
loomingus esmakordselt just „Kratis“ sel hetkel, 
kui Kratt  tuleb oma saagiga koju peremehe 
juurde. Seos virmalistega avaldub otsesemal 
kujul maksamereliste1 läbi, kelle näol on tegemist 
nõiausulistega, kes käivad virmalisteks. Tubin 
on märkinud: „“Krati“ juures sain loomingulist 
innustust eriti maksamereliste esinemisest meie 
mütoloogias.“ Seeläbi avaneb meile ka selle 
nn „virmaliste kujundi“ sügavam tagamaa, mis 
esineb hiljem keskse temaatilise elemendina tema 
loomingu tippteostes: II viiulisonaadis (1949), II 
klaverisonaadis (1950) ja samuti VI sümfoonias 
(1954). 

Seoses „Kratiga“ tuleks siinkohal lisada, et 
1961. aastal valmis Tubinal Rootsi Raadio 
sümfooniaorkestri tellimusel ka süit balletist 
„Kratt “. Kui Eestis kõlas see esmakordselt alles 
1999. aasta veebruaris Arvo Volmeri juhatusel, 
siis varem on seda suure menuga esitatud mitmel 

pool maailma suurlinnades Neeme Järvi juhatusel 
(teost on ka plaadistatud). Rootsi helilooja Maurice 
Karkoff  on kirjutanud „Krati“ süidi kohta: „Tubin 
on meie ajastu üks suuremaid meistreid. Muusika, 
mis on mõjutatud Stravinskist, Bartókist ja de 
Fallast, on värvikas, rütmiliselt vitaalne, osavalt 
orkestreeritud, sugestiivne ja kontrastiderikas.“ 
Neid sõnu võib kasutada kogu balleti kohta.

Kokkuvõtt es võime tõdeda, et „Kratt “ kujunes 
Eduard Tubina loomingus üheks kõige kesksemaks 
helitööks, mida helilooja töötas kolm korda ümber, 
ning mille loomiseks kulutas ta rohkem aega ja vae-
va, kui ükskõik millisele teisele helitööle. Siin aval-
duvad küllaltki selgelt mitt e üksnes helilooja mõt-
temaailma tihedad seosed eesti rahvamuusikaga, 
vaid ka tema püüdlused ühendada rahvaloomingut 
kaasaegsete muusikaliste väljendusvahenditega. 
Kuigi see joon avaldub mitmetes teistest tema teos-
tes, ei leia me mitt e kusagil niivõrd tihedat ja orgaa-
nilist seost Tubina isikliku helikeele ja kogu eesti 
rahvaloominguga vahel kui tema balletis „Kratt “. 
Seepärast osutub „Kratt “ üheks kõige väljapaistva-
maks teoseks helilooja enda loomingus ning kuulub 
kahtlemata kõige säravamate pärlite hulka kogu XX 
sajandi sellealases muusikas.

Vardo Rumessen
Eduard Tubina Ühingu juhatuse esimees aastatel 
2000–15, pianist ja muusikateadlane

1Maksamerelisteks nimetas rahvasuu paganausulisi, kes 
olid müünud oma hinge kuradile ning käisid aeg-ajalt koos 
pidutsemas, veheldes seejuures puukirveste ja -mõõkade-
ga ning kandes mitmesuguseid loomamaske. Sellest fan-
tastilisest liikumisest usuti tekkivat virmalisi.



Foto: Eino Tubin
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Materjali orgaaniline seostatus ja intonatsiooniline 
terviklikkus iseloomustab Tubina muusikat 
tervikuna. „Kratis“ on see saavutatud iseloomuliku 
võtt e, n-ö arhetüüpsete motiivide kasutamise 
abil. Arhetüüpse motiivi puhul pole tegemist 
traditsioonilise juhtmotiiviga, mille puhul kindlale 
tegelasele või situatsioonile vastab konkreetne ja 
äratuntav muusikaline kujund, vaid mõnevõrra 
abstraktsemat laadi muusikalise entiteediga, 
mille tähistusala on juhtmotiivist oluliselt laiem. 
Erinevalt juhtmotiivitehnikas kirjutatud teostest 
iseloomustab arhetüüpsetel motiividel põhinevaid 
teosed eri tüüpi motiivide võrdlemisi väike arvukus. 
Seda kompenseerib aga arhetüüpse motiivi 
üldistatud vorm, mis võimaldab sellel orgaaniliselt 
haakuda pea mistahes kontekstiga ning omandada 
seeläbi aina uusi muusikalisi (kõrval)tähendusi.

Balleti „Kratt “ üks selliseid arhetüüpseid motiive 
on „virmalistekujund“ – kiire, kromaatiline ja 
suuri hüppeid sisaldav sonoristlik helipilv kõrges 
registris –, mida Tubin on kasutanud ka oma teistes 
teostes, kõige laialdasemalt ehk 6. sümfoonias 
ja 2. klaverisonaadis (Virmaliste sonaat). 
Kuigi virmalistekujundit on Tubina muusikas 
seostatud sageli negatiivse algega, on selle motiivi 

„KRATI“ 
MUUSIKAST

tähendusväli oluliselt laiem. Pigem näib see 
sümboliseerivat impersonaalset (loodus)jõudu, mis 
olenevalt kontekstist võib avalduda nii positiivse 
kui ka negatiivsena. On tähendusrikas, et mainitud 
kujund seostub balletis esmajoones Kratiga, samas 
Kratt i kui konkreetset tegelaskuju siiski otseselt 
tähistamata.

Selline seos avab balleti nimitegelase muusikaliseks 
tõlgendamiseks mitmeid huvitavaid perspektiive. 
Võib öelda, et muusikalises plaanis pole Kratt  
ei hea ega halb. Nagu loodusjõud reageerib ta 
erinevalt balleti inimtegelastest mitmesugustele 
situatsioonidele pimedalt ja möödapääsmatult, 
kuid samas adekvaatselt. Näib, et taolist tõlgendust 
toetab ka balleti libreto, milles sisalduvate 
sündmuste käik ei võimalda Krati käitumist 
psühholoogiliselt alati just kõige paremini seletada. 
Krati agressioon peremehe suhtes ei ole põhjustatud 
solvumisest või moralistlikest kaalutlustest: Kratt  
ei maksa kätt e, vaid taastab andmise ja saamise 
loomuliku tasakaalu.

Lisaks „virmalistekujundile“ võib balleti arhetüüpsete 
motiividena ära tuua veel „rahutusekujundi“ ja 
„surmamotiivi“. „Rahutusekujund“ väljendub ühe 
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noodi kiirel repetitsioonil või kahe noodi (akordi, 
heligrupi) kiirel perioodilisel vaheldumisel 
(tremolo) ning viitab kõige üldisemas plaanis 
inimlikele kirgedele ja emotsioonidele. See valitseb 
suuresti neljavaatuselise balleti²  esimest, s-o 
Krati tegemise vaatust, ning naaseb taas jõuliselt 
viimases, maksamereliste vaatuses. Balletis „Kratt “ 
võib seda seostada eelkõige peremeest kannustava 
rahutu ja täitmatu ahnusega. Aga võimalik on ka 
teistmoodi tõlgendus. Nimelt kõlab balleti algus 
sarnaselt Wagneri ooperitetraloogia „Nibelungi 
sõrmus“ teise ooperi „Valküür“ sissejuhatusega. 
Võime lennata ja otsustada inimese elu või selle 
katkemise üle iseloomustab hoolimata erinevast 
kontekstist nii Kratt i kui ka valküüre. Ka puht-
tehniliselt on „virmalistekujundit“ võimalik 
vaadelda „rahutusekujundi“ piirnähtuse, s-o 
keeruka tremolona. Kõik see demonstreerib 
jätkuvalt arhetüüpsete motiivide ambivalentsust ja 
võimet omandada erinevaid tähendusi.

Balleti „surmamotiiv“ („saatusemotiiv“) moodustub 
aga pendeldamisest kahe muusikalise liini – 
püsivalt alal hoitud heli ja kromaatilise laskuva 
helirea – vahel. Ühelt poolt on kromaatilist laskuvat 
helirida muusikas surma temaatikaga seostatud 
juba barokist alates, teiselt poolt omandab motiiv 
kahe mõtt elise liini vahel pendeldades viimset 
kohtupäeva kirjeldavale keskaegsele hümnile „Dies 
irae“ omased intonatsioonid.

Arhetüüpne on ka balleti muusikaline vorm, milles 
kaudselt peegeldub Tubina sümfooniatele omane 
mõtlemine. Ühelt poolt valitseb sümfooniline 
arendus valdavat osa balleti muusikast, mis 
muudab selle lavateosena omajagu nõudlikuks. 
Teiselt poolt võib aga balleti tervikuna vaadelda 
omalaadse sümfoonilise tsüklina, mille „osi“ balleti 

neli vaatust esindavad. „Krati tegemine“ esindaks 
sellisel juhul sümfoonilise narratiivi dramaatilist 
I osa, peamiselt sulase ja peretütre armastusele 
keskenduv „Krati töö“ lüürilist II osa, rahvamuusikal 
põhinev „Õitsilised“ tantsulist III osa ning jõuline 
„Maksamerelised“ kogu tsükli fi naali. Nimetatud 
„osi“ tsementeerib esimeses vaatuses moodustuv ja 
Krati lavakujuga seonduv muusikaliste kujundite 
ring, mis uues kontekstis ja teisenenuna naaseb iga 
järgneva vaatuse lõpus. See aga annab omakorda 
tunnistust balleti tegelaskujude muusikaliselt 
dünaamilisest käsitlusest; neist ükski pole 
kinnistatud ainult mingi kindla väljendusviisi 
külge.

Kerri Kott a
muusikateadlane

²Antud lavastuses on balleti algupäraselt esimene ja teine 
vaatus koondatud esimeseks ning kolmas ja neljas vaatus 
teiseks vaatuseks.

Foto: Eino Tubin
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Heal lapsel mitu nime, nii ka eesti rahvausundis 
populaarsel varavedajal, kelle peamiseks ülesan-
deks on peremehele raha, varandust ja toidukraa-
mi kokku kanda. Krati nime oleme laenanud rootsi 
keelest (skratt  – naer) ning algselt oligi see vara-
vedaja nimetus tuntud vaid rootsi-eesti segaasus-
tusega Loode-Eestis. Üldkasutatavaks sai kratt  
ühise kirjakeele kujunedes ja kirjanduse vahendu-
sel, tõrjudes tahaplaanile vanemad omanimetused 
nagu pisuhänd või tulihänd. Kaasaegses kõnepruu-
gis tähendab kratt  ka üleannetut poisijõmpsikat 
ning tegusõna kratt ima, kellegi tagant midagi pihta 
panema või näppama. 

Mütoloogilised varavedajad on tuntud enamiku 
maailma rahvaste folklooris ja usundis: näiteks 
soomlastel on para, jaapanlastel kitsune mochi, 
sakslastel Güterträger, lätlastel ja peamiselt lõuna-
eestlastel puuk – pūkis’. Viimane oli „spetsialisee-
runud“  piimatoodete  kokkuvedamisele. Folklorist 
Ülo Valk ongi varavedajate sotsiaalseks funktsioo-
niks pidanud kellegi kiiret rikastumist – kuidas 
muidu saaks jõukaks saamine olla üldse võimalik, 
kui mitt e naabri arvelt (Valk 2008). Rahvaluule- ja 
keeleteadlane Felix Oinas peab varavedajate usku-
muse aluseks mõtt eviisi või uskumust piiratud ko-
guhulgaga varadesse, mida on kindel hulk, mida ei 

KRATT, PISUHÄND, 
TULIHÄND, PUUK, 
PÄÄR, TONT… 

saa suurendada, kuid mida on võimalik kanda üle 
ühest pere- või kogukonnast teise. Teisisõnu – kui 
kellegi vara suureneb, siis peab kellegi teise oma 
vastavalt kahanema. Kratt  veab naabri aidast pere-
mehele vilja, puuk imeb naabri lehmade udaratest 
piima – naabrile jääb vähemaks, peremehele tuleb 
juurde, kuid kogus jääb samaks. Muutuvad ainult 
materiaalse hüve omanikud, ent tasakaal säilib 
(Oinas 1984: 218).

Varavedajatega seotud rahvapäraste uskumuste 
aluseks arvatakse olevat ürgvana kujutelm paha-
tahtlikust inimesest või surnust, kes käib irdhingena 
kärnkonna, musta kassi, musta kuke või mõne muu 
olendi kujul teiste vara ära viimas. Küllap on noist 
kaugetest aegadest rahva mällu kinnistunud ka us-
kumus, et kratt i tuleb toita ja kindlasti korraliku 
toiduga, muidu maksab see peremehele elu. Kunagi 
üks talumees olla proovinud kratt idega kurja nalja 
teha ja kui kratid said aru, et seekord on kausis ini-
mese selge äkk, mitt e pupp (puder), siis läks pere-
mehel muidugi rohkem kui lihtsalt täbarasti. 

Krati töövõime oli meeletu. Kui peremees unustas 
kratile tööd anda, võis see hävitada kõik senitehtu 
ja peremehe igaveseks maha jätt a. Et seda ei juh-
tuks, andis peremees kratile sageli võimatuid üles-
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andeid: liivast nööri punumine, sõelaga vee kand-
mine, soo veest tühjendamine jne. Päeval ei olnud 
kratt idel-puukidel soovitav ringi liikuda. Nii teatak-
se Lõuna-Eestis tänini mitmeid puugipedajad ehk 
mände, mille otsas puugid päeval aega surnuks lõid 
ja igavuse peletamiseks möödakäijatele linaseem-
neid pähe puistasid või neid käbidega loopisid. 
Kui kratt  üldse midagi pelgas, siis nagu Vanakurigi, 
kartis ta vaid naise katmata tagumist poolt, mis on 
olnud üks mõjukaimaid „argumente“ rahvapärases 
tõrjemaagias.

Tulihänd kartis ainult naisterahva paljast 
p…t, siis lõppes tal kohe võim ära, kui seda 
nägi. See oli vist Murdus (Kõpus), naine läks 
lauta lehmi lüpsma ja oli sääl natuke hoole-
tu kükitamise ajal ja ükskord järsku kukkus 
tsetvert otre tümates maha, noh tulihänd juh-
tus parajaste tulema (Kõpu khk).

Tõenäoliselt on vanim varavedaja omanimetus tuli-
händ, mis tähendab ka lendtähte. Kui nähti kellegi 
tare katuse kohal või korstnast sisse vupsavat tu-
lejuga, siis arvati, et selles peres on kindlasti kratt . 
Tunduvalt hilisem on germaani rahvaste mõjul tek-
kinud kujutelm inimese poolt valmistatud kratist 
(päärist, tondist või puugist), kellele sai hinge anda 
vaid kuradiga lepingut sõlmides ning lepingu kin-
nituseks näiteks neljapäeva öösel nelja tee ristil või 
mõnes muus eriliselt maagilises kohas vasaku ehk 
kura käe  nimetissõrmest rituaalselt vanakurjale 
kolm tilka verd andes.

Krati hing on osa kuradi hingest ning kratt i tehes 
müüs inimene vanakuradile oma hinge. Kratist ei 
saanud loobuda. Kui tema „kasutustähtaeg“ oli 
möödas, tuli kurat inimese hingele järele. Vaid 
mõni eriti nupukas talumees pett is vanatühja ära 

ning see jäi pika ninaga. Küll aga sai kratt i müüa 
või pärandada, kuid ega see pärandamine talule ja 
järeltulevatele põlvedele erilist õnne ei toonud. 

Neljabe õhta ristt eel vilistades tuleb kolman-
da vile peale välja kurivaim ja küsib, mis 
vilistaja tahab. Kurivaim küsib – ehk tahad et 
pisuhänd sulle vilja toob. Kui mees tahab, siis 
on kurivaim nõus, aga tasuks peab mees kur-
jale vaimule vasaku käe nimetissõrmest kolm 
tilka verd andma. Kui mees lubab verd anda, 
siis hakkab kurat teda teenima (Hanila khk).

Krati tegemiseks sobis enam-vähem kõik, mis ma-
japidamises enam otsest kasutust ei leidnud: vanad 
saunavihad, riideräbalad, vankriratt ad, rehavarred, 
ahjuhargid – taaskasutus kuulus lahutamatult kra-
tivalmistamise salapärase kunsti juurde. 

Puuki pidada tehtama järgmiselt: kolm nel-
japäeva ööd järgemööda tuleb sauna minna, 
sealt võtt a vanad vihad, need kokku siduda 
ja nende peale panna kaks tulist sütt . Vihtade 
peale tuleb veel lasta parema käe esimesest 
sõrmest üheksa tilka verd ja ise sealjuures 
ütelda: „Võta minu hing! Saagu sinust puuk!“ 
Peale seda tuleb see panna sellisesse kohta, et 
keegi teine seda ei teaks. Varandust kannab 
siis puuk kokku öösel. Puuki saab ka edasi 
müüa. Selleks tuleb ostjal ja müüjal ainult 
kahekesi ööse kella 12 ajal niisuguse teeristi 
peale minna, kus kolm teed risti käivad. Seal 
peab ostja needsamad sõnad ütlema, mis 
puugitegija enne ütles ja siis pidada puuk 
sellele vara kokku kandma hakkama. Kui 
puuk ööse lendab, siis läheb ta justnagu suur 
punane kera üsna kõrgelt läbi. Kes teda näeb, 
tehku kiiresti noaga kolm risti parema jala 
peale, siis pidada puuk hirmsa suitsu ja pau-
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guga maha kukkuma ja kohe sel ajal pidada 
selles peres, kus ta kannab lehm ära surema 
(Vaivara khk). 

Kratt , pisuhänd, tulihänd…!  hüüab Eduard Vilde 
„Pisuhännas“ vaimustunult elukunstnik Ludwig 
„ool rait“ Sander, kui koolivend Tiit Piibeleht, kes 
ebaõnnestunud luuletajat ja arhitekti juba varases 
koolipõlves vähemates kirjatöödes ikka avitanud, 
ulatab oma käsikirja, millest peab saama kahe 
mehe jaoks loominguline ühisprojekt, pisuhänd, 
kes peab mõlema mehe kitsikusest üle aitama – 
ühe loomingulisest, teise majanduslikust. Kas ta 
sul ikka tegutseb ka, uurib Sander Piibelehelt ja on 
kogu südamest pett unud, kui käsikirja autor pisu-
hännas vaid mitmekihilist sümbolit näeb. 

Marju Kõivupuu
folklorist

Foto: Erika Tubin





Kristjan Raud (1865–1943), 
„Kratt-viija“, 

1927, pliiats, tušš, guašš, paber. 
Eesti Kunstimuuseumi graafi kakogu

Aleksander Promet 
(1879–1938), 

„Liigkasuvõtja surm. Kratt“, 
1906, õli, papp. 

Eesti Kunstimuuseumi maalikogu
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Edgar Valter (1929–2006), 
„Kratu“, 
1997, illustratsioon lasteraamatule 
„Isand Tuutu ett evõtmised“

©Edgar Valter
Autoriõiguste pärija 
Külli Leppik
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Edgar Valter (1929–2006), 
„Kratt“, 
1966, monotüüpia

 

Johannes Võerahansu (1902–1980), 
„Kratt“, 
1975, joonistus
Eesti Kunstimuuseumi kogu
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Tundmatu „Sami“ mälestuste äratrükk 1944. aasta 
ajakirjast Eesti Noored, nr 6, lk 15–16

Estonia
Istun teise rõdu eelviimases reas. Tahtsin täna 
eriti teatrisse minna ja nüüd olengi siin. Toetan 
lõua kätele ja unustan ümbruse. Saal on pime, 
lava hämar. Peremees tantsib oma müstilist tantsu 
ümber tule varjuderikkal laval. Pimedusest kerkib 
esile Tark. Seletab, õpetab, võlub ...

Ilmuvad nägemused, neiud kulla ja kangastega, 
orjad ägades rikkuseandamite all. Vaatan nagu 
imede maailma. Olen unustanud koha ja aja. Süda 
põksub ärevalt, võpatan, kui Kratt  teeb oma esimesi 
liigutusi. Habras müstiline keha tantsib laval; seal 
tantsib Blinoff  Kratt i.

Langeb eesriie. Aeglaselt sütt ivad tuled. Astun 
muinasmaailmast tõelisusse, mis ei ole kuigi 
meeldiv, sest samas astub eesriide ett e mees, 
teatades: „Õhuhäire! Palun kõigil varjenditesse 
minna.“

Pahane segamise üle, laskun teiste järel treppidest 
alla usus, et kõik möödub varsti. Rahvas on 
rahulik. „Küllap see on proovihäire. Tea, mis ta 
tast proovitakse igal õhtul?“ kuuldub tüdinud 
pahandamist. 

MEENUTUS 
9. MÄRTSI 
ETENDUSEST

Meid juhatatakse veeremängusaali. Seisame seal 
hulgana koos, olen esmakordselt selles kohas 
ja vaatlen huviga ümbrust. Näitlejad tulevad 
kostüümides, grimmiga ja mul on jälle, mida 
vaadelda, sest võib-olla on see ainukordne juhus 
näha neid nii lähedalt. „Kratt “ tuleb rohelisena, 
määrdununa ja karvasena. Kõik see on väga huvitav 
mulle.

Äkki tugevam mürts teiste seas. Tolmu paiskub 
ruumi, rahvas satub ärevusse. „See küll enam 
proovihäire pole,“ pahandatakse ja tõmbutakse 
vahekäigust ära. Tunnen, kuidas hakkan üle keha 
värisema. „Olete teie aga erutunud!“ lausub härra 
mu lähemas naabruses, muiates sõbralikult. 
Vaatlen oma vabisevat kätt , mis veel kramplikult 
kava hoiab ja muigan ka. See tuleb tahtmatult, see 
värisemine.

Teine mürsk teise ruumi otsas. Rahvas erutub 
üha enam. Tuntakse tarvidust tõelise varjendi 
järele, kuid ei julgeta ett e võtt a retke läbi teatri 
esimese korra. Läheksin ka, kuid julgus puudub. 
Vahetpidamata kostab pauke ja plahvatusi. 
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Kibelen uksel. Jääb veidi vaiksemaks. Midagi 
mõtlemata ühinen varjendisse mineva rahvahulgaga, 
ainsaks sooviks võimalikult kiiresti läbida esimene 
kord. Tõuseme paar treppi kõrgemale. Läbime 
rohelise saali ja muid ruume. Kõik läheb rutt u ja 
pooljoostes. Märkan ainult rohkesti krohvi, tolmu 
ja klaasikilde. Köögist läheb käik varjendisse. Käib 
kohutavalt tugev pommiplahvatus. Maja vappub. 
Kostab klaasiklirin ja karjatusi. Toetun seinale. 
Värisen kogu kehast. Veri tõuseb pähe, põsed 
kuumavad. Hoian kramplikult käes kortsunud kava.

Aegamööda rahunen veidi. Silmitsen inimesi 
enda umber. Vahetpidamatult kostab mürskude 
lõhkemist ja fl aki haugatusi. Tüdinen end 
ümbritsevatest nägudest, poen tahapoole, et 
leida vaheldust. Vaikselt ja äraootavalt seisavad 
inimesed. Jõuan vaheuksele. Poetan end ukse 
vahele, tunnen seal enam kindlust kui mujal. Mu 
vastas seisab rahulik, rahustav abielupaar. Hoidun 
nende lähedusse. Uksest vasemal lõpeb käik 
mingisuguse uksega. Igal prahvatusel lõgiseb uks ja 
õhuvool tekitab tõmbust. On tunne, nagu kukuksid 
pommid ainult sellesse majja.

Põlev Estonia
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Siis äkki lööb ruum paksult tolmu täis. Plahvatusest 
jäävad kõrvad lukku. Täistabamus! Hetkeks lööb 
nagu uimaseks. Õhk on raske ja täis tolmu. Tekib 
ärevus. Tahetakse liikuda, joosta... Kuid kuhu? 
Mehed püüavad rahu säilitada. Tüki aja pärast 
seletan jälle läbi tolmu kaaslaste nägusid. Silmad 
on valusad, kõrvus kumiseb ja juukseid katsudes 
tunnen oma peas oleva suure puntra tolmuseid 
takke. Elekter vilgub, ähvardades kustuda. Mõne 
minuti heitleb ta, siis kustubki. „See veel puudus!“ 
kostab ohe mitmest suust. „Tahan koju! Ah jumal, 
kui saaksin koju ainult oma laste juurde! Mu vaesed 
lapsed!“ ahastab naishääl. 

Mina tahaksin istuda kuhugi pimedasse nurka, 
istuda seal ja ... oodata. Mitt e midagi mõelda. 
Olen tardunud olemise ja mitt eolemise vahelisse 
tundesse. Raske on hingata. Sütt ivad taskulambid, 
et heites valgusjugasid läbi krohvitolmu.

Äkki kostavad julged rahustavad hääled. 
Sõjaväelased teevad korraldusi variendist 
lahkumiseks. Kas saadetakse meid pommirahe 
alla? mõtlen jubedusega.

Aga ei, meid juhitakse „Estonia“ all asuvate keldrite 
eesruumi, kust väljapääs on avaram ja kus õhk 
on puhas ning jahe. Lõdisen kleidiväel külmas 
keldriruumis. Ei tea, kuhu seista või mis peale 
hakata. Kostab hüüdeid: „Estonia põleb!“. Ei taha 
uskuda seda. Äkki märkan ees tutt avat kogu. Teatan 
endast ja saan veidi kindlust, leides seltsi. Ma nagu 
ei olegi enam arg. Võin naljatada ja jutelda. Hiilime 
korraks väljapääsu teele. Sealt kumab vastu suits 
tuli ja suits. Ei suuda uskuda oma silmi. Poetun 
tagasi külma kivi kõrvale. Üha kindlamini tajun 
nüüd – „Estonia“ põleb.

Päästetakse garderoobi. Mul oleks asjatu ronida 
teisele rõdule ja mul pole selleks julgustki. Tundub 
ka nii tähtsusetuna see kaotus kõige selle kõrval, 
mis hävib praegu tules. Valus on, kui mõtlen vaid 
oma mälestusesemetele ja piltidele, mis asuvad 
mantlitaskus.  Kuid seegi mõte vilksab ainult 
hetkeks läbi pea. Olnut ei saa teha olematuks.

Hetkeks vaikivad paugud, et lasta meil hinge 
tõmmata. „Kes soovib, võib lahkuda,“ tuleb 
korraldus. Osa rahvast väljub punavasse ja 
suitsevasse maailma. Samas aga algavad jälle 
plahvatused, mis kestavad õnneks lühikest aega. 
Tekib pikemaajaline vaikus, mille kestes tuleb 
korraldus kõigil lahkuda viibimata majast, mis 
muutub siin ohtlikuks. 

Kardan välja minna. Aralt läheneme käigusuule, 
mille juures valvavad poisid, teatades tukkide 
langemisest. Tunnen neis ära poisid Tallinna 
noortemalevast.

Jookseme ... Üle põlevate tukkide, üle suitsuse 
turuplatsi, tuul vihisemas kõrvus. Tulest tekitatud 
õhuvoolud on nii tugevad, et vaevu suudame teha 
teed läbi tuule. Pole aega vaadata midagi enda 
ümber. Ees näen lehvivat ainult näitlejate valgeid 
kleite ja parukaid.

Sillutisena katab klaasipuru kõnniteid. Seisatan 
Urla maja esisel ja nüüd saan aega tagasi vaadata. 
Maha on jäänud lõõmav tulemeri. „Estonia“ 
akendest karglevad välja ahnelt limpsivad 
tahmased tulekeeled, neelates oma saaki. Seisan 
tuules ja mul pole külm. Mu sees põleb sama tuli, 
mis  just nüüdsama põletab eestlase hinge. Eestlaste 
suur aare, ühetekuuluvuse sümbol, ühine süda 
põleb armutult bolševismi lõõmavates leekides. 
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Suits katab taevalaotuse ja kuugi peidab ennast 
suitsusammastesse nagu häbenedes vaadata seda 
metsikust, mis toimib vanas Tallinnas.

Kurvana järgnen teistele keldrisse. Nüüd tunnen, 
et mul on külm. Kaaslane annab mulle oma kuue, 
kohe saan sooja, sest veri tõuseb pähe ja tekitab 
seal lõõmavat soojust.

Seisame pimedas keldris. Väljas on vaikne. 
Tuleb mees kohvriga: „Soo, läinud on kõik. Palju 
kergem on olla!“ Rahulikult jääb mees istuma oma 
kohvrile. Keldris leidub palju „Estonia“ inimesi. 
Tantsijatarid vabisevad oma õhukestes kleitides ja 
tantsukingades.

Viimast korda langes eesriie vanas „Estonias“. 
Langes kui vari meie rahva hingele. Masendava ja 
mustana näib tulevik. Ei paista niipea päikest Eesti 
taevas, ei vabane eesti rahvas niipea kohutavast 
„kratist“, mis tol ööl märatses Tallinnas. Kuid me 
ehitame üles kõik, sest tuleb aeg, kus Eesti taevas 
jälle särab puhas päike.

- „Sam“ -

Eesti pianist Hilja Saarne 
(1911–2001) meenutab 

traagilist õhtut:
„Kurat [Friedrich Tilk] tahtis iga 
hinna eest tulemerre joosta oma 

naise ja väikese lapse juurde, 
kes elasid kuskil ühe põleva 

linnaosa puumajas. Hoidsin teda 
väevõimuga kaelasalli otstest 
kinni, nii et mu käed valust 

tuikasid. Hiljem kuulsin, 
et ta naine ja laps olid pääsenud. 

Seal võlvide all seistes nägime 
ka, kuidas „kurat“ oma punases 

kostüümis üle turuplatsi jooksis. 
See oli õudne pilt, nagu oleks 

jube teater jätkunud ...“

Karin Saarsen, „Kui täiskuu ei tõusnud“, 
Estniska Dagbladet, 18. mai 1984. Ilmunud 

Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu 
aastaraamatus 6/2006, lk 23.
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Rahvusooperis Estonia:

Hooajal 1943/44
Esietendus 24. veebruaril 1944

Libretist: Elfr iede Tubin
Lavastus ja koreograafi a: Rahel Olbrei
Muusikajuht: Priit Veebel
Lavapilt: Voldemar Haas
Riietus: Natalie Mei

„Kratt“ Eestis

Tegelased:
Peremees – Jaan Villard, Valentin Lind
Tema tütar [Peretütar] – Hilda Malling, Geeni 
Raudsepp
Sulane – Artur Koit, Teet Koppel
Kratt  – Verner Hagus, Boris Blinov [Blinoff ]
Tark – Rein Ranniku
Kurat – Friedrich Tilk
Kiigelised – ooperikoor
Hõbe, kuld, orjad, virmalised, talgulised, õitsilised, 
maksamerelised – balletirühm

Kratt  –Verner Hagus,  Sulane –Artur Koit
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Hooajal 1966/67 
Esietendus 1. detsembril 1966

Libreto: Elfr iede Tubin
Ballett meister-lavastaja: 
Enn Suve
Dirigent: Kirill Raudsepp
Kunstnik: Mari-Liis Küla
Koormeister: Uno Järvela
Ballett meistrid-repetiitorid: 
Niina Ulanova, Ago Herkül
Kontsertmeistrid: 
Imbi Jürisoo, Elna Sommer 
[Kodres], Ira Trilljärv, 
Vera [Veera] Vett ing

Osalised:
Kratt  – Tiiu Randviir, 
Juta Lehiste
Peremees – Väino Aren, 
Endrik Kerge, Juris Žigurs
Peretütar – Tatjana Maiste 
[Laid], Olga Tšitšerova
Sulane – Jüri Lass, Vjatšeslav 
Maimussov, Endrik Kerge
Tark – Verner Loo, 
Peeter Roos
Vanakuri [Kurat] –
Herman Gorohovnikov, 
David Šur
Hõbe, kuld, orjad, viirastused, 
talgulised, õitsilised, 
maksamerelised – balletirühm
Orkestri solistid: Vera [Veera] 
Vett ing (klaver), Hugo Schütz 
(viiul)

Kratt  – Juta Lehiste
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Hooajal 1999/2000
Esietendus 8. oktoobril 1999

Libretist: Mai Murdmaa
Koreograaf-lavastaja: Mai Murdmaa
Muusikajuht: Paul Mägi
Dirigendid: Endel Nõgene, Aivo Välja, Arvo Volmer
Kunstnikud: Mai Murdmaa, Jane Kaas
Valguskunstnik: Airi Eras
Lavastaja assistent: Aleksander Kikinov
Repetiitorid: Aleksander Kikinov, Anu Ruusmaa

Osades:
Kratt  – Dmitri Hartšenko, Aivar Kallaste (Tartu)
Peremees – Ivar Eensoo, Viesturs Jansons
Sulane – Vladimir Arhangelski, Juri Jekimov, Dmitri 
Hartšenko
Kurat – Anatoli Arhangelski, Vitali Nikolajev
Koristajad – Lemme Järvi, Tatjana Järvi, Kaire Kasetalu, 
Helen Org
Viiuldaja – Kristina Kriit, Leena Laas
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Vanemuise Teatris:

Hooajal 1942/43
Maailmaesietendus 31. märtsil 1943

Ballett meister – Ida Urbel 
Dirigent – Eduard Tubin
Kunstnik – Voldemar Peil
Kostüümid – Silvia Vasmuth
Kratt  – Ella Lukk-Kudu,Velda Otsus
Peremees – Vambola Kurg
Peretütar – Erna Pallo
Sulane – Udo Väljaots
Tark – Ants Viir
Kurat – Aksel Kallas
Vanemuise balletirühm

Hooajal 1960/61
Esietendus 10. juunil 1961

Ballett meister – Ida Urbel
Dirigent – Erich Kõlar
Lavakujundus ja kostüümid – Georg Sander
Kratt  – Maie Maasik, Regina Tõško, 
Ülo Vilimaa
Peremees – Ülo Rannaste
Peretütar – Regina Tõško, Elena 
Poznjak
Sulane – Villu Vähk
Tark – Ernst Raiste, Rein Mark
Kurat – Kaido Maidla
Vanemuise balletirühm

Hooajal 1994/95
Esietendus 14. oktoobril 1994 
Ballett meister – Ülo Vilimaa
Dirigent – Erich Kõlar
Lavakujundus – Aime Unt
Kratt  – Aivar Kallaste
Peremees – Oleg Titov
Peretütar – Jelena Karpova, Dagmar Rang-Saal
Sulane – Miroslav Laur, Juri Petrov
Kurat – Sergei Vassilevski
Vanemuise balletirühm, Mare Tomminga tantsu-
stuudio

„Katt“ mujal
Esietendus Göteborg’is Stora Teaternis 31. märt-
sil 1984 „Hämara kuju tantsude“ („Der Dunkles 
Danser“) nime all, koreograaf Ulf Gadd. Kokku anti 
19 etendust.

 

Kratt  ja Sulane. Stora Teatern, Göteborg, 1984. Foto Eino Tubin.
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Jevgeni Grib, Eneko Amorós

Denis Klimuk, Jevgeni Grib

Jevgeni Grib, Marika MuisteDenis Klimuk, Anatoli Arhangelski
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Nanae Maruyama, Jonatan Davidsson

Marta Navasardyan, Sergei Upkin



Jevgeni Grib, Marika Muiste

Jevgeni Grib, Marika Muiste, Marina Kesler

Viktor Fedortšenko, 
Elita Erkina, Marina Kesler
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Denis Klimuk, Jevgeni Grib, Marina Kesler

Gerly Tinn, Jevgeni Grib, Marika Muiste, Elita Erkina, Marina Kesler Marta Navasardyan, Sergei Upkin

Marka Muiste, Jevgeni Grib, Marina Kesler
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