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„Katariina I” on lugu armastusest ja sellestki, et meie naaberrahvas on meile lähemal, kui 

arvame. 

Eesti rahvusballett toob täna lavale balleti „Katariina I”, mis viib vaataja reaalsesse 

muinasjutumaailma ja räägib lihtsa eestlanna Katariina ja Venemaa karismaatilise keisri Peeter 

I imepärasest armastusloost. 

Lavastaja Toomas Edur ütles eile pärast kontrolletenduse esimest vaatust, et tantsijad olid 

tublid. Eriti arvestades seda, et lavastus on tehniliselt ja tantsulise poole pealt keeruline. 

„Etenduse muusika pole üks-kaks-kolm, üks-kaks-kolm, vaid kaasaegne ja paljude 

nüanssidega. Seda kõike peab kokku mängima ja see võtab aega.” 

Lavastuse ettevalmistused algasid juba paar aastat tagasi, kui otsiti sobivat lugu EV 100 

tähistamiseks ja Kadrioru 300. sünnipäevaks. „Otsisime Tauno Aintsiga lugu, mis oleks seotud 

Eestiga, ja leidsime selle päriselt juhtunud tuhkatriinuloo. Küsisime ka Jüri Kuuskemaa käest, 

kas see kõik on ikka tõsi. Tema sõnul on lugu Põhja-Livooniast pärit Rõngu Martast ehk 

Katariinast täiesti tõsi.” 

Edurile oli teema valikul oluline lugu, mis näitab, et igaühest võib saada keegi. „Katariina oli 

oma karakteri, positiivsuse ja energiaga sümpaatne nii külainimestele kui ka suurtele 

riigitegelastele. Nii jõudiski ta staarina Vene impeeriumi ette. Naljaga pooleks – isegi eestlasest 

võib saada Venemaa valitseja,” muigas Edur. „Katariinal olid erilised võimed, ta oli ainus, kes 

sai jagu Peetri peavaldusest ja tema neuroosidest. Aitas tal säilitada rahu. „Katariina I” on lugu 

armastusest ja ka sellest, et meie naaberrahvas on meile lähemal, kui arvame,” lisas lavastaja. 

Kõige keerulisem oli Eduri sõnul lavale seada originaallugu. „Meie jaoks oli olulisim edasi 

anda loo ilu ja armastust. Näitasime seda, miks Peeter ja Katariina koos olid, mitte seda, 

millised probleemid neil olid. Eesti originaallugude lavale toomine on alati risk, aga see tuleb 

võtta, muidu me ei arene.” 

Etendust vaadates näis kohati lava väga väike ja ka Edur möönis, et uut ooperi- ja balletiteatrit 

oleks hädasti vaja. „Suurus määrab paljuski meie mehaanilised ja ruumilised võimalused laval.” 

Inspireeriv elulugu 

Muusika autori Tauno Aintsi sõnul sündis kõigepealt Irina Müllersoni ja Toomas Eduri libreto 

ning seejärel muusika. „Idee, et koostöö võiks jätkuda, sündis juba siis, kui ilmavalgust nägi 

ballett „Modigliani”. (Katariina-lugu pole esimene Eduri, Aintsi ja Müllersoni koostöö. 

Andekalt koosluselt jõudis juba 2013. aastal lavale „Modigliani – neetud kunstnik” – toim.) 

Töö jagunes väikesteks etappideks mitme aasta peale. Mulle meeldib lugeda kodumaaga seotud 

legende. Ega me seda kunagi täpselt teada saa, oli ta eestlane või liivlane, aga mind inspireeris 

ta väga. Ükskõik milline tema seisuslik kuuluvus ka oli, ei eeldanud see tsaaririigi 

valitsejannaks saamist. Aga tema elu dramaturgiline pool inspireeris mind väga,” rääkis Aints.  
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„Katariina I” esimeses vaatuses kasutatakste ka torupilli, Aintsi sõnul on see tema loomingu 

puhul esmakordne. „See mõjus mulle ka rikastavalt. Otseseid vihjeid eesti rahvamuusikale 

mõned on, kuid võrreldes muu muusika hulgaga on seda vähe. Rahvamuusika-laadset 

lähenemist on aga üsna palju. Orkestri suurus on standardne, vaid ühe trompeti võrra erinev, 

võrreldes „Modiglianiga”.” 

Küsimusele lavastuse sünniga seotud loominguliste raskuste üle ütles Aints, et talle väga 

meeldiks, kui ballett jätaks mulje, et suuri raskusi polnud, kuid ta möönab, et tegemist on väga 

suure ettevõtmisega. „Töö jagunes aasta peale, iga päev tegelesin. Pole lihtne leida teemasid, 

mis oleksid läbivad ja millel oleks piisavalt üldistusjõudu. Samas tuli leida muusikaline 

materjal, mis on seotud mingi konkreetse sisuatsiooni, atmosfääri või tundega. Palju aitab ja 

inspireerib mind koostöö Toomas Eduriga. Erakordselt musikaalse inimesena on ta balletti 

mitmest aspektist läbi tunnetanud. Kõigepealt pakkusin mina välja muusikalise teema ning 

Toomas liikus, laulis või tantsis selle läbi. See on olnud väga eriline koostöö.” 

 

- ÄÄREJUTT -  

Katariina I 

Katariina I (1684–1727) oli Venemaa keisririigi keisrinna aastatel 1725–1727. Abielu Peeter I-

ga tegi temast Romanovite dünastia liikme ja pärast abikaasa surma 1725. aastal ka riigi 

valitseja. Katariina sündis Marta Elena Skavronska nime all ilmselt Lätis Latgale või Kuramaa 

alal, ent võimalik, et hoopis Leedus. On spekuleeritud ka tema eesti päritolu üle. Nooruses oli 

ta teenijannaks luteri kirikuõpetaja ja haritlase Ernst Glücki juures, kelle lesele Peeter I kinkis 

Eestis asuva Ahja mõisa. 1724. aastal kroonis Peeter naise Venemaa keisrinnaks ja aasta hiljem, 

pärast Peetri surma sai temast Venemaa esimene valitsev keisrinna kuni surmani. 

Riigi valitsejana jäi kirjaoskamatu Katariina üsna tagaplaanile ja võim riigis koondus 1726. 

aasta veebruaris moodustatud ülemsalanõukogu kätte, mis koosnes püsivast 6–8 salanõunikust. 

1727. koostas 43-aastane Katariina I testamendi, kus määras oma järglaseks troonil, Peeter I 

esimesest abielust poja tsareevitši Aleksei Petrovitši poja Pjotr Aleksejevitši (1715–1730). 12-

aastane Pjotr Aleksejevitš (Peeter II) asuski troonile, kuid suri kolme aasta pärast Siberis. Aastal 

1741 sai ka Katariina ja Peetri tütrest Jelizavetast Venemaa valitseja. Peeter I ja Katariinal oli 

seitse last. 

 

 

- PISITEKST -  

● Pole lihtne leida teemasid, mis oleksid läbivad ja millel oleks piisavalt üldistusjõudu. 
 


