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kõige sensuaalsem ja lustakam aga 
Andrea Fabbri noormees (tema Juliaks 
oli Maya). Francesco Piccinin, kes oli 
esimestel etendustel Parise rollis, edu-
tati mai teises pooles kiiresti Romeoks. 
Kuuepäevase vahega tantsis ta mõlema 
Juliaga, mistõttu tulid tema Romeos 
esile mõnevõrra erisugused tahud (sõl-
tuvalt Julia osatäitjast).

Philip Hedges on Estonias uustulnuk 
ning Romeo on tema esimene suurem 
roll (seda on ka näha), kuid Škatula koge-
mus ja veenev Julia tõmbasid Hedgesi 
Romeo kaasa. Tema Romeo on eelkõige 
unistaja, fantaseerija ning tundub, et 
Juliaga kohtudes tunneb ta, et on leid-
nud oma unelmate printsessi. Ta jääb 
oma unistuste maailma, mistõttu tapab 
Tybalti ja hiljem Parise justkui koge-
mata, pooljuhuslikult, õnnetute kokku-
sattumiste tõttu, sest Hedgesi Romeos 
puudub igasugune viha ja kurjus.

Andrea Fabbri Romeo on seevastu 
temperamentne ja sensuaalne nooruk: 
on täiesti usutav, et balleti avastseenis 
vaatab ta tagasi mõnele armuseiklusele. 
Stseenides sõpradega tuleb esile Fabbri 
Romeo lustakas ja maine loomus, kuid 
kohtumine Maya Juliaga teeb poisike-
sest mehe ning Lorenzolt Juliaga abi-
ellumist taotledes tuleb esile Fabbri 
Romeo vastutustunne naise ees. Mercu-
tio surma järel komistab ta maas leba-
vale mõõgale, mille ta algul veidi haja-
meelseltki kätte võtab – ja siis, mõõka 
käes tundes, kasvab temas hävitav raev 
Tybalti vastu. Kõik ununeb, kuni Tybalt 
lõpuks ise ta relva otsa tormab ja sureb. 
Fabbri Romeo vastandlikud tunded (lein 
surnud sõbra pärast, masendus muutu-
nud olukorra pärast Juliaga seoses ja 
soov sinjoora Capuletti käest andeks 
saada) vallanduvad peaaegu visklevates 
püüetes leida mõistmist, mida ta mui-
dugi ei pälvi.

Kõrvalepõikena: tundub, et nii heli-
looja kui ka koreograafid on unustanud, 
et Tybalt ei ole mitte Julia vend, vaid 
onupoeg, sest Julia ema ahastus Tybalti 
surma pärast – ja seda peaaegu igas 
balleti versioonis – mõjub ootamatult 
suurena ning tekitab küsimusi Tybalti 
ja Julia ema suhete iseloomu kohta. Igal 
juhul astuvad Tybalti laiba ümber Fabbri 
Romeo ning Anna Roberta Lahesoo väga 
intensiivne sinjoora peaaegu sama äge-
dasse võitlusse, nagu hetk varem oli val-
landunud Tybalti ja Romeo vahel, ainult 
relvadeta.

Francesco Piccinini Romeo on juba 
kehatüübilt kuivem kui Hedges või 
Fabbri ning tema Romeos on nii unista-
jat kui ka ülemeelikut poisikest (viimane 
avaldub just suhetes sõpradega). Škatula 
Julia toob tema Romeos esile õrnema 
poole, Maya Julia tõmbab temast välja 
sensuaalsuse. Siinkohal tahan tunnus-
tada tantsija suutlikkust roll kiiresti 
ette valmistada ning kohaneda mõlema 
Juliaga. Kui Hedgesi Romeo ei taha kelle-
gagi tülitseda, siis Piccinini Romeo ei ole 
nii rahuarmastav ning võitleks Tybaltiga 
küll, kui viimane ei kuuluks Juliaga ühte 

suguvõsasse. Ja kui ta lõpuks mõõga 
haarab, siis mitte lõõmava viha ajel, 
nagu Fabbri Romeo, vaid külmas raevus.

Paris, sinjoore Capuletti ja Tybalt. 
Parise rolli esitas esietendustel 
Francesco Piccinin, kes rõhutas oma 
tegelases elegantsi ja galantsust: ta on 
vanem kui Hedgesi ja Fabbri Romeo, 
väärikam ja väljapeetum. Hedgesi õrnalt 
tundelise Romeo kõrval mõjub Picci-
nini Paris külmana ning Fabbri kirgliku 
Romeo kõrval kuivana. Marcus Nilsoni 
Paris seevastu on ilmetu, kuigi Maya 
Julia flirt ballil ärgitab teda samaga vas-
tama. Paraku on ta Julia meelest pärast 
Romeoga kohtumist täiesti mõttetu 
mees, kui tarvitada tänapäeva kõne-
pruuki. Nilson suudab Parises esile tuua 
ka teatud libeduse, mis teeb ta Juliale 
iseäranis vastumeelseks.

Sinjoore Capuletti Anatoli Arhan-
gelski kehastuses on igas mõttes patriar-
haalse perekonna pea: avalikkusele jääb 
temast mulje kui väärikast ja viisakast 
härrasmehest, kes suudab oma ballil 
üllalt taluda isegi Montecchide esinda-
jaid (kui Romeo ja ta sõbrad on sunnitud 
end paljastama) ning takistada Tybaltit 
mõõgavõitlusse asumast. Ta tunneb 
uhkust oma kauni tütre üle ning väl-
jendab igati kiindumust tema vastu – 
kuni Julia ja isa soovid ristuvad. Nüüd 
toob Arhangelski eredalt välja perepea 
süngema, vägivaldse poole: niipea kui 
temast sõltuv tütar söandab tema tahte 
vastaselt üles näidata eriarvamust 
ning keeldub Parisega abiellumast, ei 
kõhkle sinjoore Capuletti hetkegi tütart 

füüsiliselt korrale kutsumast, s.t peks-
mast, sakutamast, raputamast, mööda 
maad lohistamast. Kui tütar (näiliselt) 
järele annab, saab ta jälle tunda isa õrna 
hoolt.

Jevgeni Gribi Tybalt võiks olla 
Arhangelski sinjoore Capuletti poeg 
(Shakespeare’i järgi on ta küll sinjoora 
Capuletti sugulane), sedavõrd sarnased 
on nad välimuselt ja sisemuselt, ainult 
et Tybaltis on veel nooruse hoolimatut 
ja lihvimata riiakust. Ta imetleb Juliat, 
on temasse ehk isegi armunud? Škatula 
Julia tekitab Gribi Tybaltis peaaegu vas-
tupandamatu iha neidu kaitsva müüriga 
ümbritseda (ja näha mingit Montecchi-
kutsikat tema Julia ümber tiirlemas 
on liig mis liig). Maya Julia puhul tuleb 
Gribi Tybaltis enam esile tunne, et just 
tema on perekonna au hoidja, ja Mon-
tecchide ballile tulekus näeb ta suguvõsa 
solvamist, mille ta soovib II vaatuses 
lahendada. Tema arvates tuleb neetud 
nolke füüsiliselt karistada, nad isegi sur-
mata (kõikide keeldude kiuste).

Mercutio, Benvolio ja Lorenzo. Tybal-
tile on balletis vastandatud Mercutio, 
Shakespeare’il Parise sugulane (Verona 
valitseja suguvõsast) ning Eduril tut-
vustatud kiirelt kui napsi-, naiste- ja 
naljamees. Patrick Foster ta just selli-
sena stiilipuhtalt välja mängibki, süm-
paatse, ohutu ja hea kambajõmmina. 
Sergei Upkini Mercutios on rohkem 
värve (krutskeid) ning ta mõjub Romeo 
vanema vennana, kes tahaks selle paadu-
nud romantiku maa peale tuua. Fosteri 
Mercutio nöögib Tybaltit Capulettide 

ballil tolle ennast täis oleku tõttu, Upkini 
Mercutios domineerib soov Romeot 
kaitsta ning tõmmata tuli enda peale, 
kui olukord kipub käest ära minema.

Benvolio on sageli balletis märka-
matuks jääv kõrvaltegelane, kelle osaks 
vaid olla osa triost Romeo ja Mercutio 
kõrval. Mõnest balletiversioonist on 
ta ka välja jäetud (nt Zuska Vanemuise 
variandis). Estonias on see roll usaldatud 
John Rhys Halliwellile ja Andrea Fabbrile 
ning mõlemad täidavad tegelase lustaka 
elurõõmuga. Halliwelli Benvolio on pee-
nekoelisem: Fosteri vindise Mercutio 
kõrval on ta asjalik, Upkini Mercutio 
muudab ta jällegi nooremaks ja tuisu-
päisemaks. Fabbri Benvolio on loo algul 
temperamentsem ja ulakam kui Hal-
liwelli oma, mistõttu saab ta eredalt esile 
tuua ehmatuse ja šoki Mercutio surma 
tõdedes.

Lorenzo on karakter, kes jääb balletis 
sageli kloostrimüüride varju, kuid Vitali 
Nikolajev suudab ka kõige väiksemates 
rollides ilmekalt demonstreerida, et 
pole olemas väikseid rolle.5 Nikolajevi 
Lorenzos on piina ja muret, temas on 
varjul isegi mingi sünge saladus, mis 
teeb ta ühelt poolt karmiks ja ajendab 
teiselt poolt noorte palvetele järele 
andma. Daniel Kirspuu Lorenzo on soo-
jem ja mahedam, meenutades rohkem 
heatahtlikku isa.

Täisverelised tegelased kutsuvad 
tuttavaid lugusid uuesti vaatama. 
Rikkad karakterid ja mõtestatud sünd-
mused on jutustava balleti edu alus. 

Järg pöördel.

TEATER

Mercutio tapmine: Tybalt – Jevgeni Grib, Mercutio – Patrick Foster, Romeo – Philip Hedges, Benvolio – Andrea Fabbri. Rünno Lahesoo


