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Meenutades ooperitäht 
Hans Miilbergi
2. detsembril lahkus Rahvusooper 
Estonia kauaaegne solist ja tore 
kolleeg, bariton Hans Miilberg 
(pildil). Ankeedi järgi oli Hans 
Miilberg sündinud 25. mail 1945. 
aastal ja sai tänavu 75-aastaseks.

1964 lõpetas ta Sindi töölisnoor-
te keskkooli. Õppis 1971–1972 
Tallinna muusikakoolis Harald 
Noodla lauluklassis ning lõpetas 
1978. aastal Tallinna riikliku kon-
servatooriumi. Hans Miilberg lau-
lis aastatel 1972–1977 Eest Raadio 
segakooris ning oli Estonia teatri koosseisuline solist aastail 
1977–2006.

Teatrikalendri järgi pidi 27. mail toimuma kauaaegse Esto-
nia solisti Hans Miilberg 75. juubelit tähistav pidulik kont-
sert-etendus „Operetikuningas Imre Kalman“. Peaosades 
lisaks Miilbergile ka Helgi Sallo. Aga mis parata, kui elus ja 
teatrielus oli eriolukord. Kui nii võib öelda, siis, viirus „vaatas 
pealt“, aga publikule jäi eesriie suletuks.

Elus on asju, olukordi, mida ei olegi võimalik ette näha. 
Juubelietendus sügisel siiski toimus, kuid eesriie jäi opereti-
kuninga jaoks ka seekord suletuks, teda asendas lavastaja Jaak 
Jõekallas.

Vahel öeldakse, et sõna „näitleja“ tähendab diagnoosi – 
tahab kogu aeg olla laval ja rambivalguses. Hans Miilber-
gi kohta see ei käinud. Tema oleks võimalikult kaua olnud 
töövalguses ehk proovis. Üht suhtumist Hans elu jooksul ei 
muutnud: „Lauljana olen igavene õpilane. Harjutama peab 
iga päev.“

Nelikümmend kolm aastat tagasi kirjutati Hans Miilberg 
Estonia teatri solistide koosseisu. Ta on laval kuipalju laul-
nud, tantsinud, steppinud, mänginud ooperi- ja operetirolle, 
aga ise arvas: „Ei ole ma olnud tõupuhas ooperikangelane ega 
operetikoomik.“

Ometi on Miilberg olnud laval pastor Lempelius, türklane 
Mustafa Bei, parun Zupan, linnupüüdja Papageno... Tema 
lauljateed jääb kaunistama 60 rolli.

„Ma olen ühtekokku mänginud viies Mozarti ooperis ja 
Mozart on minu lemmikhelilooja,“ on Miilberg öelnud.

Konservatooriumi viimasel kursusel jätkusid Jenny Siimo-
ni õpilase Hans Miilbergi õpingud Teo Maiste lauluklassis ja 
siis mängis ta ka koos oma õpetajaga Estonia laval.

„Tore oli õppida tugeva laulja juures. Aga mul ei lähe mee-
lest, kuidas Don Giovannit lauldes tundsin end ikka ebakind-
lana, kui pidin Leporellole, keda mängis Teo Maiste, ütlema: 
„Oh, sina tõbras, sina lontrus!“ Ikkagi oma õpetaja! Aga kui 
ta enne vahuveiniaariat kõrva sosistas, et ole nüüd tubli, võta 
ennast kokku, siis oli kindel tunne küll,“ on ooperikuningas 
meenutanud.

Konservatooriumi teisel kursusel kõlanud aeg-ajalt vihjeid, 
kas Miilberg on ikka teatri perspektiiviga laulja. Aga kui kol-
mandal kursusel tegid laulutudengid Mozarti „Figaro pulma“, 
Hans Miilberg krahv Almavivat, oli see tõestuseks.

Lavastaja Arne Mikule näis: „Hans Miilberg on lootustan-
dev, teatripärase olemusega noor laulja, kes orienteerub lava-
listes ülesannetes, taipab rolli sisemist olemust ja omab lava-
närvi.“ Tulevik näitas, et selles ütlemises oli tõetera sees.

Marvi Taggo

Foto: opera.ee

M oskva Punane väljak 
on oma ajaloo vältel 
näinud igasuguseid 

sündmusi, aga 1963. aasta lõ-
pus toimunu oli üllatuseks 
kõigile. Ka Moskval on oma 
rassistlik ajalugu, mida tunnis-
tab 18. detsembril 1963. aas-
tal toimunud esimene sankt-
sioneerimata nõukogude-
vastane demonstratsioon ala-
tes 1920. aastatest.

Umbes 400–500 musta-
nahalist üliõpilast marssisid 
Punasel väljakul venekeelse-
te loosungitega „Lõpp aafrik-
laste tapmisele!“, „Moskva on 
diskrimineerimise keskus!“, 
„Moskva – teine Alabama!“, 
„Me soovime inimlikku koht-
lemist!“ Manifestandid hüüdsid 
spontaanselt ka nõukogude-
vastaseid loosungeid.

Selle väljaastumise otseseks 
ajendiks oli Ghanast pärit 
29-aastase noormehe, Kali-
nini meditsiiniinstituudi tu-
dengi Edmund Assare-Addo 
surm ebaselgetel põhjustel, 
aga kõige selle taga pidavat 
olema rassistlik suhtumine, 
millega puutusid Nõukogude 
Liidus kokku Aafrika riikide 
üliõpilased.

Assare-Addo surnukeha 
leiti Moskva äärelinnast ühelt 
maanteelt. Vägivallast polnud 
mingit märki, välja arvatud 
väike arm kaelal. Kuidas sat-
tus Aafrika üliõpilane üksi-
päini äärelinna inimtühja 
piirkonda? Kuidas sattus Ka-
linini linnas õppinud tudeng 
üleüldse Moskvasse? Ja miks 
olid koos temaga pealinnas 
veel mitusada üliõpilast, kes 
õppisid Nõukogude Liidu eri-
nevates linnades?

1960. aastate alguses tihe-
nesid NSV Liidu suhted Aaf-
rika uute iseseisvunud riiki-
dega. Kui 1959. aastal õppis 
Nõukogude Liidus näiteks 
Aafrikast vaid 72 tudengit, 
siis kümme aastat hiljem oli 
neid juba 4000. Juba 1960. 
aasta märtsis saatis Mus-
ta Aafrika Tudengiliit kir-
ja tollasele riigipeale Nikita 
Hruštšovile, milles öeldi: 

1963: rassismivastane mäss Moskvas

„Vene üliõpilased on Aafrika 
üliõpilasi korduvalt solvanud 
ja jätkavad solvamist. Üht 
üliõpilast nimetati ahviks ja 
veel kaks üliõpilast said vene-
lastelt solvava kirja. Ülikooli 
administratsioon ja politsei 
ei võta kasutusele vajalikke 
meetmeid, vaid demonstree-
rivad hoopis eelarvamuslik-
kust ja erapoolikust.“

Väidetavalt läksid sageli 
konfliktid venelaste ja aaf-
riklaste vahel üle füüsilisteks 
arveteõiendamisteks. Aafrik-
laste massilised kaebused lae-
kusid saatkondadesse, ülikoo-
lidesse, erinevatesse asutus-
tesse ja organisatsioonidesse.

9. detsembril 1963. aastal 
jõudis NSV Liidu kõrghari-
duse ministeeriumisse info, 
et Ghanast pärit tudengid 
kavatsevad nädalalõpus sõi-
ta Leningradist, Kalininist, 
Harkovist kokku Moskvasse 
mingile Ghana saatkonnas 
toimuvale üritusele. Kui sel-
gus, et saatkond pole kedagi 
kutsunud, siis anti ülikoolide-
le korraldus tudengeid mitte 
lasta Moskvasse.

Sellele vaatamata kogunes 
13. detsembril Ghana saat-
konna ette Moskvas umbes 
300 noort inimest Ghanast 
ja teistest Aafrika riikidest. 
Hiljem rääkis Ghana suursaa-
dik Nõukogude Liidus John 
Banks Elliott, et üliõpilased 

olid elanud neli päeva täna-
val, joonud, lärmanud ja sega-
nud diplomaatidel töötamist, 
mistõttu saadik oli sunnitud 
koos oma perega barrikadee-
ruma saatkonda. Diplomaa-
di sõnul nõudsid tudengid 
stipendiumi suurendamist, 
elutingimuste parandamist, 
paremaid toite ja võimalust 
reisida lääneriikidesse. Gha-
na suursaadik nimetas neid 
nõudmisi ulmelisteks. Elliotti 
versiooni kohaselt olevat sel-
le väljaastumise provotseeri-
nud ühe lääneriigi saatkond.

18. detsembri hommikul 
kogunesid tudengid uuesti 
ja koostasid memorandumi 
nõukogude võimudele. Seejä-
rel hakkas kolonn käsitsi joo-
nistatud rassismivastaste pla-
katitega liikuma Kremli poo-
le. Punasel väljakul Spasski 
torni juures demonstrandid 
peatusid ja andsid intervjuu-
sid läänemaade ajakirjanikele.

Koheselt saadeti Punasele 
väljakule suur hulk militsio-
nääre, kes piirasid väljaku 
sisse ja tõrjusid umbes tunni 
ajaga manifestandid platsilt 
välja. Väidetavalt ei toimu-
nud miilitsa ja demonstranti-
de vahel kokkupõrkeid.

Mässavate tudengite juurde 
saabusid ka parteifunktsio-
närid ja ministeeriumi amet-
nikud. Aafriklased keeldusid 
laiali minemast ja nõudsid 

kohtumist Ülemnõukogus, 
et esitleda memorandumit. 
Läbirääkimised kestsid mitu 
tundi, misjärel protesteeri-
jad suundusid kõrghariduse 
ministeeriumi hoone juurde 
ja peatusid läheduses asu-
nud arhitektuuriinstituudi 
hoovis. Tudengid keeldu-
sid rääkimast suletud uste 
taga ja nõudsid ametnike 
väljatulemist.

Kokkusaamine arhitektuuri-
instituudi aktusesaalis oli 
väga pingeline ja kestis mitu 
tundi. Esinenud tudengid 
lükkasid tagasi kõrghariduse 
ministri Vjatšeslav Jeljuti-
ni interpretatsiooni rassis-
mist NSV Liidus ja nõudsid 
Assare-Addo hukkumise ja 
teiste intsidentide põhjalik-
ku uurimist. „Me pole veen-
dunud oma ohutuses selles 
riigis. Kui meid pekstak-
se, ei reageeri sellele keegi. 
Võib-olla pole minister liht-
salt asjadega kursis,“ räägiti 
kõnepuldist.

Peatselt avalikustati info, 
et Assare-Addo surma põh-
justas külmumine ja ta oli 
alkoholijoobes. Aga kuidas 
sattus tudeng äärelinna ja 
kust tekkis tema kaelale arm, 
sellele vastust ei leitud või 
ei räägitud sellest üldsusele. 
Moskvasse kogunenud aaf-
riklased aga sõitsid peatselt 
oma koduülikoolidesse tagasi.

Aafrika üliõpilased protestimas Punasel väljakul 1963. Foto: medium.com


