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Inglise ja eesti versiooni peaosatäit-
jate rollilahendusi saab võrrelda vaid 
teatud piirini, kuivõrd keel tingib ise-
suguse lähenemise. Originaal on mõis-
tagi originaal, eestikeelne tekst jällegi 
voolab vabamalt ning tabab teravamalt 
ja vahetumalt. Tõsi on seegi, et 1957. aas-
tal Broadwayl esietendunud „West Side 
Story“ tekstis ei saanud lubada täielikku 
vabakäiku, vaid pidi loobuma tänavale 
sobivatest vängematest väljenditest.

Kuigi läksin kuulama mõningase 
eelhäälestusega ingliskeelse originaali 
kasuks, osutus kaks päeva hiljem esita-
tud eestikeelne versioon ehedamakski. 
Tony ingliskeelne osatäitja Cameron 
Sharp on muusikali žanris end hästi 
sisse seadnud, eesti versiooni esitanud 
Heldur Harry Põlda häälematerjal kii-
kab aga rohkemgi klassikalise bel canto 
suunas, mis loomulikult ei tule kunagi 
kellelegi kahjuks. Maria imestab endist 
kambapealikku Tonyt nähes: „Kuidas 
saab sind küll karta?“ Löömamehena 
ei kujuta tegelikult ette ühtegi eesti 
versiooni osatäitjat: Põlda Tony, samuti 
Juss Haasma Riff ja Tamar Nugise 
Bernardo mõjuvad nii, nagu toimuks 
tegevus kusagil ülikoolilinnakus ja ees 
ootaks mitte tänavalahing, vaid äärmi-
sel juhul õpetatud meeste tuline väitlus 
Shakespeare’i teemal. Aga võib-olla ongi 
nii parem, sest loos kujutatud tegelased 
ei ole ju (vähemalt esialgu) paadunud 
kriminaalid, vaid rasketes oludes üles 
kasvanud noored, kes isegi ei aima, miks 
nad nii käituvad. Nad on koondunud 
kampadesse, sest igatsevad ühtekuulu-
vust ja tuge, mida keegi teine pole püüd-
nudki neile pakkuda.

Eesti temperament teeb puerto-
riikolaste kehastamise keeruliseks, aga 
eesti versioonis (Piret Krumm ehk Anita) 
pole sel tähtsust, sest ülemängimisest 
ja aktsendi jäljendamisest ongi parem 
targu hoiduda. Meie publikule ei ütleks 
need nüansid niikuinii kuigi palju. Tei-
salt pärineb Anitana üles astunud Nicole 
Deonilt kogu ingliskeelse trupi karak-
teerseim rollilahendus. Jade Da viesi 
ehk Maria malbevõitu rollile on eesti 
versioonis vastukaaluks Hanna-Liina 
Võsa sõnaerk tõlgendus, milles on tunda 
Maria iseteadlikkust. Suhtes Tonyga on 
ta ehk isegi juhtiv osapool. Kes on näi-
nud 1961. aasta filmi, küllap mäletab, et 
lõpustseenis haarab Maria, Tony surma 
tõttu pisarais, revolvri ja küsib tema 
ümber kogunenud mõlema kamba liik-
meilt: „Kui palju teist saan maha lasta, et 
üks kuul mulle endale alles jääks?“ Lava-
versioonis seda lepitusstseeni niisugusel 
kujul pole, aga Maria karakteri kujunda-
misel tasub seda ikkagi arvesse võtta.

Lavastaja Georg Malviuse tõlgendu-
ses koonduvad jõujooned ootuspäraselt 
kahe kamba suure löömingu ümber. See 
lähtub muide täpselt „Romeo ja Julia“ 
süžeest: Bernardo (umbes nagu Tybalt) 
surmab noavõitluses Riffi (Mercutio), 
mispeale Tony (Romeo) saadab Bernardo 
teise ilma. Esialgu rusikavõitlusena plaa-
nitud arveteklaarimine, mis lavastuses 

on lahendatud koreograafiliselt nii rea-
listlikult kui selles kontekstis võimalik, 
läheb lootusetult käest ära. Lööming on 
lavastuses eraldusjoon, millest üle astu-
des pole enam tagasiteed.

Kui seni nägid kahe kamba liik-
med välja neutraalsed, ehkki küll selge 
kamba kuuluvusega (Jets sinises ja 
puerto riikolased punases), siis löö-
mingu ajaks teevad nad läbi täieliku 
metamorfoosi. Jetsi liikmed on paljaks 
pöetud pea ja tanksaabastega, hambuni 
relvastatud, ühesõnaga, niisugused tüü-
bid, kes võiksid kuuluda mõnda mili-
taarsesse skinheedide bandesse. Noor-
soojutustuse sõjamänguline tüüpsüžee 
võtab äkitselt tõsise pöörde, nali tardub 
huultel ja tõmbub tumedaks nagu paa-
kunud veri. Rõhuasetuse muutus mõjub 
seda tähendusrikkamana, et kuni selle 
hetkeni on lavastuses vähe niisugust, 
mida võiks pidada Malviuse oluliseks 
lisanduseks senisele lavastustraditsioo-
nile (lihast ja luust mannekeenide või 
üleskeeratavate nukkude sagimine Tony 
ja Maria „pulmastseenis“ on üks näide 
lavategevusest, mis tekitab küll publikus 
muhedat elevust, aga on loo jutustamise 
seisukohast siiski pigem tarbetu ballast). 
Lugu on püütud nüüdisajastada (nuti-
telefonid vilguvad nii mõneski stseenis), 
aga õnneks mitte liiga pealetükkivalt. 

Pealegi pole küsimus niivõrd loo ajas ja 
kohas, vaid pigem (sotsiaal)psühholoo-
gias: kuidas on kumbki kamp poolmär-
kamatult millegi selliseni jõudnud? Kes 
on külvanud nende hinge säärase viha? 
Kas nad on süüdlased või ise ohvrid?

Jetsi liikmete muutunud olemuse 
illustreerimiseks avaneb võimalus laulus 
politseinik Krupkele („Dear kindly sergeant 
Krupke, you gotta under stand …“). Krupke 
(Reigo Tamm) on tüsedaks polsterda-
tud koomiline võmmikuju, kes ilmub 
episoodiliselt kumminuia vibutades 
korda looma ja ähvardab korrarikkujad 
kongi lohistada. Algteksti järgi tõuka-
vad kambaliikmed Krupke pikali, pane-
vad jooksu ja esitavad ohutusse kohta 
jõudnuna naeru kihistades pilalaulu, 
kus matkivad Krupket, kohtunikku, 
sotsiaaltöötajat ja psühhiaatrit ning 
nimetavad ühiskonda vastutavaks selle 
eest, et nad on nii ülekäte läinud. Kõne-
aluses lavastuses haaravad aga kamba-
liikmed Krupkelt kumminuia ja peksa-
vad ta oimetuks (surnuks?), kusjuures 
erilise vihaga klohmib Saara Kadaku 
kehastatud identiteedikriisis Anybodys. 
Krupke laibaga tantsu lüües õigustavad 
nad end: „Meil loll pea, aga süda sees 
on hea.“ Vodevilliliku muusika ja laulu 
tõsise teema kontrast on niigi taotlusli-
kult suur, lavastuslikult võimendatuna 

mõjub see aga kui langemine jäägitusse 
nihilismi. Skinheedideks pööranud 
kambaliikmete iseloomustamisel on 
eesti versioonis appi võetud ka lingvis-
tilised vahendid. Kui vägivallast jahmu-
nud poepidaja Doc, kes esindab loos 
ainsana mõistuse häält, heidab Jetsi 
kambale ette, et nad „rikuvad selle maa-
ilma ära“ („You make this world lousy!“), 
siis öeldakse talle vastu: „See maailm oli 
juba enne meid perses.“ („That’s the way 
we found it, Doc.“) Sõna täpsuses väljen-
dub mõtte täpsus.

„West Side’i loo“ paralleelid nüüdis-
ajaga on sedavõrd ilmsed, et neid ei tar-
vitse eraldi alla joonida. See ei tähenda 
siiski, et lavastaja võiks käed taskusse 
suruda ja pealt vaadata, kuidas mater-
jal end ise hõbekandikul kingib. Esto-
nia lavastuses voolab loo esimene pool 
enam-vähem omasoodu, sisaldamata 
esiletükkivaid (ümber)tõlgenduskat-
seid, kogu püssirohi on hoitud teiseks 
löömingukeskseks pooleks, mis žanri 
traditsioone arvestades ja eirates paneb 
tõepoolest kõlama kõneka dissonantsi. 
Niisugust langemist vägivalda, mis üht-
aegu jahmatab ja tekitab kaastunnet, ei 
oska enamik teatrikülastajaid muusika-
lis oodata küllap isegi siis, kui teavad loo 
shakespeare’ilikult traagilist allhoovust. 
„West Side’i loo“ lavastus on keerukate 
küsimuste üldistusjõulise käsitlusena 
siinses muusikateatris võrdlemisi harv 
ja seetõttu tähelepanuväärne nähtus. 
Kõnekas teater pole niivõrd ühiskonna 
peegel, vaid pigem ventilaator: püüa 
tema suunas midagi visata ja ta puhub 
selle sulle otsejoones näkku.

Kõnekas teater pole niivõrd ühiskonna peegel, vaid pigem  
ventilaator: püüa tema suunas midagi visata ja ta puhub selle  
sulle otsejoones näkku.

Eesti temperament teeb puertoriikolaste kehastamise keeruliseks, aga eesti versioonis ei ole sel tähtsust, sest ülemängimisest  
ja aktsendi jäljendamisest ongi parem targu hoiduda. Fotol Tamar Nugis (Bernardo) ja Piret Krumm (Anita).  Veljo Poom


