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Luua tuleb oma 
laulukoolkond

Algus lk 14.

See on sammsammuline protsess. See, 
et ükskord on meil hirmsasti raha ja 
võime siia kutsuda välisõppejõud ja 
kohe on kõik kohutavalt hästi, jääb illu-
siooniks. Me ei pääse sellest, et luua 
tuleb oma koolkond nende inimestega, 
kes meil on. 

Muudatuste kiuste saab lauluosa-
kond rohkem piitsa kui präänikut. 
Näiteks EMTA autoriteetne professor 
Toomas Siitan süüdistas kõrgkooli 
sajanda aastapäeva puhul peetud 
ettekandes lauluosakonda ühekülg-
suses.* 

Üldiselt on mul hea meel, et professor 
Siitan nende mõtetega välja tuli, ehkki 
iseenesest võiks ju sellist diskussiooni 
pidada esmalt ikkagi maja sees. Osa-
konna vastutus on väga suur: peale laul-
jate saavad hääleseadet ka dirigeerimise 
ja muusikapedagoogika eriala üliõpila-
sed. Mina olen EMTAs töötanud küllaltki 
lühikest aega ja seega on minu panus 
praeguse lauluõppe näo kujundamisel 
olnud marginaalne. Suhtun ka kriiti-
kasse pingevabalt: kutsuksingi muusi-
kuid üles rohkem omavahel suhtlema. 
Ehk ongi praegu just õige hetk lauluõppe 
tulevikusuundade üle debateerida. Aga 
muidugi olen kaugel sellest, et praegust 
olukorda idealiseerida. 

Samal ajal on kurb, et üldiselt on 
lauluosakonda astuda soovijate arv 
vähenenud. 
Viimastel aastatel on küll olnud väga 
tugev konkurss: oleme saanud tuden-
geid valida, pool tahtjatest on välja 
jäänud. Ja ka Hiina tudengite, keda on 
alati kõvasti kritiseeritud, tase on aina 
kõrgem. Aga ikkagi valmistab muret alg-
õpetus. 

Siitani sõnul ei täitvat osakond meie 
tegelikke vajadusi, näiteks koorilaul-
jate järele. Küllap oli 20 aasta eest nii, 
et erialaõpetajad pigem keelasid koo-
ris laulda. Aga praeguse Eesti Filhar-
moonia Kammerkoori ridu vaadates 
näib, et koosseis on komplekteeritud 
vaid üksikute eranditega laulu eriala 
lõpetanud inimestest. 
Jah, seda küll! Ja seda just seepärast, et 
häälekäsitlus on muutunud professio-
naalsemaks. Mulle tundub, et asi pole 
ainult selles, mis toimub lauluklassis. 
Kõigepealt: millal peaks üldse hak-
kama laulmist õppima? Meil valdav 
skeem, et pärast keskkooli minnakse 
Otsa kooli, siis tullakse akadeemiasse 
ja ligi 30aastasena minnakse end veel 
välismaale täiendama, ei ole jätkusuut-
lik. Sellises graafikus võib kuhugi jõuda 
Tristani või Isolde suure dramaatilise 
Wagneri häälega. Subretil või lüürilisel 

metsosopranil on rong ses vanuses loo-
tusetult minema kimanud. Samal ajal 
on riskantne ettevõtmine häälemurde-
eas poistele professionaalse ambit-
siooniga laulmist õpetada, nagu seda 
meil praegu tehakse. Nende teemadega 
tuleks tõsiselt tegeleda, kaasates meie 
parimad laulupedagoogid, dirigen-
did, kel kooritööst lastega kogemused, 
samuti meditsiinivaldkonna autoritee-
did – meil on ses valdkonnas väga hea 
kompetents –, võib-olla ka lastepsüh-
holoogid. 

Teiseks, ilmselgelt peaksime kõik 
peeglisse vaatama ka üleüldise stiilialase 
hariduse osas. Tänapäeva muusika-
maailma nõudmised on laiahaardeli-
sed. Pavarottile anti andeks, et ta nooti 
ei tundnud, aga tema oli üks ja ainus. 
Mõtleme näiteks Thomas Hampsonile: 
kui äärmiselt mitmekülgse kunstnikuga 
on tegemist! 

Kõik lauljad ei saa ka filosoofia-
professorid olla. 
Jah, aga seda kuvandit – keda me ette val-
mistame – võiksime siiski veidi värsken-
dada. Küsimus on ka selles, mida peame 
normaalseks. Olen tõsiselt mures meie 
laulutudengite üldise harituse ja ahta 
humanitaarse silmaringi pärast. Minu 
klassi on jõudnud ka kolm muusika-
keskkooli haridusega õpilast ning nende 
muusikaline haridus ja teadmised pais-
tavad teiste taustal silma, ehkki vokaalse 
ettevalmistuse osas julgen olla kriitiline. 

Nii on see ju alati olnud. Muusika-
keskkool on alati olnud suure koor-
musega erikool ja seal on nõutud ka 
tugevaid üldaineid. 
Peaksime ehk nägema Eesti haridus-
likku potentsiaali tervikuna. Paari aasta 
pärast alustab tegevust uus Tallinna 
muusika- ja balletikool ning peame 
mõtlema, kuidas meie laulutudengid 
saaksid osa sellisest kvaliteetsest hari-
dusest, mis muusikakeskkoolis on aasta-
kümnete jooksul suudetud üles ehitada. 

Ühendatavad õppeasutused – Otsa 
kool, balletikool ja muusikakesk-
kool – on väga erinevad. Mõistan 
vanemate hirme: peljatakse, et uues 
suures ühendkoolis muusikakesk-
kooli hea haridus lahjeneb. 
Loomulikult tuleb olla valvel. Minu 
vanem tütar õpib ka muusikakeskkoolis 
ja seda enam on teema mulle lähedane, 
aga pigem näen uue kooli rajamises 
võimalust. Kui klassikalise muusika 
haridusse pakutakse sellist investee-
ringut, siis seda mitte vastu võtta oleks 
pehmelt öeldes jabur. Lõppude lõpuks 
oleme meie, praegu aktiivses eas muu-
sikud need, kes peavad silmas pidama, 

et sellest saaks just selline kool, mida 
meil on tarvis. 

Muusika- ja teatriakadeemia kasvu-
lavad on juba mõnda aega nii muusika-
keskkool kui ka Otsa kool. Üks lõpuni 
vaidlemata ja läbimõtlemata teema on 
see, kuidas käituda noortega, kel on 
ilmselgelt potentsiaal ja lauluhuvi, aga 
nad pole veel selles easki, et laulutundi 
minna. 

Ühtseid reegleid on raske kehtestada, 
sest laulu õppimine pole massitoot-
mine, vaid rätsepatöö. Mulle mee-
nub kohe rahvusvaheliselt tegutsev 
edukas metsosopran Monika-Evelin 
Liiv, kes oli Otsa kooli astudes vaid 
16aastane. Toona oli keelatud alla 
18aastasi õpilasi klassikalise laulu 
erialale vastu võtta, aga tema hääl 
oli nii küps, et talle tehti erand, kuigi 
õppejõududel ei olnud lihtne seda 
direktori juures läbi suruda. 
Tüdruku puhul pole 16 ju sugugi vara. 
Aga noore hääle kujundamisel tuleb 
üldiselt olla eriti vastutustundlik. Oleme 
kolleegidega arutanud, et üks võimalus 
oleks luua laulmist ettevalmistav eriala, 
kus õpetatakse lauljale kõike muud vaja-
likku – peale laulmise. 

Samal ajal on Eesti suures ooperi-
maailmas imepisike kild. Lauljate 
õpetamisele kulub suur hulk raha, 
aga lauljaks saab ehk üks kümnest. 
Kas poleks hõlpsam saata hoopis igal 
aastal paar andekamat noort kuhugi 
võimsasse muusikakõrgkooli? Tea-
tav risk siin muidugi on, sest alati ei 
jõua tulemuseni kõige andekamad – 
õpingute alguses kõiki parameetreid 
hinnata on keeruline. 
Ma oleksin ettevaatlik selliste otsustega, 
kui palju meil kedagi vaja on ja keda täp-
selt ette valmistame. Selline mõtteviis 
domineeris Eestis 1990ndatel turupõhi-
sest mõtlemisest vaimustumise laine-
harjal. Maailm areneb nii kiiresti, et me 
ei tea praegu, missuguseid töökohti on 
pakkuda 20 aasta pärast ja keda meil 
täpselt tarvis on. Küsimus on selles, et 
inimene end indiviidina välja arendaks 
ja leiaks ühiskonnas endale koha. Me ei 
saa endale lubada, et laulja on vaid käsi-
tööline. Vaja on anda igakülgselt head 
haridust, kasvatada avara vaimuga intel-
ligentseid inimesi, kes suudaksid muu-
tuvas maailmas toime tulla. 

See eeldab ka teatavaid isiksuseoma-
dusi, aga kooli võetakse vastu ju 
hääle, mitte silmaringi või intelli-
gentsi põhjal. 
Maestro Carlo Bergonzi, kelle juures mul 
oli au end täiendada, ütles ikka: me lau-
lame pea, mitte häälega. Noore inimese 

õppimisvõime on fenomenaalne. Toon 
näite. Minu juures alustas õpinguid 
Hiina neiu, kes ei tundnud nooti ja kuu-
lis Mozarti nime minu käest esimest 
korda. Kolme aastaga arendas ta end 
üheks meie kooli tublimaks sopraniks, 
kes ei jää taseme ega silmaringi poolest 
oma õpingukaaslastele alla. Noortelt 
tuleb palju nõuda ja anda neile konk-
reetne eesmärk – nad suudavad palju. 

Kui palju sul endal noortele pühen-
dumise kõrvalt laulmiseks aega jääb? 
Täna, 6. märtsil ootab sind kontsert 
rahvusooperi uue – taas uue – kuns-
tilise juhi dirigeerimisel. 
Arvo Volmeriga seob mind pikk ja ilus 
koostöö. Sel ajal kui Estonias sageli laul-
sin, tegime koos palju toredaid asju, üks 
meeldejäävamaid lavastusi oli ehk Ros-
sini „Tuhkatriinu“. Väga tore on temaga 
taas kohtuda. 

Põikled küll endast rääkimisest kõr-
vale, aga palun selgita: miks rääkisid 
intervjuu alguses oma lauljakarjää-
rist minevikuvormis? Alustasid ju 
aastat, lauldes Olari Eltsi käe all Beet-
hoveni „Fideliot“. Tühi su kalender ei 
ole. 
Olari Eltsiga Beethovenit laulda on 
muidugi kingitus! Hoian end vormis 
ja naudin aeg-ajalt laval laulmist väga, 
kuid minu karjäär oli peamiselt seo-
tud Saksa teatritega ja sellest ringist 
olen praeguseks eemaldunud. Mul on 
õpetajana suur koormus: kümme suu-
repärast tudengit, kes nõuavad suurt 
pühendumist. Muidugi olen alles selle 
töö alguses ja ei julge end päris peda-
googiks nimetada, aga mul on hea kõrv 
ja teatava enesekindlusega võin öelda, 
et praeguseks pole minu klassis kellelgi 
hääleprobleeme tekkinud. Nad kõik are-
nevad ilusti – kuigi algajal pedagoogil on 
sageli vaja teha topelttööd! 

Ega tudengid ole ka samasugused 
nagu sinu õpiajal. 
Jah, ma olin ju 20 aastat Eestist ära ja 
kui tagasi tulin, siis leidsin end uuest 
ühiskonnast. Osa minu praegustest 
õpilastest polnud sündinudki, kui mina 
Viini kolisin. Pean enesekriitiliselt tun-
nistama, et ega ma algul neist suurt aru 
ei saanud, ja häbiga ütlen, et läksin algul 
kaasa trafaretse lumehelbekeste-jutuga, 
mida meil nii meelsasti veeretatakse. 
Praeguseks olen oma seisukohta põh-
jalikult muutnud. Kindlasti tuleb neid 
kujundada väga kindla käega, luua väär-
tusruum, milles nad saaksid kasvada ja 
areneda. Mind võlub nende iseseisvus ja 
eneseväärikus. Ja nad ei karda! Juba selle 
pärast tasus meil omal ajal vabadusvõit-
lust pidada. 

* Toomas Siitan, Muusikaline kõrgharidus sajandite 
vahel. – Sirp 13. XII 2019. Toomas Siitan pidas ette-
kande „Muusikaline kõrgharidus sajandivahetuse 
ootuses“ 29. XI Eesti muusika- ja Teatriakadeemia 
100. aastapäeva hariduskonverentsil „Eesti professio-
naalse muusikakultuuri tulevikuvaated“. 
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