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Ra hv u s o op e r 
Estonia solis
ti, sopran He
li Veskuse tee 
suure muusika 
juurde on ol

nud pikk ning sel teel on ette 
tulnud nii mõndagi: ta on laul
nud mudilasena laste ristsetel, 
paugutanud harjutamisest kül
lastununa trotslikult klaveri
kaant, maadelnud nii mõnegi 
oma lavakangelannaga proovi
saalis nii, et on olnud tahtmi
ne noodid igaveseks nurka visa
ta… Kuid teisalt on talle osaks 
saanud õnn laulda ära iga laulja 
unistuste repertuaar, tal on ko
duteatris hooajal koguni kuus 
peaosa ning ta jõudis elu pa
rimas vormis ka Suure Teatri 
lavale. Heli ütleb, et on põhja
maise loomuga, kuid naerusä
demed ta silmis ja temast õh
kuv energia laseb tüüne pealis
pinna alla aimata tulist laavat.

Kauaaegne tutvus on põh
jus, miks oleme Heliga sina peal.

Kui palun sul iseloomustada 
oma lauljakarjääri perioode, kui-
das sa näed neid vaadatuna mit-

JUUBEL. 2. veebruaril tähistas rahvusooper Estonia solist Heli Veskus 50 aasta juubelit 
ülesastumisega ühes oma armastatuimas rollis – nimosalisena Puccini ooperis «Tosca».

Veskus: ma ei karda riskida ja meeletult tööd teha

balletitantsijate tugevat näitleja-
meisterlikkust – see, mis laval 
toimus, oli emotsionaalselt usu-
tav ja liigutav.

See on igavene teema: kuidas 
olla näitlev laulja. Endale olen 
selle lahti mõtestanud nõnda, 
et kui emotsioon, mida vahen
dad, on ehe, siis hakkavad asjad 
toimima. Seda ehedust, õigemi
ni seda õiget tunnetust tuleb 
otsida eelkõige iseendas. Selle
ga ei tohi aga üle piiri minna, 
sest sel juhul maksad häälega 
lõivu draamale. See otsimine 
algab muusikast, sellest, kuidas 
seda rolli oma häälde istutada, 
seejärel hakkad otsima nüans
se, kuidas seda interpreteerida 
ja kuulajani viia.

Kas sellistel maailmalavadel na-
gu Suur Teater esinemine on 
lauljale ka enesenäitamise või-
malus?

Loomulikult! Ooperimaailm 
on ju väga rahvusvaheline, 
kõik piirid on lahti.

Aga?

Miks ma olen teinud selle va
liku, et olen jäänud Eestisse? 
Minu käest on seda palju küsi
tud… Mingil määral on see ol
nud minu teadlik valik. Kui ma 
Soomes õppisin, tekkis mulle 
kohe agentuur, tegin ettelaul
misi. Minu agent ütles otseko
heselt: selleks et sind müüa, on 
vaja, et elaksid Euroopas. Kuid 
see oli aeg, mil Eesti ei olnud 
veel nii avatud ja reisimine oli 
märksa keerulisem kui prae
gu. See oli aeg, mil Tallinna ja 
Helsingi vahel käis laev ainult 
kaks korda päevas. 

Mul on siiani silme ees 
emotsionaalsed mälupildid, 
kuidas mu pere mind sada
mas koju ootas ja kuidas ma 
nendega nädalalõppudel hü

te rollide loetelu, vaid iseenda 
kasvamise ja arengu kaudu? Olid 
sa arglik debütant või bravuuri-
kas lavade vallutaja?

See küsimus on naelapea pih
ta! Minu lavatee algus oli tõesti 
arglik, olin noore lauljana väga 
ebakindel ja võitlesin kaua suu
re esinemisärevusega. Kuid ma 
arvan, et keegi seda eriti tähe
le ei pannud, sest oskasin seda 
hästi varjata. Nüüd, mil ma olen 
ise pedagoog ja kakskümmend 
aastat laval laulnud, võin öelda, 
et see ärevus külastab eelkõige 
inimesi, kes on enese suhtes vä
ga kriitilised ja nõudlikud. Min
gil ajahetkel, kui olin juba jõud
ud Puccini ja Verdi ooperiteni, 
tundsin, et see ebamugav tun
ne minus leevenes – neis suur
rollides tundsin end palju kind
lamalt ja mugavamalt. Mul on 
alati olnud see omadus, et ma 
julgen võtta riske, teha meele
tult tööd ja jõuda tulemuseni.

Nüüd, kakskümmend aastat hil-
jem, võid öelda, et kodulava on 
sinu päralt – mitmes peaosas sa 
sel hooajal laulad?

Sel hooajal on mul kuus pea
osa: Tosca, Elisabeth ja Ve
nus (Wagneri «Tannhäuser»), 
Senta (Wagneri «Lendav hol
landlane»), Aida (Verdi «Aida») 
ja märtsis astun Fanciullana 
üles Puccini ooperis «Tütarlaps 
kuldsest läänest». Aegajalt õn

nestub teha ka kõrvalehüppeid 
karakterrollidesse, mis minu 
häälele sobivad, ja sel hooajal 
on mul just selline roll Dom
na Saburovana RimskiKorsa
kovi ooperis «Tsaari mõrsja».

Moskva gastrollide ajal tõdesid 
samuti, et nii lava kui ka saal 
toetavad vokaali niivõrd hästi, et 
polegi vaja muud teha, kui helid 
enda seest lendu lasta.

Ei saa öelda, et kõik sõltub ai
nult suurest saalist ja erakord
sest akustikast – Estoniaski on 
meil olnud väga häid etendusi 
ja kordaminekuid. Kuid artist 
ei ole robot, vaid kõigest inime
ne! Meil kõigil on igasuguseid 
päevi ja me ei saa neid päevi 
valida. Vanasti oli nii, et pead 
tegema – tunne ennast siis pa
rasjagu, nagu tunned. Enam 
ei pea, hoiakud on muutunud 
ja inimlikud väärtused on esi
plaanil. Kui ma ikka tunnen, 
et mul on väga halb päev, mil 
ma lihtsalt ei suuda laulda, siis 
ma seda ka ütlen ja tuleb lei
da lahendus. Ausammast mei
le ju selle eest ei püstitata, kui 
me nui neljaks laulame. Muidu
gi on olukordi, kus peab laulma 
ükskõik mis hinnaga. Aga see 
tähendab, et järgmisel päeval 
sa kohe kindlasti enam ei laula.

Moskva juurde tagasi tulles: 
seal mängis peale suurepärase 
akustika rolli ka üldine hääles

tatus – Moskva Suur Teater on 
ju üks ooperimaailma Mekasid. 
Meie ees käis eelmiste gastrolli
de Estonia kuldajastu kuulsus ja 
kahtlemata oli see ka suur vas
tutus. Kuid see kõik kokku mõ
jus väga positiivselt ja innusta
valt! Seda enam, kui ise tunned, 
et oled heas vokaalses ja emot
sionaalses vormis. Ma tundsin 
end Suure Teatri laval suurepä
raselt! Laulmine on nagu tipp
sport – asi on ajastuses. Sa ei 
tohi üle treenida, pead teadma, 
mida ja millal su hääl vajab.

Kuivõrd vajad enda kõrvale tuge-
vat lavastajat, partnerit, dirigen-
ti? Kas oled meeskonnamängija, 
kui juhitav sa üldse laval oled?

(Heli naerab mõnuga.) Eks 
mind tuntakse siin majas ka 
selle järgi, et minus tõesti on 
primadonna jooni – emotsio
naalne paugutamine ja kõik 
muu. Aegajalt tuleb seda liht
salt teha, ja mina kui laulja 
muutun selliseks siis, kui asjad 
ei toimi. Aga eks ma olen neist 
paugutamistest ka palju õppi
nud, nii heas kui halvas mõttes. 

Tulles tagasi küsimuse algu
se juurde – jah, ma vajan häid 
partnereid igas mõttes, aga eel
kõige head lavapartnerit. Ma 
armastan ja hindan kõiki oma 
Estonia kolleege, kuid eriliselt 
lähedane lavapartnerlus on mul 
Rauno Elpiga – oleme nii pal
ju koos töötanud, alates minu 
debüüdist «Don Giovannis». 
Rauno on minu kõige pikaaja
lisem lavapartner ja tema kohta 
võin küll öelda, et usaldan te
da laval täielikult. Ma vajan ka 
dirigenti, kes ei jäta mind laval 
üksi. Kui mul pole juhti, hak
kan laval perutama.

Nii Moskva publik kui ka kriiti-
kud tõstsid esile meie lauljate ja 
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vasti jätsin. See oli väga kee
ruline ja raske aeg ning just 
siis tegin ma valiku jääda Ees
tisse. Mina kui ema ja naine 
ei saanud teha otsust, mis 
sundinuks mu peret jätma 
kõik neile turvalise ja armsa 
ning järgnema minu karjää
rile täiesti võõrasse keskkon
da. Otsus Eestist mitte lahku
da lõppes mulle muidugi agen
tuurist välja heitmisega, aga 
ma mõistan neid. Agent ütles 
mulle toona mõtlemapanevad 
sõnad: «Kui sa oled neliküm
mend viis, on juba hilja!»

Nüüd oled viiskümmend, kas sa 
kahetsed?

See on valus küsimus! Vastus 
on: nii ja naa. Ma ei kahetse
nud kuni Moskva gastrollideni, 
aga pärast «Toscat»… siis käis 
see mõte mul tõesti peast läbi. 
(See on ainus kord, mil Vesku
sel silmad niiskeks lähevad.)

Et suured lavad oleksid kunagi 
ammu teisiti otsustades olnud-
ki äkki sinu päralt…

Jah, aga ma ei pea silmas isegi 
mitte esimesi lavasid, aga just 
suuri lavasid, sest minu hääle
le need sobivad.

Kuid hoolimata agendi kurjakuu-
lutavast ennustusest võid sa tä-
na öelda, et Suure Teatri publik 
on sulle püsti seistes aplodeeri-
nud! Missugustest rollidest sa 
veel unistad?

Et ei jääks valet muljet, pean 
siinkohal kohe ütlema, et olen 
tegelikult väga õnnelik laulja – 
minu hääl on arenenud ja küp
senud koos minu eaga. See on 
lauljale väga suur õnn ja õn
nistus! Mul pole tegelikult ol
nud suuri unistusi või kinnis
ideed, et pean saama selle või 
teise osa. Oma koduteatris 


