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Härra Kasterpalu ettepanek, et ma siin teatrikonverentsil esineksin, tuli 

mulle küll täiesti ootamatult. Aga kuna ta rõhutas, et oodatud on ka 

teatrivõhikute seisukoht, siis sel tingimusel ma nõustusin. Ma ei valda 

teatrist rääkimise diskursust ja terminoloogiat, samuti ei tea ma ka 

suurt eesti teatri ajaloost. Teatris käin ma paar-kolm korda aastas ja 

menuetendustele või laineidlöövaile etendustele satun enamasti hooaja 

lõpus või siis juba järgmisel hooajal, kui pileteid saab (piletisabades ma 

ei seisa ja tutvuste kaudu ka pileteid ei hangi). Aga ma ei pea 

professionaalsust ainuvajalikuks tingimuseks, et üldse millestki rääkida 

– selline hoiak julgustas mind siiski esinema. Ja lohutav on ka see, et 

siin on väga vähe publikut.  

Tänase konverentsi pealkiri lausa intrigeeris rääkima. Kas 

armastada või põlata eesti teatrit – selline küsimusepüstitus on muidugi 

huvitav kultuurisündmusena, aga minu arvates on see siiski äärmiselt 

küsitav, nivelleeriv. See ärgitab meid justkui üheselt hoiakut võtma, 

kohut mõistma. Säärast kohtumõistja-hoiakut olen täheldanud 

nooremas ja vihasemas teatrikriitikas, ennekõike Postimehe veergudel. 

Muidugi on niisugustele bipolaarsetele vastandustele väga lihtne teksti 

üles ehitada, aga sageli unustatakse küsida, kas sellised küsimused on 

üldse adekvaatsed. Heaks näiteks on selline küsimus: “Kas sa oled 

hommikuse konjakijoomise juba maha jätnud?” Siin tuleb võtta jah või ei 

hoiak.  

Aga ometi jätkab ka minu ettekande pealkiri “Keelitav ja keelduv 

eesti teater” sellist bipolaarset vastandamist. Ja ma teen siin veel paar 

sellist vastandust, sest olen ka ise teoreetilise mõtlemise poolt rikutud 

või vähemasti mõjutatud. Peatun siis järgnevalt mõnel küsimusel ja 

mõtisklen nende üle, pretendeerimata mingisugusele terviklikule 



ülevaatele või sellele, et eesti teater kui tervik paika panna (võin öelda, et 

olen viimase kümne aasta jooksul näinud võib-olla nelja lavastust, mis ei 

ole Vanemuise omad – sest esmaspäeviti, kui on külalisetenduste päev, 

on mul bridžiklubi ja ma ei saa teatris käia).  

Isegi kui eeldada, et teater on selline kunstivorm või asi, mille 

kohta vaatleja või kriitik peaks jah või ei seisukoha võtma (pooldan – ei 

poolda, armastan – põlgan), ei ole ju ikkagi asi lihtsalt otsustamises, 

kumba nüüd teha. Küsimus on ka teatraalsuse olemuses.  

Minu jaoks on see küsimus seetõttu, et ma ei ole professionaal ja 

need definitsioonid ei ole minule nii ilmsed. Samuti on küsimus 

eestilikkuses eesti teatris, eestilikkuse olemuses selles teatris. Mulle 

tundub, et paljud siinsed kõnelejad on võtnud eesti teatrit pigem 

institutsionaalselt – teatrid kui institutsioonid ja nendes toimuv tegevus. 

Eelkõneleja [Arne Merilai] keskendus juba ka eesti keele küsimustele, 

eestikeelsusele, aga mina küsiks veelgi edasi:  kas eestilikkuse olemus,  

eestilikkuse hõng on teatri kaudu kohatav? Ja kui me nendele 

küsimustele kiirustades vastame või lähtume mingist tehnilisest 

käibedefinitsioonist, siis ma kardan, et me ei mõtle teatri üle, me ei 

üritagi sügavalt mõtelda, vaid üritame teatrile rakendada oma, kas siis 

kriitiku või teoreetiku võimupüüdlusi. Ma kasutan võhiku privileegi ja 

lihtsalt mõtisklen teatrist, viibides just selles kõrvalvaates (kas/või).  

Alustaks teatrikeelest. Milline peaks olema teatrikeel (ehkki sellest 

rääkis ka mu eelkõneleja juba päris hästi)? Tihtilugu on eesti teatrit 

süüdistatud liigses sõnakesksuses. Mõnes mõttes on need süüdistused 

tõesti omal kohal. Teater on eestikeelse sõnana ju “näitemäng”. See sõna 

ütleb, et ei ole tegemist üksnes tekstiga (kirjakeelega), ei ole tegemist 

ainult kõnelemisega (see oleks siis kuuldemäng ja ka see on midagi 

enamat kui lihtsalt tekst, kui lähtuda sellest grafotsentristlikust ja 

fonotsentristlikust lõhest, mida Derrida on esile toonud), aga teatris, 

näitemängus peaks olema midagi näha, midagi esil, see audiovisuaalne 

pool peaks siin kõige rohkem mängima. Ehkki huvitav oleks kogeda 



sellist teatrit (võib-olla on see juba tehtudki), kus ainult tekst seinal 

jookseb ja mingit heli või muud tegevust ei toimugi.  

Näitemängu funktsioon või missioon ei ole väga üheselt mõistetav. 

Sõna “mäng” on mitmetähenduslik ja tema funktsiooni määrates tekib 

tegelikult isegi sarnane küsimus, mis ilukirjandusliku kirjasõna puhul. 

Teeksin sellise vastanduse: näitemäng võib olla näiteks elu peegel, elu 

jälg või mingisugune ümberkehastuv eneseloome. 

Kui elu peeglist (mimesis’est, jäljendamisest) rääkida, siis see ei 

pea olema ainult realismi võtmes. Elu peegeldades võidakse ka 

kõverpeegel vahele panna, nihestada, teha groteskseid väljavõtteid. Väga 

hea näide on Eduard Bornhöhe “Kuulsuse narrid” või üks mu viimase 

aja lemmik, mis on praeguseks küll lõppenud – teleseriaal “Wremja”.  

Algne mudel oleks siis jant. Ja sellise jantimisega, mis ei pea olema 

halvustav termin, eesti teater ju algabki, kui me vaatame Koidula-aegseid 

näidendid. Tegelikult tegeletakse eluprobleemidega: kuidas saaks mehele 

(sellele, kellele tahad) või kas lubada oma lastele koolitarkust. Nooremas 

koolieas olin ma niisuguse teatri väga suur austaja, minu lemmikuks oli 

Vanalinnastuudio. Mõjutasin vanemaid, et nad mind ikka sinna viiksid. 

Selline – kuidas sa, Arne, nimetasidki – puhas “trama”, kui ma vahel 

balletti käisin vaatamas, ei meeldinud mulle, ma ei saanud sellest aru. 

Selles elu peegeldavas võtmes võib tõesti näidata eestilikkust, näidata 

sügavaid ja suuri asju, tuua esile eestlaste elamisemüüt, mida üritab vist 

Merle Karusoo järjekindlalt oma näidendites teha, või panna see müüt 

küsimise alla, naeru alla, nagu seda Andrus Kivirähk väga hästi “Eesti 

matuses” tegi. (See on üks kolmest külalisetendusest, mida ma viimase 

kümne aasta jooksul olen näinud.)  

Aga muidugi kuuluvad sellise elupeegelduse juurde ka need 

nahutada saanud muusikalid ja suvelavastused. See on see teatri 

keelitus. Teater keelitab meid ennast kui elu peeglit vaatama, ennast elu 

peeglis nägema. Ja sealt justkui projitseeruks tagasi meie kui inimese 

subjektsus, meie kui eestlaste identiteet. Kui me piirduksime sellega ja 



jätaksime näitemängule selle funktsiooni, siis võiks tõesti vaadelda seda, 

kui professionaalselt seda või teist tehakse, millist repertuaari tuleks 

valida, kui tugevad on tekstid... Ja see kõik võiks teatritegemise 

diskursuse ja terminoloogiaga piirduda. Aga samas tuleks küsida, et 

äkki on näitemäng teinekord ka midagi muud kui mõne elusituatsiooni 

mängimine. See oleks teine võimalus – näitemäng kui mingisugune 

ümberkehastumine, eneseloome, senise “mina” lagunemine, võiks öelda 

ka, et küsimärk elule. Mitte elu peegeldus. Seda kõike on väga raske 

kirjeldada ja seda ei peagi saama kirjeldada. Siin all võiks mõelda mõne 

väga andeka näitleja sellist erilist mängu, mis paneb kõik senise 

kahtluse alla. Aga ennekõike tuleb siin mõelda kogu tervikut – et 

lavastus on sellisel viisil õnnestunud, et ta ei peegelda enam elu. Sellesse 

tervikusse kuuluks ka vaatava subjekti või publiku sisseelamise või 

kaasaelamise aste. Siinkohal võikski võrrelda teatrit kirjanduse või 

luulega ja viite võiks laenata Juhan Viidingult, kes oli ju ka teatriinimene 

lisaks luuleinimesele. Tsiteerin mälu järgi: “Mis on see luuletaja luule? 

Kui mõtled elule ja millelegi muule”. Kahtlane, kas see miski muu on 

analüüsitav, ja veelgi kahtlasem, kas see on analüüsitav teatrikriitika ja 

teatridiskursuse juurdunud terminoloogias. Veel vähem on võimalik teha 

ettekirjutusi selleni jõudmiseks.  

Ma oletan, et selliste küsimärgiliste olukordade tekkimiseks 

teatrietendustes peab olema küllaldaselt avalik ruum, piisav hulk 

teatreid, piisav teatritegemise kogemus, mis koondab aeg-ajalt piisavalt 

andekaid inimesi, kes seda n-ö. millegi muu kutset kuulda võtavad. 

Vahel harva sünnib siis midagi, nii sõnas, luules, vahel harva ka 

muusikas ja nii võib see sündida ka teatris.  

Ma jätaks sellele “näitemängulisele” teatud eristaatuse. Martin 

Heidegger on väitnud, et kõik kunstid lähevad tagasi keelele, et luule on 

nagu algvorm. Tema mõte on muidugi see, et vaid keeles kõneleb olemine 

ja olemine on see muu, mida siis ka luuletajad otsivad. Aga ma ei ole 

sugugi kindel, et see muu, mida me teatrist otsime, peaks olema 



kindlasti “olemine”. Parem kui see jääbki lahtiseks, sest see keeldub 

ennast nimetamast. Kui teda saaks nimetada, siis oleks ta harilik sõna ja 

me võiksime seda teoreetiliselt kirjeldada. Aga ta on võib-olla tõesti selle 

näitemängu, teatraalsuse pärisosa. Ja mul on tunne, et võib-olla annab 

teater seda nimetut tõesti paremini edasi kui kirjasõna. Minu tunnet 

toetab kahe aasta tagune “Põrgupõhja uus Vanapagan” Endla teatris, 

võib-olla ka veelgi kaugemast ajast Tammsaare “Taevane ja maine 

armastus” Mati Undi lavastuses Vanemuises. Kuidagi kaob see elulisus 

või maisus, see mullalõhnalisus, mis ikkagi seda kirjasõna mingis mõttes 

kannab. Ja võib-olla on tõesti vahel parem, kui sõna üldse ei kõla. Siin 

toodi näiteks ballett ja minu arvates oli sõnavaba vist kunagi Urmas 

Kibuspuu ja tema lennukaaslaste diplomilavastus “Popi ja Huhuu”. 

Samas, ma ei annaks teatrile ainuprivileegi avada mittesõnaliselt 

see miski muu – see võib toimuda ka telelavastuses (telelavastustel on ju 

veel omad eelised lähiplaanide osas), samuti filmis (nendele võiks küll 

ette heita seda lavastuslikkust või ütleme, et olukordade tehnilist 

kokkupanekut; ühtset situatsioonijada ei teki). Aga on ka olemas ühe 

raksuga filmitud filmid, näiteks Lars von Trieri Dogma-eksperimendid. 

Mulle tundub, et just need korrad, kus saavutatakse küsitavus, on 

eestilikud või eestlasele olemuslikud – tekib ebalus, kahtlus, nähtut ei 

suudeta elu kategooriatesse klassifitseerida ja tekib küsimus, et kes siis 

mina seda vaadeldes olen. Säärane küsimine või küsiv ebalev olemine on 

suurel määral omane meie kirjandusele. (Kirjandust võiks muidugi ka 

jagada sama kategooria abil elupeegeldavaks või siis elustväljuvaks, kui 

viidata sellistele autoritele nagu Ernst Enno, Jaan Oks või Tammsaare, 

kes seda ebalevat küsimist päris intensiivselt teevad.) Aga muidugi ei 

tähenda see, et teatris saavutatav küsitavus peaks põhinema ainult eesti 

tekstidel. Seda võis kohata näiteks Mati Undi lavastatud Witold 

Gombrowiczi “Laulatuses”. Säärase näitemängu lummus oleks see, et 

kaob distants “mängult” ja “päriselt” vahel, kaob asisuse imperatiiv, kaob 

narratiivsus ja elupeegeldamise kohustus.  



Kuidas seda kõike saavutada, seda ma ei oska teatrile ette 

kirjutada, aga toon siin välja veel teise eristuse. Räägin natuke näitleja 

professionaalsusest ja jõuan eemaltvaatajana teatri kultuuri-

korralduslike küsimusteni.  

See vastandus oleks: teater kui institutsioon või kui lihtsalt 

muutumisrõõm. Jah, ma ei kahtle, et teatrit kui institutsiooni on vaja, et 

midagi saaks üldse tekkida. Kui tahame kogeda eesti teatri 

keeldumishetki, siis peab teater toimima, tootma tõepoolest ka 

kassatükke jms, et inimesed saaksid teatrit teha. Aga samas on 

institutsionaalsuse vajadus teatri rist ja viletsus. Nende 

keeldumishetkede tekkimist võib pärssida, paradoksaalsel kombel aga 

siin väljapääsu polegi. Sest teater peab olema kultuurinähtus, kultuuri-

poliitika subjekt, ta peab olema rahaliselt dotatsioonidest ja publikust 

sõltuv, ennast sellena põhjendama. Sest publik tahab ikkagi vaatemängu 

ja janti, esteetidest kriitikud tahavad rohkem euroopalist kultuuri. 

Sellest ei saa keelduda.  

Saan teha üldistusi Vanemuise põhjal, sest olen siin rohkem 

käinud. Ka minule tundub, et Vanemuises on palju selliseid 

rollinäitlejaid, kes teevad oma osa ära, kes mängivad mingisuguse 

ühesuguse stambi järgi ja kõik. Aga samas ei nõua ma, et leivatöötegijad 

peaksid iga kord tööle tulles Dionysosena ümber sündima. 

Institutsionaalsus ja professionaalsus on koorem, ega ükski 

professionaal ei tee iga päev midagi erakordset. Ei tee minagi mingit 

originaalset filosoofiat, kui ma kateedris 100-pealisele tudengikarjale 

räägin. Ja see on loomulik, et meie teatrid ei koosne ainult geeniustest. 

Ka meie kirjandus ei koosne ainult Tammsaaredest. Palju meil siis 

sääraseid autoreid on? Ikka vähe. Ja teatrit võib ju spordianaloogia 

põhjal võrrelda meeskonnaalaga, erinevalt kirjandusest, mis on mingis 

mõttes üksikala. Igal juhul on eesti teater pakkunud rohkem kui eesti 

meeskondlikud spordialad (karm küll, aga ma ütlen ikkagi nii).  



Kas eesti teatrisse tasub investeerida? Ma arvan, et investori 

salamõtetesse tungides on eesti kultuuri investeerimine üks igati tülikas 

asi. Tõesti, ainult et meie omakultuursuse imperatiiv on niivõrd tugev, et 

seda ei saa avalikult välja öelda. Mõni rumal inimene ütleb, et ta ei loe 

raamatuid, et tal pole raamaturiiulitki, ja tekitab kohe enese vastu sellise 

tõrjuva hoiaku. Aga kas hääbuva rahva teater vajab neid investeeringuid 

ja kas see on õige? Minu arvates on hääbumine inspireeriv, see tekitab 

just võimaliku välja, kus see keelduv, mitte ennast lihtsustav, 

eksplitseeriv kunst laiemas tähenduses võimalik on. Jällegi, küsimus on 

selles, kas kärvame või käime alla n-ö. eemaloleva, puuduoleva Jumala 

ees, nagu Heidegger on Friedrich Hölderlini tõlgitsuste puhul öelnud. 

Muidugi võiks teatrite toetusrahad ka inimestele kätte jagada, et igaüks 

teeks ise koduteatrit ja midagi saaks võib-olla nii ka tehtud. Aga see 

midagi, mis saab nii tehtud, saab ka ilma nende rahade laialijagamiseta 

tehtud – ma mõtlen väljaspool professionaalset teatrit. Ma loodan, et 

esialgu see investeerimine jätkub, kuna omakultuursuse-müüti ei ole 

veel piisavalt nõrgestatud.  

Seega, eesti teatrit põlata pole küll mõtet. Natukene põlgust võib-

olla tekitab see kultuurikära, millele teater peab kaasa mängima. 

Ükskord oli mul juhus käia n-ö. kriitikuna ühel esietendusel, sest 

põhikriitik jäi haigeks. See oli küll naljakas või kuidagi kummastav – 

toimus VIPide etendus, fanaatilised teatrihuvilised jooksid ümber nurga, 

üritasid ka sisse pääseda, aga pileteid ei olnud, ja vaheaegadel pakuti 

suupisteid ja nii edasi. Nii et siia kuulub ka see kultuurisündmusele 

keskenduv teatrikriitika, eriti just ajalehtedes, sest ajalehed tahavad ju 

sündmust. See on kogu kultuurikriitika piinlik moment, mitte ainult 

teatri puhul. Sarnast kultuuri tsunftilisust esineb muidugi ka kirjanduse 

juures, aga kirjanik saab üksiksportlasena sellest kõigest eemal püsida, 

vähemalt mingil määral. Teater jällegi ei saa – ei saa keelduda.   

Rääkisin teatrist kui institutsioonist, aga räägiks lõpetuseks 

teatrist kui muutumisrõõmust või muutumisvalust. See ongi siis, kui ei 



tehta teatrit, vaid ollakse miski muu, saadakse kellekski muuks, 

lühikeseks ajaks. See on see, millest teater on arvatavasti sündinud – 

Jumal Dionysose muutumise rituaalist (kui vahetult see toimus, seda ei 

saa me muidugi ajaloo tagant küsida ega teada). Aga kui selline 

muutumine toimub, siis kerkibki küsimärk, ja kui see kõik on väga 

intensiivselt esil, siis laguneb senine identiteet mitte ainult nendel, kes 

laval muutuvad, vaid ka rahval publiku hulgas. Nagu ma olen kogenud, 

ei pea sääraste muutumiste sündimiseks tingimata olema 

professionaalne teater või professionaalne trupp. Ei pea olema ka väga 

müstilist repertuaari. Niisugust muutumise õhkkonda tundsin ma 

näiteks kooliteatrite päevadel Kuressaares 1999. aastal, kui mängiti ka 

päris realistlikke tükke. Aga kõige ehedamalt kogesin säärast muutumist 

aastaid tagasi, kui meie kooli 7. klassi autistid mängisid “Godot’d 

oodates”. Ilma mingisuguse esinemiskrambi, eputamiseta, ratsionaalse 

distantsita selle absurdi suhtes. Ja nüüd tagasi mõeldes tekibki selline 

olukord, mida just eelmine ettekandja võimatuks pidas, et võiks tõesti 

olla tühi saal, eesti keel võiks olla maa pealt kadunud, keegi ei suudaks 

midagi – aga need mängu poolt muudetud ja kaasahaaratud mängiksid 

ikka. See võikski olla hääbuva rahva teatri mudel või taotlus, et 

sääraseid olukordi tekiks.  

Kui rääkida teatriarmastusest, siis võiks tuua esile selle armastuse 

agape-tähenduses, nagu jumalaarmastust on mõistetud. Niisuguse 

armastuse käigus kaob vaataja subjektsus, kaovad kõik esteetilised 

kiibitsemised näidendi ümber ja kõikvõimalikud kunstilised žanrinormid 

on galaktika kaugusel. Seda vaadates oled mängus.  
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