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TEATRIKÜLJED
Saatuslik kihlvedu Varbola linnuses

4. märts 2006 Nädaline

Riia linn ja Läti Henrik
Muinas-Eesti linnuses
Tänastel teatrikülgedel ütleb lavastaja Peeter
Jalakas, et teda huvitavad uued teosed, mille
valmimise juures ta on olnud. Sama siin, tahaks
Jalakale öelda. Keegi ei tea, kui palju on tänases
ilmas inimesi, kes raamatuid loevad, veel vähem,
võib arvata, on neid, kes loevad teatritekste ehk
siis näidendeid.
Teatriküljed pakuvad maitseproovi ja avaldavad kaks katkendit tuleval suvel Varbola linnuses etenduvast Andres Ehini originaalnäidendist “Saatuslik kihlvedu ehk Volquin Varbola all”.
Proloog - Varbola kivid, puud ja kaev

Varbola linnusele piiramismasinate ehitaja Priidu Pärna sõnul kestis piiramine tavaliselt mitu
kuud. Piirajad elasid linnuse all oma elu. Sõid, jõid ja lõbutsesid. Pügasid naiste pikki juukseid,
et valmistada sõjamasinate jaoks köisi… Ilmselgelt on 2006. aastal valminud hiigelamb 2007.
aastal etenduva näidendi osaline, isegi kui talle ei anta kuulsaimat repliiki: “Härra, teile on
kiri”.
MARI METSA fotod
Margus Mikomägi

Eeloleval, 2007. aasta suvel mängitakse Varbola
linnuses viiel korral Andres Ehini näidendit
“Saatuslik kihlvedu”.
“Saatusliku kihlveo” lavastab Jaan Urvet, kunstnik on
Reet Nurmsalu ja lavastaja
assistent on Kristjan Kuntu.
Liikumist seab lavastuse
jaoks Oleg Gluzkov Venemaa
Teatriakadeemiast. Etenduse produtsent on Varbola
puupäevade korraldaja Piret
Linnamägi.
Lavastaja Jaan Urveti sõnul käivad hetkel läbirääkimised paljude näitlejatega:
“Konkreetsed tegijad selguvad novembris.”
“Saatuslik kihlvedu” on
Andres Ehini tekst, mis
käsitleb Varbola linnuse ründamist. Selles on kroonikafakte ja seoseid muude sajanditetaguste sündmuste ja ka
ajalooliste persoonidega.
Osalisteks ka kaev ja kivid
“”Saatusliku kihlveoga” tahaks kunstniku, näitlejate ja

liikumise abil luua tervikpildi paljudest muinasaja kanoonilistest kujunditest.
Eestlastest paganad, ristirüütlid, hobused, tuli, nooled.
Ehinil on lukku sisse kirjutatud ka kivid, puud, Varbola kaev… Ilmselt ei tule etendusest muinasaega ülistav
traditsiooniline lugu. Ehini
dramaturgilised finessid eeldavad hoopis teisemat lavaversiooni,“ räägib lavastaja.
Lavastusprotsess
on käivitunud
Tänaseks on lavastusmeeskond mitmeid kordi Varbola
platsi mõõtnud. Publiku kohad ja etenduspaiga nurgad
hakkavad selginema. “Tahaks jõuda lahenduseni, kus
kõik on näha ka kõige kaugemas reas istujale,“ selgitab
Urvet sellesuviseid tegemisi.
Etenduse tegijad plaanivad,

Kivid: Oleme kivid. Varbola kivid. Meid on
siia veetud veerand miljonit hobusekoormatäit. Oleme maarahva higist läbi imbunud.
Ka oleme läbi imbunud tatarlaste, venelaste,
leedulaste, sakslaste ja maarahva verest.
Õlle- või veresegust sülge on meile peale
sülitatud. Rahu ajal on ilmsüüta lapsukesed
meile peale kusnud.
Higi, veri, kusi ja sülg, tuhande jalgade
trampimine pole lasknud meile paksu
sammalt selga kasvada. Kaua oleme kestnud.
Kaua-kaua kestame veel.
Puud: Meie, puud, ei ole igipõlised, nagu
olete teie, kivid. Aga igaüks meist, iga puu,
on osake metsast – ja see mets on põline, ja
see laas on lausa ürgne. Meie, hiiepuud,
oleme pühad hiie põlisuse läbi. Meie juured
seal sügaval maa all olid juba ennemuiste
kokku kasvanud. Pealtpoolt oleme eraldi,
altpoolt oleme ammu üks. Inimeste veri ja
higi on toitnud meiegi juuri. Oksapoodute
keharaskus on pannud meid nõtkuma, aga
tuulte ja tormide kõrval on see olnud tühine.
Varjame nii sõpru kui ka vaenlasi. Kivilinnast hoiti meid kaua eemal, aga nüüd oleme
meiegi siin. Oleme surunud oma juured teie
vahele, kivid. Ja teie, kivid, ei lase tormituultel meid juurtega välja kiskuda. Oleme
otsekui siinne inimsugu – paindume, aga ei
murdu.
Kaev: Olen Varbola maalinna kaev. Mis
oleks Varbola maailm ilma minuta?! Kui
kaua suudaks ta ilma minuta vaenlasele
vastu panna. Inimesed, hobused, lehmad,
sead ja lambad on kustutanud janu minu
seest ammutatud veega. Kui palju veriseid
haavu on minu vesi puhtaks pesnud! Olen
kaev. Olen Varbola maalinna kaev. Olen
sügav, pime ja külm otsekui ajalugu.
Maalinna vaim: Ka mina, Varbola maalinna vaim, olen täna teiega. Kivide vaim ja
kaevu vaim ei tea, kas nad on omaette
olendid või osake minust. Mind on igas
siinses tuulekeerises, igas Varbola mutis ja
vihmaussis. Tunnen ka tulevikku, mida ma
teile ei tohi avaldada. Olen sogane ja soe
otsekui ajalugu. Olen omaenda olemine ja
olematus.

Teine pilt. Riia linnas, piiskopi lossis
ALBERT (pöördub Henriku poole): Henrik,

Andres Ehin.

et ühte etendust vaatab ja
näeb ligikaudu 1000 vaatajat.
“Parema kuuldavuse nimel
loobume ehk kallitest peamikrofonidest ja miksime kogu loo arvutisse. Aga mine tea,
ehk tahavad staarid siiski
oma teksti otse esitada,” avab
Jaan Urvet hetkeseisu ja kahtlusi.
Kokku teeb tema sõnul etenduses kaasa 60-70 näitlejat.
Lisaks veel palju muid tegelasi. “Kõigest ei tahaks veel

rääkida,” ütleb ta.
Lavastajal on idee muuta
näitlejate mõõtmeid. “Looduses on kõrgust ja seega on
see ka võimalik. Usun, et vabaõhuetenduses ei peaks suurenema ainult lavamõõtmed,
vaid ka näitlejate omad. Ja
seda katsetada tahakski. See
on teatraalne, nukulik ja kindlasti ka sugestiivne.”
Oktoobrikuus tegutseb lavastusgrupp dekoratsiooni- ja
rollikavanditega. Urvet tahab, et vaataja sattuks etendusel otsekui pildi sisse: “Kus
murduvad reaalsed proportsioonid ja reaaliad.”
Märtsis plaanitakse alusta-

nüüd kohe hakkad sa kirjutama, aga mitte
kroonikat, vaid minu ja aulise ordumeistri
Volquini vahel sõlmitud kihlveo tingimusi.
HENRIK (istub väikese kirjutuslaua taha,
rullib pärgamendirulli lahti, kastab
hanesule tindipotti ja lausub): Dikteerige,
Teie pühadus!
ALBERT (hakkab dikteerima): Riia linnas,
Issanda aastal 1215.
HENRIK (kirjutab ja laulab ilusa bassihäälega): Riia linnas, Issanda aastal 1215.
ALBERT: Meie, Liivimaa piiskop Albert ja
Mõõgavendade ordumeister Volquin, paneme
sellelesinatsele kokkuleppele käe alla...
HENRIK (kirjutab ja laulab): Meie, Liivimaa
piiskop Albert ja Mõõgavendade ordumeister
Volquin, paneme sellelesinatsele kokkuleppele käe alla...
ALBERT: ...et kinnitada: oleme sõlminud
kihlveo järgmiste tingimuste ja panustega:
HENRIK (kirjutab ja laulab): ...et kinnitada:
oleme sõlminud kihlveo järgmiste tingimuste
ja panustega:
ALBERT: ...kui ordumeister Volquin
vallutab Varbola paganatelt nende maalinna,
siis annab Liivimaa piiskop Albert talle oma
piiskopilossi Riias viieks aastaks tasuta
kasutada.
HENRIK (jääb korraks imestunult piiskop
Albertile otsa vaatama, aga seejärel kirjutab
ja laulab): ...kui ordumeister Volquin vallutab
Varbola paganatelt nende maalinna, siis
annab Liivimaa piiskop Albert talle oma
piiskopilossi Riias viieks aastaks tasuta
kasutada.
Vahepeal on omavahel poolsosinal vestlevad
Volquin ja Bodo söögilaua ette astunud ja
varjavad ära laua all viskleva Rünno
varjukuju. Nüüd aga liiguvad nad laua eest
ära ja nina kinni hoidva ning rahuldamata
aevastamise valudes väänleva Rünno
kontuurid ilmuvad laudlina allarippuval
serval taas nähtavale.
ALBERT: Aga kui ordumeister Volquin
paganatelt lüüa peaks saama ja Varbola
maalinna vallutamata Riia linna tagasi tuleb,
siis peab ta oma ümmardaja Oide piiskop
Albertile andma.
HENRIK (ei suuda end vaos hoida ja
hüüab): Tohoh! (Ta torkab hanesule liiga
sügavale tindipotti ja tal on tegemist, et seda
sealt tinti tilgutamata välja saada. Siiski on
ta juba varsti suuteline kirjutama ja laulma.
Pisukesest kokutamisest ei suuda ta siiski
hoiduda): Aga ku-ku-kui ordumeister
Volquin pa-pa-paganatelt lüüa peaks sa-sasaama, s-s-siis p-p-peab ta oma ümmardaja
O-O-Oide piiskop Albertile andma.
Uksele on ilmunud Oide. Tal on seljas 13.
sajandi Saksa daamile iseloomulik üsna uhke
rüü.
***
Head lavastajad näevad ja loevad näidendeid
ikka omamoodi ja tihti teeb lavastuse huvitavaks just see, kui omamoodi lavastaja maailma
näeb. Tuleval suvel tuleb Riia linn kirjanik
Andres Ehini abiga Varbola linnusesse. Tulevad Läti Henrik ja piiskop Albert. Head isu.

da proove peategelastega.
Proovid Varbola linnuses algavad aastal 2007 19. juunil.
Selleks ajaks peaks olema
valmis kogu mängupaikade
ehitus.
Raha ja reklaam
Kogu lavastusprojekt maksab 1,3 miljonit. Juba on tulevast etendust toetanud Eesti
Kultuurkapital. “Kindlustundeks oleks vaja pool sellest
summast enne aktiivse tööperioodi algust kätte saada,”
ütleb Jaan Urvet.
“Kui järgmine aasta suveetenduste poolest sama tihe
tuleb, siis peame ilmselt palju

raha ja energiat kulutama
“Saatusliku kihlveo” reklaamiks,” arvab Jaan Urvet. Tema sõnul nad pastakaid ja
käterätikuid (nii nagu nukuteatri “Romeo ja Julia” puhul) tegema ei hakka.
Etenduse loojate jaoks on
peaasi, et kõik potentsiaalsed
vaatajad etendusest teada
saaksid.
Üksikpilet hakkab maksma
150, õpilastele ja pensionäridele 120 ja perepilet (2 täiskasvanut ja 2 last) 400 krooni. Kui mõelda sellesuviste
etenduste piletihindadele, ei
olegi selline summa väga kõrge.

