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SISSEJUHATUS

Valisin nimetatud teema, kuna W. A. Mozart on minu lemmikhelilooja ning olen ka ise Võru
Muusikakooli orkestri liikmena Mozarti teoseid esitanud.
Algul oli mõte uurida lähemalt ainult Mozarti elulugu, aga peale filmi ,,Amadeus’’ (1984)
vaatamist ja 5. kl kirjandusõpiku teksti lugemist, milleks oli katkend ooperi ,,Võluflööt’’
libretost, tekkis soov rohkem teada saada Mozarti teostest ja nende esitamisest Eesti teatrites.
Minu eesmärgiks on töö käigus välja selgitada, millised teatrid ja millal on esitanud Mozarti
loomingut ning kas tema teoseid on olnud ka kontsertide kavades.
Kavatsen töös kasutada materjale internetist, raamatutest, samuti Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumi kogudest.
Käin Võru Muusikakoolis, kus õpin tšellot ning minu suureks unistuseks on ka edasipidi
Mozarti loomingut esitada.

3

1. W. A. Mozarti elu ja looming

Wolfgang Amadeus (vt Joonis 1), täieliku ristinimega Johannes Chrysostomus Wolfgangus
Theophilus Mozart sündis 27. jaanuaril 1756 Salzburgis. Mozarti ristinimes Amadeust ei ole
(Vikipeedia, 2018).

Joonis 1. W. A. Mozart
Allikas: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wolfgang-amadeusmozart_1.jpg#/media/File:Wolfgang-amadeus-mozart_1.jpg
Wolfgang Mozarti nimes tähendab ladina keeles “jooksvat hunti”, see oli Mozarti emapoolse
vanaisa nimi. Theophilus tuleb kreeka keelest ja on saksa keeles Gottlieb ehk ,,jumala
armastaja’’ või “jumala armastatu”, Amadeus tähendab sama ladina keeles. Theophilus oli
helilooja ristiisa nimi. (Vikipeedia, 2018)
Alates 1770. aastast kasutas Mozart ise Itaalias nime Wolfgango Amadeo ja alates umbes
1777. aastast Wolfgang Amadè (aktsendi kasutus varieerus: Amadé, Amade). Tema eelistust
Amadè teised üldiselt ei kasutanud, tavalised kujud olid Wolfgang Amadeus ja Wolfgang
Gottlieb. (Vikipeedia, 2018)
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On võimalik, et nimi Amadeus sai alguse naljana. Kolmele kirjale on helilooja ladina keelt
parodeerides alla kirjutanud Wolfgangus Amadeus Mozartus. Ametlikes dokumentides on
tema eluajal kuju Wolfgang Amadeus kasutatud vaid ühel korral. Amadeuse kasutamine sai
järk-järgult valdavaks 19. sajandil. (Vikipeedia, 2018)

Mozarti muusikaline anne avaldus juba tema lapsepõlves. Paljud on öelnud tema kohta
‘’imelaps’’. Juba 5-aastaselt komponeeris ta oma esimesed muusikapalad ning 6-aastaselt
alustas ta kontsertreise Euroopa linnadesse. Esimesed trükitud teosed ilmusid 1764. aastal
Pariisis. Aastal 1765 kirjutas Mozart oma esimese sümfoonia ja kui ta oli 10-aastane, kirjutas
ta oma esimese ooperi. Aastal 1769 asus ta Salzburgi peapiiskopi õukonda õuekapelli
kontsertmeistrina tööle , kus oli kapellmeistrina ametis ka ta isa. 14-aastaselt võeti Mozart
Itaalia-reisil pärast edukalt sooritatud eksamit Bologna muusikaakadeemia liikmeks ning
paavst andis talle kuldkannuse rüütli aunimetuse. Aastal 1781 lahkus Mozart piiskopi
teenistusest ja asus elama Viini, kus töötas vabakutselise muusikaõpetaja, pianisti ja
orelimängijana ning alates 1787. aastast õukonna kammermuusikuna. 1782 abiellus Mozart
Constanze Weberiga. Neil oli kuus last, kuid keegi neist ei abiellunud ja ühelgi polnud lapsi.
Mozarti looming on mahukas, ta on viljelenud kõiki žanre ühtviisi edukalt. Kokku on Mozart
loonud üle 600 katalogiseeritud muusikateose. Ta on loonud rohkesti oopereid, milledest
tuntumad on “Figaro pulm”(1786), ,,Don Giovanni” (1787) ning ka ,,Cosi fan tutte”(1790) ja
“Võluflööt”(1791). Mozart on kirjutanud ka palju vaimulikku muusikat, 41 sümfooniat,
viiuli-, puhkpilli- ja klaverikontserte. Kammermuusikast peetakse olulisemateks Mozarti
keelpillikvartette ja -kvintette ning klaverisonaate ja -fantaasiaid. (Vikipeedia, 2018)
Wolfgang Amadeus Mozart suri Viinis aastal 1791. Oma viimastel aastatel komponeeris
helilooja suurema osa oma tuntumatest sümfooniatest ja ooperitest. Mozarti varase surma
kohta on tekkinud palju müüte (vt Lisa 1). (Vikipeedia, 2018)
Temast jäid maha tema naine Constanze ja kaks poega (Vikipeedia, 2018).
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2. Mozarti teoste esitamine Eestis
Uurisin erinevaid materjale ning jõudsin järeldusele, et paljusid W. A. Mozarti teoseid on
esitatud ka Eestis. Tema mahukast ooperiloomingust on Eesti teatrite lavadele jõudnud neli
ooperit.

OOPERID
“Cosi fan tutte” (“Nii teevad kõik ehk armastajate kool”) (esietendus 26. jaan 1790 Viinis)
(Vikipeedia, 2018)
Seda ooperit on esitatud teatris Vanemuine 1959. a, millest on olemas ka kavaleht (vt Lisa 2)
ja 2000. a ning Rahvusooperis Estonia 1980; 1989; ja 2009. a. (Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseum, 2014)
“Don Giovanni” (“Don Juan”) (esietendus 29. okt 1787 Viinis) (Vikipeedia, 2018)
Seda ooperit on esitatud teatris Vanemuine 1990. a
Estonia Talveaias 1997. a
Rahvusooperis Estonia 1929; 1975; 1990; ja 1999. a (Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum,
2014)
“Figaro pulm” (esietendus 1.mail 1786 Viinis) (Vikipeedia, 2018)
Seda ooperit on esitatud teatris Vanemuine 1950 ja 1983. 1983. aasta etendusest on olemas ka
kavaleht (vt Lisa 3). Samuti on seda mängitud aastatel 2003. ja 2010.
Ugala teatris 1953. a
Pärnu draamateatris 1973. a
Rahvusooperis Estonia 1921; 1938; 1976; 1989 ja 1996 .a. “Figaro pulm” on ka praegu teatri
mängukavas (vt Joonis 2).
Eesti Draamateatris 1953. a (Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, 2014)
“Võluflööt” (esietendus 30.sept 1791 Viinis) (Vikipeedia, 2018)
Seda ooperit on esitatud teatris Vanemuine 1948. ja 2005 .a
Rahvusooperis Estonia 1936. ja 1964. a
Eesti Riiklikus Nukuteatris 2005. a
EMTA ooperistuudios 2005. a (Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, 2014)
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Ooperite “Figaro pulm”, “Don Giovanni” ja “Cosi fan tutte” libretod kirjutas Lorenzo Da
Ponte (Vikipeedia, 2018).
2016. aastal tähistas teater Vanemuine Mozarti 260. sünniaastapäeva lavastusega “Mozart ja
Salieri. Teatridirektor”. Lavastuse esimene osa on A. Puškini tekstil põhinev helilooja
Rimski-Korsakovi lühiooper, teine aga W.A.Mozarti 1786. aastal kirjutatud koomiline
lühiooper. Nimetatud lavastuse esietendus oli 12. novembril 2016. (Vanemuise teatri
repertuaar, 2016)
Enim esitatud Mozarti ooper on „Figaro pulm“, mida on Eesti teatrites lavastatud 13 korral.
Nimetatud ooper on Rahvusooperi Estonia kavas ka käesoleval hooajal (Rahvusooper Estonia
ooperid, 2017)
Mozarti loomingut on esitatud ka erinevatel klassikalise muusika kontsertidel (vt Lisa 4 ja 5).
Mozarti 1790/1791. aasta vahetusel valminud viimase klaverikontserdi soolokadentside
(instrumentaalkontserdi iseseisev improvisatsiooniline sooloosa) (Aule Gede, 1999)
originaalkäsikirjad asuvad Eestis. 1816 omandas need Viinis baltisaksa kunstnik Gustav
Adolf Hippius. 1868 annetati käsikirjad Eesti Provintsiaalmuuseumile. Praegu asuvad need
Eesti Ajaloomuuseumis (Vikipeedia, 2018)

Joonis 2. Stseen koomilisest ooperist ,,Figaro pulm’’ (Rahvusooper Estonia 2018)
Allikas: http://www.opera.ee/wp-content/gallery/figaro-pulm/Figaro_630.png
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2.1 G. Ots Mozarti loomingu esitajana

G. Ots (vt Joonis 3) sündis 21. märtsil 1920 ning suri 5.septembril 1975 (Vikipeedia, 2018)

Joonis 3. Georg Ots
Allikas: https://eestinaine.delfi.ee/elud/unustamatu-georg-ots-loomult-artist-aga-lihtne-jahuumorimeelne-inimene?id=71059475

Georg Ots alustas laulmist Aleksander Arderi käe all Nõukogude tagalas Jaroslavis. 1994.
aastal alustas Georg Ots õpinguid Tallinna Konservatooriumis, kus tema õpetaja oli Tiit
Kuusik. Samaaegselt töötas Georg Ots koorilauljana Estonia ooperiteatris. (Vikipeedia, 2018)
Esimene etteaste ooperisolistina oli väike osa ooperis "Jevgeni Onegin" 1944. aastal. Peatselt
sai temast ooperiteatri Estonia hinnatuim solist. Georg Ots laulis Estonia laval alates 1951.
aastast kuni oma surmani. Teda kutsuti regulaarselt esinema Leningradi ja teistesse
tähtsamatesse ooperimajadesse üle Nõukogude Liidu. Mitmel korral kutsuti teda ka Moskva
Suurde Teatrisse. (Vikipeedia, 2018)
Paljude Eesti heliloojate looming on laiemalt tuntuks saanud just tänu Georg Otsale. Tol ajal
oli Nõukogude artistide reisimine välismaale praktiliselt võimatu ning seetõttu jäi tema tuntus
laias maailmas piiratuks. Kuid lisaks Nõukogude Liidule õnnestus Georg Otsal esineda ka
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mõnes Euroopa riigis, eriti populaarseks ja armastatuks sai ta Soomes. Ta esines ka Egiptuses
ning Mongoolias. (Vikipeedia, 2018)
Georg Otsa loomingus on tähtsal kohal tema rollid Mozarti ooperites. 1952. a Estonia teatris
lavastatud „Don Juanis“ tegi G. Ots oma hiilgerolli, mängides nimikangelast (vt Joonis 4). Ta
arvas oma osatäitmisest ja Don Juanist järgmist: „ Mina püüdsin selles kujus leida inimest ja
võib-olla teatud määral ka võitlejat tolleaegsete kommete vastu. Don Juanis on tunda
renessansiajastu inimest, kuigi Mozart talle ooperi lõpul moraali peale loeb. Mulle näib, et ka
Mozartile on see inimene olnud kuidagi hingelähedane.“ Nimetatud ooper jäi Georg Otsale
südamelähedaseks kogu eluks. (Tõnson, 1976)
Mozartil on ooperi pealkirjaks „Don Giovanni“ ning seda kasutatakse enamikes teatrites.
Georg Ots loobus meil tuntud „Don Juani“ nimest, võttes kasutusele „Don Giovanni“. Juba
raskesti haigena alustas ta ooperi lavastamist. Säilinud on esimeste proovide graafik.
Näitlejad kogunesid 2. jaanuaril 1975 kuulama lavastaja ettekannet. Proovid algasid 2.
aprillist. Kahjuks ei näinud Georg Ots oma lavastuse esietendust, mis toimus 12. detsembril
1975. Ta suri 5. septembril. (Tõnson, 1976)
Georg Ots on laulnud ka Mozarti teistes ooperites, näiteks „Figaro pulm“ (1958). Georg Otsa
Figaro oli tark, huumorimeelne ja tugev isiksus. Ka selle rolli täitis laulja suurepäraselt.
(Tõnson, 1976)
„Võluflöödi“ Papageno, keda Georg Ots kehastas, on poolfantastiline olend, lind-inimene,
kes ühendab publikut võlumaailmaga. Ooper jõudis lavale 1964. aastal. Mozarti muusika
eeskujulik valdamine võimaldas Georg Otsal ka selle osa meeldejäävalt esitada (Tõnson,
1976).
Mozartit on sageli peetud lõbusaks ja muretuks kunstnikuks, kelle looming on pilvitu ja
elurõõmus. Tegelikult oli Mozart sügav ja juurdlev helilooja, kes oskas oma teostes edasi
anda kõige erinevamaid tundeid ja kujutada tegelasi, kes kuulajaid kohe kaasa haarasid.
(Tõnson, 1976)
Mozart oli üks Georg Otsa lemmikheliloojatest. Sellepärast ongi Don Giovanni, Figaro ja
Papageno Georg Otsa esituses jäänud meie muusikaajalukku kui suurepäraselt ja
meeldejäävalt esitatud tegelaskujud. (Tõnson, 1976)
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Joonis 4. G. Ots ooperi ,,Don Juan’’ 1952. aasta lavastuses (2018)
Allikas: https://aire.opera.ee/uploads/documents/4e70aeba9bad8.jpg

Eesti Rahvusringhäälingu arhiivis on film, kus kõlavad Georg Otsa esituses aariad ja duett.
Film taastati esialgse helipildiga. Helirežissöör ja restauraator Jüri Kruus. (ERR arhiiv)

Filmi saab vaadata aadressil:
https://arhiiv.err.ee/vaata/w-a-mozart-georg-ots
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KOKKUVÕTE

Minu eesmärgiks oli rohkem teada saada Mozarti elu ja loomingu kohta ning uurida, kas
tema teoseid on esitatud ka Eestis. Töö koostamiseks tutvusin vastavate materjalidega
internetis, lugesin H. Tõnsoni raamatut ,,Georg Ots’’, uurisin teatrite mängukavasid ning
otsisin materjali ERRi arhiivist.
Jõudsin järeldusele, et Mozarti helilooming on väga mahukas ja mitmekülgne. W. A. Mozarti
paljudest ooperitest on Eesti teatrites lavastatud 4 ooperit. ,,Cosi fan tutte’’, ,,Võluflööt’’,
,,Don Giovanni’’ ja ,,Figaro pulm’’. Kõige rohkem on Eestis lavastatud ,,Figaro pulma’’,
nimelt 13 korda. Ka praegu on see Rahvusooperi Estonia mängukavas.
Sain teada, et kolmes Eestis lavastatud ooperis on esinenud meie kunagine kuulus laulja
Georg Ots, kes on olnud ka ooperi ,,Don Giovanni’’ lavastaja.
Huvitav oli teada saada, et Mozarti teoseid on palju esitatud ka erinevatel kontsertidel. Minu
jaoks oli üllatus, et Mozarti loomingut on esitatud ka Võrus.
Kõige raskemaks minu töö juures osutus aja planeerimine ja ka materjali leidmine, sest seda
ei ole palju säilinud, vähemalt mitte eesti keeles.
Töö tegemine oli mulle huvipakkuv, sest Mozart on minu lemmikhelilooja. Sain teada palju
uut, eriti selle kohta, kui palju W. A. Mozarti loomingut on Eestis esitatud.
Sain kogemuse loovtöö koostamise ja vormistamise kohta ning olen oma tööga rahul.
Tänan oma juhendajat Kersti Leiti, arvutiõpetajat Alar Voometsa ja õpetaja Leelo Viidut
mulle osutatud abi eest.
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LISA 1
Müüdid Mozarti surma kohta

W. A. Mozarti varase surma kohta on tekkinud palju müüte. Tuntumad on kolm järgmist:

1. Mozarti kaasaegne ja väidetavalt tema rivaal helilooja Antonio Salieri mürgitas
Mozarti. See on nii levinud müüt, et seda on kasutanud mitmed kirjanikud Mozarti elu
käsitlevates teostes, näiteks A.Puškin oma “väikeses tragöödias” “Mozart ja Salieri”.
Mozarti ja Salieri suhetel ning nimetatud müüdil põhineb ka tuntud film “Amadeus”
(1984). (Vikipeedia, 2018)
2. Arvatakse, et Mozarti viis hauda mingi tundmatu haigus (Kaljuvee, 2009).
3. Mozart töötas üle ja ta tervis halvenes (Kaljuvee, 2009) .

Eesti Päevalehes ilmus Mozarti surma põhjuse usutavam seletus.

Geniaalse helilooja surm juba 35-aastaselt on andnud alust mitmele vandenõuteooriale, ent
teadlastel on nüüd pakkuda veidi usutavam seletus.1791. aastal Viinis surnud heliloojal oli
nimelt kurk krooniliselt haige. Tõenäoliselt oli tal kallal mõni tõsisem viirus, mille tagajärjel
tekkinud neerupõletik helilooja lõpuks hauda viis.
Amsterdami ülikooli teadlased võrdlesid Mozarti haiguse tunnuseid enam kui 5000 samast
piirkonnast pärit haigusjuhtumiga Mozarti surma-aastal ning leidsid mitmete haiguslugude
kirjelduse kaudu kõige tõenäolisema olevat just viirusest tekitatud neerupõletiku. Sellele
viitavat ka asjaolu, et Mozart olevat enne surma olnud nii paistes, et ei suutnud end enam
voodis pöörata. (Kaljuvee, 2009)
On alust arvata, et seda peetaksegi müüdis mainitud tundmatuks haiguseks.
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LISA 2
1959. aasta ,,Cosi fan tutte’’ etenduse kavaleht
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LISA 3
1983. aasta ,,Figaro pulma’’ kavaleht
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LISA 4
1970. aasta kammerorkestri kontserdi kava
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LISA 5
1983. aasta sümfooniakontserdi kava
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