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Kui ma Rahvusraamatukogu teatrisaalis olin ära vaadanud „Nisa” etenduse ja sulgenud enda järel raamatukogu välisukse, siis minu suureks imestuseks kestis väljas etendus veel edasi.
Seal seisis nooremapoolne nokkmütsiga ja teksades mustanahaline mees
koos väikese tüdrukuga. Kindlasti oli
too piltilus tüdrukuke tema tütar. Laps
oli soojalt riides, punane palituke seljas ja suur roosa barett peas. Bareti alt
paistsid kaks suurt musta silma, mis
tundusid baretist suuremad. Need kaks
silma otse pildusid sädemeid ja mustad juuksed krussitasid end lokkideks.
Tüdrukuke võis olla umbes kolmene.
Isa püüdis tütart natuke õpetada. Ta
tegi talle ette mingeid kehavigureid,
mida võiks näiteks hööritamiseks nimetada. Ta ikka kordas ja kordas seda
ja ma sain aru, et ta püüab selle roosa
bareti alla süstida midagi esiemade tarkusest. Laps ei võtnud vedu. Kohe mitte kuidagi. Ta lihtsalt hüples rõõmsalt,
aga ei mingit hööritamist. Isa ei jätnud
järele. Ma oleksin tahtnud seda veel
natuke pealt vaadata, aga ei julgenud.

Kuigi ega nad minule mingit tähelepanu ei pööranud. Sinna nad minust jäidki. Aga kuna nähtud etenduses oli üks
tegelasi Aafrika must manner, siis hakkasid välgukiirusel minu silmade eest
mööda kihutama mälestuspildid, kus
või millal ma üldse oma elus olen mustanahalisi kohanud, mismoodi neid
mäletan.
Jugoslaavia. Tito on äsja surnud.
Riik seisab inertsist veel koos. Uhke
hotell, kus seisab liftiootel suur grupp
elegantseid õhtukleitides daame koos
elegantsete härradega ning mina oma
kehvas nõukogulikus kleidikeses nende seas. Rahvusvaheline seltskond. Liftiuks avaneb. Liftis seisab tropis umbes
kümmekond noort mustanahalist. Pikad ilusad noored poisid. Nad teevad
kummardusi, kutsuvaid žeste, paludes
daame lifti astuda. Nood pistavad kiljuma ja ükski neist ei lähe. Kõik naeravad mis hirmus. Kõigil on kole lõbus. Ja poistel oli huumorimeelt. Nad
muudkui sõitsid ülevalt alla ja alt üles,
vahel ikka peatusid ja palusid naissugu endale liftikaaslasteks. Hirmsa naerulagina saatel mitte keegi nende lifti ei
läinud ja nii kestis see mitu õhtut järjest. Nalja kui palju. Tõenäoliselt olid
nad sportlased. Lõpuks sõitsid nad ära
ja kohe oli ka nats igavam.
Mõnikümmend aastat hiljem. London. Üks peatänav, mitte kaugel Big
Benist. Õhtune aeg. Rahvas saalib edasi-tagasi. Meie tuleme teatrist, aga on
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25

ka õhturiietuses paare, kes kiirustavad
vist restoranide suunas. Ja terve selle
pika tänava ulatuses lamavad kõnniteel inimesed. Mustanahalised. Mehed.
Neid on kohutavalt palju. Maju eraldavad tänavast raskepärased metallist
aiad. Enamikul lamajatest on väikesed
kotid isiklike asjadega, nii mõnelgi oli
koer. Kogu see varandus on suurte lukkudega aia külge kinnitatud. Kõik nad
lamavad ühesugustel kollastel tekkidel. Need tekid on nii ühte moodi, et
küllap riigi poolt antud. Nad valmistusid magama. Nad lamasid nii tihedalt,
et tekkide vahele ei jäänud sentimeetritki. Ma ei näinud, et nad oleksid kerjanud. Nad tahtsid magada. Mind haaras õudus. Möödakäijad ei pööranud
neile mitte mingisugust tähelepanu.
Küllap olid nad ära harjunud.
Avignon. Teatrifestival. Me elame
telkides ja pesema tuleb minna varavara, et massile mitte jalgu jääda. Ja
seal on üks noor poiss, mustanahaline,
kes millegipärast käib tohutult tigeda
näoga ringi ja kuna tema käes on veevoolik, siis laseb ta mõnuga pesevatele
naistele voolikust täisjõus veejugasid
piki labajalgu. Naised ei oska ju seda
oodata ja vist on ka valus. Karjatavad.
Aga too vend ei tee seda lõbu pärast,
vaid tigedusega. Hiljem näen teda prügikaste koristamas, ikka seesama tige
ja solvunud nägu ees — kogu maailm
on minu vastu. Kogu maailm on süüdi,
et mina pean prügikaste tühjendama.
Ma püüdsin temast võimalikult kaugele hoiduda, aga ikka sattus ta mulle
ette ja tema olek oli muutumatu.
Jälle London. Inimesed, kelle juures elasin, olid emigreerunud Nõukogude Liidust. Korteriperemees oli läbi
teinud terve maailmasõja. Ta oli eakas
mees. Õhtul, kui ta läheb koju, tuleb
tema maja ees talle vastu rühm musta26

nahalisi, nad võtavad ta jalgupidi kinni, tõstavad õhku, pea allapoole, raputavad mitu-mitu korda, nii et tal raha
kukub taskust asfaldile. Siis panevad
ta jälle püsti tagasi, korjavad raha üles
ja jalutavad edasi. See mees ise rääkis
seda mulle. Mitte ainult raha. Ka alandada on vaja. Üleolekut tunda. Et oled
noor ja võimas.
Siis tuli mulle veel meelde, et mõni
päev tagasi lasti maha mõned Somaalia piraadid ja pantvangid õnnestus
vabastada. Mitu meest just maha lasti,
meeles ei ole. Selles linnas, kust piraadigrupeeringute üliandekad juhid pärit on, kihutavat nood viimase moekarjatuse peal limusiinidega ringi ja elavat
vapustavates villades.
Ühel Vahemere saarel on praegu
ligi kolmkümmend tuhat põgenikku
Tuneesiast, kes ootavad oma saatust. Ja
keegi ei tea, mis nendega peale hakata.
Euroopa Liit saatis Aafrikasse abiraha.
Mis riigid just, ei mäleta. Üks riigijuht
oli kole õnnelik ja ostis endale teise lennuki ja teine hakkas innukalt oma paleed remontima. Mõlemad olid väga
rahul.
Vist aitab. Ma ei tea Aafrikast mitte midagi, ma pole seal kunagi käinud,
ma ei taju nende probleeme, ma pole
võimeline kirjutama artiklit, mis minult on tellitud. See sai ikka kohe päris
selgeks. Olen kuulnud, et kehtib arvamus, et kriitikud on ülbed ja südametunnistusega on neil ka kehvasti. Ja et
nad ei pidavat ka närveerima. See olevat nende jaoks laustundmatu asi. Ei
tea. Need, keda mina tunnen, närveerivad ülearugi. Ja ma arvan, et ka südametunnistusega on neil kõik korras.
Kas mina just olen kriitik, kahtlane,
sest kirjutan nii vähe ning rohkem ei
jõuakski. Alles siis, kui olin lavastuse
teist korda ära vaadanud, sain aru, et
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kirjutama pean. Pääsu pole ja alt vedada ei tohi. Ja pealegi pole mitte nahavärvis asi. Üldsegi mitte. See lavastus
räägib hoopis millestki muust.
Dramatiseeringu autor on Katariina
Unt ise, aga raamatu kirjutas ameerika
juuditar Marjorie Shostak, kes kahekümne ühe aastaselt, äsja abiellununa, käis bušmanite maal. Maal on küll
vale sõna, sest bušmanid on rändrahvas. Kui noor naine küsis tuttavatelt

antropoloogidelt, millised need bušmanid siis on, olevat ta saanud liiga
erinevaid vastuseid. Iga vastaja pani
oma arvamuse sisse ehk liiga palju iseennast, arvas Marjorie. Ja kuna Marjorie tahtis seda rahvakildu ikka tõeliselt
tundma õppida, tegi ta nendega koos
tööd, sõi nende toitu ja isegi õppis ära
nende keele. Nii palju kui see oli võimalik. Ja ta sai tuttavaks ühe naisega
nende seast, kelle nimi oli Nisa. Nimi
teater muusika kino
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on vist küll välja mõeldud, aga naine
ise täielikult olemas. Ja see naine olevat
olnud imeline. Väga avameelne, nähtavasti hea suhtleja, kujutlusvõimega,
jutustamisoskusega. Marjorie’le kõik
tema juures ei meeldinud, aga ta arvas,
et ega tema, Marjorie, ka tollele naisele
mitte kõiges ei meeldinud. Sellele vaatamata said neist lähedased inimesed.
Marjorie kirjutas üles kõik nende vestlused ja avaldas selle materjali põhjal
Ameerikas raamatu pealkirjaga „Nisa”. Marjorie’l endal oli hiljem kolm
last, kaks tütart ja poeg. Nii tema kui
ka ta abikaasa töötasid Ameerika kõrgkoolis. Enne viiekümnendat eluaastat
diagnoositi Marjorie’l vähk. Ta käis pärast seda teist korda bušmanitel külas,
kohtus uuesti Nisaga, kes oli nüüd juba
vana naine; Nisa olevat korraldanud ka
ühe rahvusliku rituaali, et Marjorie’d
terveks teha. Marjorie Shostak suri
Ameerikas viiekümne ühe aastaselt.
„Nisa” on monotükk. Kuuldavasti
väljend monotükk Katariina Undile ei
meeldi, ta eelistab sõnapaari „sooloetendus“. Ehk nii ongi õigem. Praegu
toimub bušmanite rahvakilluga ränki
asju, nende maid himustavad ümberkaudsed, kas või inimeste lõpliku hävitamiseni välja, nii et enamik bušmaneid on läinud väga väikese palga
eest naabrite juurde tööle karjakutena
või teenijatena. Korilus on jäämas minevikku. Need reeglid ei kehti enam.
Aga „Nisa” kui kirjanduslik teos ja Nisa kui oma rahva esindaja elavad edasi. Ja nüüd siis ka meil Eestimaal, kes
me oleme üsnagi enesekesksed ja võõrastest eludest ja maadest palju ei tea.
Tol rahvakillul olid omad reeglid. Ega
looduses iseenesest eksisteeri ju midagi halba, ebaõiglast või inetut. Need
määratlused oleme lisanud meie. Nemad lähtusid elu paratamatusest. Ots28

tarbekusest. Kasulikkusest. Eelkõige
enesealalhoiuinstinktist. Kui Katariina
Unt alustab etendust riietatuna tumedasse ürpi, pühendades selle lavastuse
oma emale, siis tema silmavaade ütleb, et ta teab, et siinsamas lähedal on
Kaarli kirik ja siinsamas istub mitu rida
teatripublikut, kes, mine tea kuidas täna hakkab etendust vastu võtma.
Aga kui etendus algab ja Katariina
tuleb meie ette mähituna üleni oranži
ja pähe on tal seotud oranžikirju rätt,
siis ta Kaarli kirikust ei tea enam midagi. Pole kuulnud. Ja ta on laps. Ja ta
tahab piima. Ja ta vist tahab õigusega.
Kas mitte sõjaaja lapsed ei koukinud
seinast krohvi välja ja söönud seda.
Ma ei tea, kas ma mõtlen selle välja.
Lapsel on alati õigus. Laps teab, mida
tahta. Näitlejanna Katariina Undil on
sellised silmad, et need kogu aeg küsivad. Miks? Kas nii ongi? Kas nii peabki
olema? Kord küsivad rohkem, kord vähem, aga küsimine ei lõpe ja vastuseid
ei ole. Täiesti eriline on, kuidas ta puudutab kätega maad. See on maa. See on
elu. Ilma maata elu poleks. Seda maad
peab hoidma. Peaaegu et silitama. Nisa
ei silita maad, aga ta tajub seda. Iga sõrmeotsaga. Ja mis see tegelikult on? Lavapõrand. Täiesti harilik lavapõrand.
Nagu ütlesin — nägin kahte etendust. Mitte palju, aga nad olid erinevad. Esimene oli ratsionaalsem, raskepärasem. Süngem. Näitlejanna oli vaoshoitud, mõõdetud, rohkem iseendas.
Teisel etendusel oli Nisa seesmiselt
vabam. Kogu etendus oli dünaamilisem, õhulisem. Kui esimeses oli teatav
surutus, maadligi olemine, siis teises
etenduses oli tõeliselt haaravat, võiks
öelda jõulist müstilisust. Ärakadumist
olemisse. Teisel etendusel Katariina
mängis naiseks olemise õnne. Emotsionaalselt, ennastunustavalt. Lihtsalt, et
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on õnn ja kõik. Mitte elamise õnn, vaid
naiseks olemise õnn. Sellest sai etenduse dominant. Lavastuse lõpp on, jah,
allaheitlik, aga omamoodi sisendusjõuline, poeetiline. Õhtunukrus. Hääbumise ilu. Kui homset ei ole.
Katariina Undil on ka kaks partnerit, muusik Tanel Ruben ja koreograaf
Marge Ehrenbusch. Esimest korda
vaadates ei tundunudki koreograafi
töö nii väga tähelepanuväärne. Kava-

lehel mainib Marge Ehrenbusch, et
koreograafia ei tohi saada sõnast suuremaks, ja nii see ka tõesti on. See seisukoht on täpne ja õige. Lavaliikumine
oli normaalne, maitsekas, kaunistav.
Aga teisel etendusel ei asunud ta mitte esiplaanile, vaid oma õigele kohale.
Ta avas näitlejat. Avastas näitlejat. Mitte igal näitlejal pole võimet ja oskust
end oma keha kaudu väljendada. Või
ütleme, et need võimed on piiratud.
teater muusika kino
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Katariina Undil see võime on olemas.
Ta suudab lihtsale sammule, peapöördele või žestile anda üldistatuma, laiema tähenduse. Mõningad stseenid olid
kui filmikaadrid. Läbikomponeeritud,
sisuliselt mõtestatud, esteetiliselt kaunid. See hinnang kehtib ka saatemuusika kohta. Helid polnud ainult saatmise
ja jälgimisega ametis, nad väljendasid
ka midagi omapead, iseseisvalt, ning
samas ei igatsenud esiplaanile tõusta. Jäi mulje, et kahe looja silmside oli
teisel etendusel toetavam, määravam.
See on sekundite küsimus, kuritarvitada seda võtet ei tohi, küllap see oleneb
etenduse loomingulisest aurast. Ühesõnaga, kõik komponendid teisel etendusel haakusid mõjuvamalt, töötades
loominguliselt ühise nimetaja all. Kõik
olid kaasalööjad ja sellest sündis tervik.
Teatav dekoratiivsus, mida võis tajuda
esimesel etendusel, oli kadunud.
Katariina mängis lavakunstikooli
kolmandal kursusel Shakespeare´i Juliat. Tollases Noorsooteatris. Teismelise
tüdruku elamise õhin, lapselik puhtus
ja selgus kuulusid selle poeetilise lavastuse juurde. Nisa lugu on ka Julia lugu,
kes ei ole surnud ja pole maetud Romeo
kõrvale. Ta on nüüd saanud täiskasvanuks. Illusioonide aeg on möödas. Juliale polnud antud elada. Nisale anti
elu. Elu on kingitus. Ja nii tuleb seda ka
võtta. Ei tohi teda niisama minema loopida. Tuleb hoida ja osata olla õnnelik.
Vahel.
Selle loo kirjutamise juures kohtusin ootamatult teemaga, mille peale pole väga ammu mõelnud. Näitleja
iseseisvus. Sõltumatus. Iseolemise võime. Näitleja seesmine „majapidamine“. Hingeseisund. Sisemine keemia.
Kas iseenda äravõitmine, kohandumine? Kui palju alluda, kui palju pugeda? (Olgem ausad, kõik on võimalik.)
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Kui kaugele minna kompromissides,
kui sirge hoida oma selg? Ja kõike seda
mitte segamini ajada väiklaste huvidega. Näitleja elukutse on sõltuv, siin pole midagi vaielda. Aga näitlejal peaks
siiski olema oma usk, oma veendumused — mida kunstis jaatada, mida eitada. Näitleja kui isik. Kui isiksus. See on
probleem. Ja kui see enam probleem ei
ole, siis jäämegi ainult trikitama. Mõni
näitleja paistab alati rolli tagant välja.
Ükskõik mida ta ka ei mängiks. Selliseid on vähe. Kord on nad rohkem
moes, kord vähem. Teine tahab ilmtingimata rolli taha varjuda. Tal on oma
nägu olemas, aga see on tema isiklik
omand ja ta ei taha seda teistega jagada. Mõne jaoks on parem, kui varjub,
sest võib aimata, mis seal maskide taga on, ja parem ongi, kui me seda ei
näe. Aga näitleja nõudlikkus iseenda
vastu, ka üle lavastajate peade? Lahkujaid on olnud ja tuleb kindlasti veel.
Teatris kaua kesta nõuab hingejõudu.
Ka Katariina heietas lahkumismõtteid.
Tema etteheide teatrile kõlas nii: näitlejal pole sõnaõigust. Teater on liiga
anonüümne. Näitleja peab avama oma
hingeuksi. Peab laskma endale ligi. Ja
kui ta seda ei tee…
„Nisa”on näitlejanna Katariina Undi manifest. Tema arusaamine teatri
praegusest seisust ja enese paigutamine sellesse ehitisse. Julia on kohal. Ta
on tegus.

