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UUSAEGSE MÜÜDI LÄTTEIL: 
AUTOR TIRSO DE MOLINA  
JA DON JUAN EHK NOORE  

MEHETAIME IGIMÄSS

Hispaania “kuldajastu” (XVI–XVII saj.) kirjanik Tirso de 
Molina (1579–1648) ja tema müüdistunud näidendite-
gelane Don Juan (loe: don huán) sobivad suurepäraselt 
näitlikustama postmodernse mõtlemise ühe isa prants-
lase Roland Barthes’i (1915–1980) teooriat “autori  
surmast”. 

Tõepoolest, vähe leidub Õhtumaa kultuuriloos gee-
niusi, kellelt nii järjekindlalt nagu Tirso de Molinalt oleks 
püütud röövida tema loomingut, teda ennast olematuks 
vaikides või pelgaks fiktsiooniks kujutledes. (Katsed seda 
teha Shakespeare’iga, kelle ümber ju samuti sel pin-
nal aastakümneid sõjaplaane hauti, näikse kokkuvõttes 
siiski äpardunuvat.) Eestiski lavastati “Ugala” teatris 
(nüüd juba paar aastakümmet tagasi) näidend, mille 
autorina kavalehtedele ja plakatitele trükiti Tirso de 
Molina nimi. Tegemist oli, nagu oletada võiski, müsti-
fikatsiooniga. 

Hispaania “kuldajastu” draamast midagi niisama 
lihtsalt, nagu möödaminnes eesti keelde “teha” küllap 
ei saa – seda tõestab senine retseptsioon. Sealsest näi-
dendivaramust, kus teoste hulk küünib mitme tuhan-
deni ja Euroopa draamaloos arvessetulevaid näidendeid 
leiduks tõenäoliselt vähemalt paarsada, on eesti keel-
de seni tee leidnud heal juhul kümmekond. Trükis on 



8

SE
V

IL
LA

 P
IL

KA
JA

 JA
 K

IV
IS

T 
KÜ

LA
LI

N
E ilmunud vaid Lope de Vegale omistatav auteemaline 

draama “Sevilla täht” (1962, Ain Kaalepi tõlkes) ja Calde-
róni suurteos “Elu on unenägu” (1999, siinkirjutaja 
tõlkes). Hiljuti sai raamatukaante vahele see (“Hispaania 
pärand. “Kuldajastu” komöödia”, 2004), mida varase-
mast esmajoones teatri jaoks tehtud (kaud)tõlgetest 
nüüd, palju aega pärast tõlkijate siitilmast lahkumist, on 
andnud trükikõlblikuks toimetada: Calderóni komöödiad 
“Nähtamatu daam”, “Armastusega ei tehta nalja”, Lope 
de Vega “Tantsuõpetaja” August Sanga vahenduses ning 
kaks Cervantese vahemängu (“Imeteater” ja “Salamanca 
koobas”) Aleksander Kurtna eestinduses. 

Retseptsioon Eestis muidugi ei saa mõjutada suure-
mat kultuurikulgu. Seal toimivad teised tegurid, koguni 
poliitilised. Pärast seda, kui Hispaania riigina alates XVII 
sajandi lõpust tegi läbi peadpööritava languse – niisama 
peadpööritava tõusu järel esimeseks maailmariigiks XVI 
sajandil – ja pidi järjest enam leppima kohaga Euroopa 
perifeerias, pandi sealsele “kuldajastu” kõrgkultuurile 
peale otsekui sordiin või filter, mis oli eeskätt prantsuse 
päritolu. Hispaania “kuldajastu” viimase vaatusega (XVII 
sajandi keskpaik) rööbiti tõusis pööranguliselt Prant-
susmaa mõjuvõim Euroopas, sealne juhtiv kultuuritüüp 
klassitsism, mille pinnalt seejärel sündis valgustuskul-
tuur, pani end Vanas Maailmas maksma ligemale ka-
heks sajandiks, allutades endale üpris ühemõtteliselt ka 
Euroopa äärealad – näiteks Venemaa, Skandinaaviamaad, 
aga ka vastselt perifeeria staatusse langenud Hispaania 
enda. Kuigi prantsuse klassitsism võlgnes hispaania 
“kuldajastu” barokk-kultuurile erakordselt palju, veendi 
muu Euroopa pikaks ajaks uskuma, et kõik suur ja oluline 
sai pärineda vaid klassitsistlikust kultuurist kui klassika-
lise antiigi ehedaimast taaskehastusest.
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Selle järelmnäiteid on, et Eestis tuntakse ehtsalt his-
paania-andaluusia Don Juani prantsuspärastatud “don-
žuaanina”. Eestis ammugi tuntud-tõlgitud-lavastatud 
Molière’i “Don Juani” peavad need, kes just ülikoolis 
Euroopa kirjandusloo kursust kuulanud ei ole, küllap 
müüdigi arhetüübiks. Koguni Hispaanias endas, kui 
kirjandusspetsialistid välja arvata, ei osata tihti oletada, 
et müüdi autor oli Tirso de Molina. Pigem seostatakse 
Don Juani müüti rahvuslikul pinnal romantilise kirjaniku 
José Zorrillaga (1817–1893). Tema ülipopulaarset näi-
dendit “Don Juan Tenorio” (1844) – milles maise pahe 
kehastus Don Juan lõpuks tõeliselt armub ja ka oma 
patud andeks saab – on uusimatelgi aegadel tavaks olnud 
etendada surnutepühal novembrikuu alguses. José Luis 
García-Berlanga samanimelise filmi kaudu (1998) on 
see jõudnud kinodesse ja televisiooni. See ei tähenda, et 
Tirso de Molina Don Juani teatri kaudu Hispaanias üldse 
ei tunta. “Sevilla pilkajat ja kivist külalist” on Hispaanias 
viimasel paarikümnel aastal lavastatud vähemalt neljal 
korral: 1984 (Rabell), 1988 (Marsillach), 1994 (Díaz-
Florián) ja 2003 (Narros). Ometi on Zorrilla “kodusta-
tud” Don Juan selgesti varjutanud Tirso de Molina algu-
pärandi.

Põhjused Tirso de Molina algupärase Don Juani 
“unustamiseks” uuema aja maailmakultuuris ei ole üks-
nes poliitilis-ideoloogilist laadi. Mõndagi on sel tegemist 
kultuuri nö sisemise nähtusega – žanriga ning samuti 
autori asendiga kultuuris. Tirso de Molina “Sevilla pil-
kaja ja kivist külalise” nagu kogu hispaania “kuldajastu” 
draamakorpuse vastuvõttu rahvuslikust kultuuriruumist 
väljaspool on üha pärssinud “tehniline” tõlketegur. His-
paania “kuldajastu” näidendid (farsilike vahemängude 
erandiga) on kirjutatud värssides, õige mitmekesises 
meetrikas ja riimiskeemides, mida teistesse keeltesse 
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tõeline tour de force. Seda üritasid saksa romantikud 
(kes ju tegelikult hispaania “kuldajastu” draama suurde 
maailmakirjanduse kaanonisse “vormistasid”). Selle isegi 
veel vormitäpsem kehastus eesti keeles – tõeline imete-
gu! – on Ain Kaalepi vahendatud “Sevilla täht”. Ent neil 
katseil on küllap määratud jääda omaette kurioosumiks 
kultuuriloos. 

Vahest elavaim hispaania “kuldajastu” draama vas-
tuvõtt nähtub vene kultuuris, kus hispaania draama -
teoste tõlkijateks olid mõnelgi juhul tuntud luuletajad 
(näit. Calderóni tõlkija Konstantin Balmont). Nende va-
hendused olid vabamad, rohkem oma keele võimalus-
test lähtuvad. Inglise ja prantsuse kultuuris ei puudu täht-
saimate hispaania „kuldajastu“ teoste tõlked (valda valt 
riimita värsis või proosas), kuid ei ole andmeid, et need 
oleksid seal eales põhjustanud plahvatuslikku sünd-
must – kui just nende taga ei ole olnud mõni kirjan dus-
lik suurvaim (näiteks inglise romantiline luulegeenius 
Percy Shelley tõlkis Calderóni „Imevõluri“, eksistent-
sifilosoof ja -kirjanik Albert Camus lavastas Calderóni 
filosoofilis-religioosse näidendi „Risti jumaldamine“). 
Suurte kultuuride retseptsiooni järgi joonduvad oma -
korda „perifeeriad“. Näiteks korea keeles leidub tervelt 
19 erinevat tõlget Goethe „Faustist“. Calderón seevastu 
on sealses kultuuris suisa tundmatu.

Molière kirjutas oma “Don Juani” (1665) proosas. 
Lige male pooletuhandest hilisemast Don Juani taas-
kehastusest maailmakirjanduses on enamjagu proosa-
teosed. Alg-Don-Juan on seega hüljatud, maha salatud 
juba žanris. Vahest aga just see, autori varajane reet-
mine (mis on siis autor veel kui mitte žanr, stiil?), temast 
lahtiütlemine sel määral, et individuaalset teost asen-
dabki pelgalt müüt – so lugu, mis oleks justnagu 
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piiramatult tarbitav kõigi ühisomand – , seletabki, et 
neljast uusaja kultuuri suurmüüdist on just Don Juani 
müüt kõige enam taaskehastatud loona, süžeena (mui-
de ligilähedaselt sarnasena, nagu selle tõi ilma Tirso de 
Molina XVII sajandi hakul). Või on põhjus muus – kas või 
Don Juani näilikus „kerg(l)uses“, võrreldes Hamleti, Don 
Quijote ja Fausti „raskusega“?

Mõlema hispaania barokkdraama suurkuju, Calde-
róni ja Tirso de Molina puhul tuleb veel arvesse, et 
nad olid katoliku vaimulikud. Seegi on neid tõuganud 
kul tuuri enda valduses nö perifeeriasse – sedamööda, 
kuidas kogu Õhtumaa uusaeg on eemaldunud religioo-
nist ja oma kultuurilistes keskustes jätnud usule pigem 
võimaluse vaid sümboolseks kohaloluks. Calderóni hal-
vustati Euroopa valgustusest ligi poolteist sajandit – kuni 
alles romantikud eesotsas sakslaste Herderi, Goethe 
ja Schlegelitega hakkasid aimama tema loomingus filo-
soofilisi põhjahoovusi. Hispaanias endas on kulunud 
peaaegu kogu XX sajand selleks, et lahti saada XIX sajan-
di 2. poole positivistliku kirjandusteaduse lihtsustavaist 
hinnanguist Calderónile.

Kui Calderón tegutses enamiku oma loovelu õu-
konnas – nii kuninga eravaimulikuna kui ka õukonna-
dramaturgina, oli seega „nähtaval“ – , siis Tirso de Mo-
lina saatis suurema jao elust mööda mungana kloostri-
müüride vahel, õukonna ja selle ilmaeluga ei olnud ta 
seotud kuidagi. Tema „hämaruses“ kulgenud elukäigus 
tuli ette mitmeid faktilünki, mida järelpõlv meelsasti 
 täitis legendidega. Veel 1970ndatel ja 1980ndate algu-
ses oli näiteks teadmata Tirso de Molina õige sünniaasta 
ja teda peeti Osuna hertsogi vallaslapseks. Väga tavaline 
oli isegi tõsises kriitikas kohata arvamusi, nagu kirjuta-
nukski munk Tirso de Molina oma näidendi Don Juanist 
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Jumal maist naudingut kummardavat pahelist aadlinoo-
rukit nuhtleb. 

Tirso de Molina suhteline tundmatus, nö anonüümsus 
mõistagi soosis tema kui autori rolli kahandamist, looja-
funktsiooni üleandmist ja omistamist Barthes’i teooria-
ga kooskõlas müüdi tõlgendajatele ja ümberkirjutajatele 
– ses vaimus, et alles tõlgendajad loovad teose, autor ei 
tea suurt midagi, mis ta tegi.     

Don Juani lugu on oivaline näide sellest, kuidas eri-
nevad ajastud Tirso de Molina algteost tõlgendades ja 
ümberkehastades on kasvatanud müüti, teinud eht-
hispaanilikust eht-universaalse süžee, mida tuntakse 
kõik jal maailmas. Barthes’i kujundit „autori surmast“ 
tuleks võtta vaimuka metafoorina, mis kahtlemata 
peegel dab suurteoste dünaamikat ajas ja ruumis. Kui 
teost keegi vastu ei võtaks, ei oleks seda ega selle 
autorit tõesti olemas.

Paraku on selline situatsioon üksnes teoreetiline. Kõik 
teosed on igal juhul kirjutatud selleks, et neid keegi vastu 
võtaks. Teose tähendus ilmub autori loodud teose ja selle 
ajaloolise vastuvõtja kahekõnest. Tähendused ei teisene 
ainult sellepärast, et iga ajastu ja põlvkondki – rääkimata 
eri kultuuriruumidest – teost erinevalt tunneb ja mõistab. 
Nad teisenevad ühtlasi seepärast, et autor on teosesse 
sisendanud algosised, mis ühe või teise vastuvõtja “ellu 
äratab”. Seega autor ei loo mitte ainult teost, vaid ka 
tõlgendajat ennast. Tõlgendajate hulk ja liigirohkus ei 
sureta autorit, vaid üksnes laiendavad tema tähen-
dust loojana. Protsess ei ole aga korrapärane, ühtlane, 
nagu see enamvähem kaldub olema teaduse ja tehnika 
arengus. Pigem toimub kultuuriprotsess “plahvatustena” 
– nagu seda omakorda tabava metafooriga on iseloomus-
tanud Tartu kultuurifilosoof Juri Lotman. 
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Peamiselt itaalia kirjanike ja lavastajate ning Molière’i 
vahetalitusel äratas Tirso de Molina oma müüti tõlgen-
dama terve tähtkuju romantilisi kirjanikke ja kunst nikke 
(Mozart, Hoffmann, Byron, Puškin, Musset, Dumas, 
Hispaanias Zorrilla, Espronceda). “Merest väljunud Don 
Juaniks” kehastub korraks ka Kreutzwaldi Kalevipoeg 
– traagiliselt lõppevas idüllis Saarepiigaga, keda lüüri-
lises mõõtmes võiks igati kõrvutada Tirso de Molina 
Tis beaga. 

XIX sajandi lõpust, koos Lääne kirjanduse tugeva 
pöördumisega modernismi ja filosoofia poole, on Don 
Juani müüt erutanud end uustõlgendama teiste seas 
leedu-poola kirjanikku Oscar Miloszit, ukrainlannat 
Lesja Ukrainkat, iirlast George Bernard Shaw’d, prants -
lasi Edmond Rostand’i, Jean Anouilh’d, Henry Monther-
lant’i, hispaanlasi Miguel de Unamunot, Azoríni, 
Ramón del Valle-Incláni, Salvador de Madariagat, Gon-
zalo Torrente Ballesteri, Šveitsi kirjanikku Max Frischi 
(vt e k “Don Juan ehk armastus geomeetria vastu”, 1969), 
tšehhi kirjanikku-poliitikut Václav Havelit. Eksistentsi-
filosoofia rajajaid Søren Kierkegaard pühendas Don 
Juanile mõtiskluse essees Enten-Eller (1843, “Kas-Või”), 
oma absurdi-inimese ühe kehastusena mainis Don Juani 
prantsuse eksistentsifilosoof Albert Camus (vt. “Sisy-
phose müüt”, 1942, e k 1972). 

Tirso de Molina Don Juani kõigist taassündidest ja 
ümberkehastustest annab lähema ülevaate Pierre Bruneli 
koostatud Dictionnaire de Don Juan (“Don Juani leksi-
kon”, Paris: Albin Michel, 1999).

Ent postmodernne Don Juan? Hõlmavas käsitluses 
Don Juani müüdist 1996. aastal (“Domesticating Don 
Juan”, vt. Dedalus, 6, lk. 207–220) oletab tänapäeva 
üks silmapaistvamaid komparatiste Gerald E. Gillespie, 
et ülemäärane lummatus kirjanduse ja teatri tehnikast 
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Juani müüdi ümber nagu romantismis või modernismis 
ei ole alates 1980ndatest enam märgata. Siiski usub Gil-
lespie lõpuks, et Don Juan ei ole lõplikult “kodustatud”, 
“omandatud” ega “ületatud”, vaid et see inimolu juur-
misi vastuolusid kodeeriv-akumuleeriv müüt peagi taas 
äratatakse.

Tõepoolest, Gillespie ennustus võib kergesti täitu-
da – kui osatakse kuulda üle vahepealsete ümberkirju-
tuste ja tõlgenduste taas kord ka Autori enda, Tirso de 
Molina häält. 2004. a. märtsi lõpus kohtusin Tallinnas 
tänapäeva ühe mainekaima hispaania keskmise põlve 
kirjaniku Vicente Molina Foixiga. Tema toonane missioon 
oli kirjutada seoses Baltimaade astumisega Euroopa 
Liitu pikem olukirjeldus Eestist, Lätist ja Leedust His-
paania keskse päevalehe El País pühapäevavälja -
andesse. Nüüd, kus ma neid ridu kirjutan, ongi see ilmunud 
(vt. El País / Suplemento, 9.V 2004). Alles seejärel, Don-
Juani-teemasse süvenenult avastan, et olin tuttavaks 
saanud veel ühe Don Juani autoriga. 1992. aastal lavas-
tati nimelt Hispaanias Vicente Molina Foixi näidend 
Don Juan último (avald. 1994, “Viimane Don Juan”). 
Postmodernsuse vaimus ilmub siin peategelasena (Don 
Juani “autorina”) ootamatult don Juani ema. Sarnaselt 
Byroni Don Juaniga ei olegi see don Juan niivõrd võrgu-
taja kui võrgutatav – naiste looming igas mõttes. Ons ta 
aga tõesti viimane, seda näitab aeg.

*  * *
XX sajandi viimasel aastakümnel hüppeliselt kosunud 
hispaania kirjandusteadus ei ole teiste oma mineviku 
suurvaimude seas tähelepanuta jätnud Tirso de Moli-
nat. Vastupidi, alles nüüd näikse see kirjanik esmakord-
selt oma loomulikus, legendivabas olekus ilmuvat, tema 
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teostelegi heidetakse aina uut valgust. Järgnev eluloo-
visand toetub uusimatele ja pädevaimatele andmetele, 
nagu need nähtuvad Tirso de Molina elukäigu praeguse 
kõige põhjalikuma tundja, Tirso de Molina enda ordu-
kaaslase, Jumalaema Halastuse preestri Luis Vázquez 
Fernándeze kirjutistest. See aga ei tähenda kaugeltki, et 
kogu Tirso de Molina elukäik oleks üksikasjadeni valgus-
tatud. Ei ole lõplikku kindlust muide selleski, kas ikka 
tema kirjutas “Sevilla pilkaja ja kivist külalise”. 

Hispaania XVII sajandi kultuuritausta sisenemiseks 
ei pea eesti lugeja ilmtingimata uurima siinkirjutaja 
raamatut “Hispaania vaim” (1995), kus neist teemadest 
põhjalikumalt juttu tehakse. Piisab näiteks Jaan Unduski 
hiljutise näidendiga “Quevedo” (2003) ja selle saate-
esseega tutvumisest. Francisco de Quevedo (1580–1645) 
oli tollastest suurvaimudest Tirso de Molinale sünni- 
ja surmadaatumeilt lähedasim. Üldine taust on seega 
sama. Hispaania riiklik-poliitilise languse algus, Queve-
do peavaenlase, peaministrist krahvhertsog Olivarese 
närvilised katsed riiki reformida, mis aga vilja ei kand-
nud. Süvenev usaldamatus loovvaimude vastu – nagu 
igas totalitaarühiskonnas, mis on sattunud kriisiseisu. 
Kirjanduse tsenseerimine, vabamõtlejate tagakiusamine, 
teatrite kinnipanek. Inkvisitsiooni repressioonide hari-
punkt. Seda trotsides, baroki üldistes esteetilis-tunne-
tuslikes tähistes tõi kirjandus- ja kunstilooming seevastu 
veel XVII sajandi keskpaigani esile ridamisi suurteoseid. 
Edasi jäi kõrgvaimsuses erandiks vaid Pedro Calderón 
(1600–1681), kes auväärse vanaduseni suutis luua olu-
lisi näidendeid. XVII sajandi lõpuga sulgus üks Euroopa 
uusaja tähendusrikkamaid kultuuriparadigmasid.

Gabriel Téllez, kelle kirjanikunimeks sai Tirso de 
Molina, sündis 24. märtsil 1579. aastal Madridis. Tema 
vanemad olid lihtsat päritolu. Isa oli teener Molina 
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laema Halastuse ordu kloostrisse läks 1600. aastal 
mungaks ka Gabriel Téllez. (Klooster asus paigas, 
kus praegu on Madridis Tirso de Molina nimeline väl-
jak.) Aasta hiljem siirdus ta sama ordu kloostrisse Gua-
dalajaras (Madridist veidi põhja pool) ja 1604. aastal Tole-
dosse. Seal oli tähtis tutvus Alonso Remóniga – samasse 
ordusse kuuluva preestriga, kes vaimulikuameti kõrval 
kirjutas näidendeid. Ilmselt Remóni innustusel sündis 
neil aastatel kirjanik Tirso de Molina.

1608. aastal viibis Tirso de Molina kloostris Sorias 
(Vana-Kastiilia linnakeses, millest voolab läbi Duero 
jõgi). On teada, et sel ajal oli ta juba preestriseisuses. 
Samas 1610. aastaks pidi tema tuntus komöödiakirja-
nikuna olema levinud kaugele väljapoole Kastiiliat, sest 
Sevilla näitekirjanik ja lavastaja Andrés de Claramonte 
mainib Tirso de Molinat kui “koomilist luuletajat”. 1612. 
aastal maksis lavastaja Juan Acacio vend Gabriel Télle-
zele tuhat reaali kolme komöödia eest, mille pealkirjad 
on teada: Cómo han de ser los amigos (“Missugused 
peavad sõbrad olema”), Sixto Quinto ja Saber guardar su 
hacienda (“Osata varandust hoida”). 

1613. aastal sai ilmumisloa 1. osa Tirso de Molina 
ühest tähtsaimast ajaloolis-usuteemalisest draamast, tri-
loogiast La Santa Juana (“Püha Juana”) – XV–XVI sajandi 
vahetusel elanud nunna siseheitlustest maise armastuse 
ja religiooni vahel. Ordus lavastati teine usuteemaline 
näidend, La ninfa del cielo (“Taevane nümf”). Oletavasti 
sellel või vahetult järgnevail aastail valmis “Sevilla pilkaja 
ja kivist külaline” (El burlador de Sevilla y convidado de 
piedra). 

1615. aastal lavastati Toledos Tirso de Molina üks 
kõige meisterlikumaid intriigikomöödiaid, näivuse/
tõeluse vaimukas-sädelev virvarr Don Gil de las Calzas 
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Verdes (“Roheliste pükstega don Gil”). Selles hispaania 
koomilise teatri tippu kuuluvas näidendis, kus lõpuks 
on laval tervelt neli don Gili, ilma et neist ükski oleks 
tõe line, pole vähimatki märki autorist kui vaimulikust. 
Vastupidi, see on tugeva meelelisuslaenguga, kohati 
madal-erootiliste kujunditega vürtsitatud otsast-lõpuni-
maine komöödia.

Niisiis võib nende aastate loomingust järeldada 
Tirso de Molina täielikku küpsust näitekirjanikuna. Ta 
oli siis oma kolmekümnendate eluaastate keskel. Kaks 
aastakümmet hiljem, 1630ndate keskpaiku, näitas sama-
sugust varajast teatrilooome küpsust Calderón – just 
esteetilis-filosoofilises mõttes vahetuim Tirso de Molina 
loomelaadi jätkaja.

Mis toimus hispaania kultuuris XVII sajandi esi mesel 
viieteistkümnel aastal? Miguel de Cervantes avaldas 
1605. aastal “Don Quijote” 1. osa ja 1615. aastal – aasta 
enne oma surma – suurromaani 2. osa. Kusagil 1610nda-
te algusest hakkas käsikirjaliselt ringlema Euroopa 
metafoorilis-hermeetise luule täiuslikumaid tekste, Luis 
de Góngora poeem Soledades (“Üksildused”). Neid 
“hämarusi” pilkas kõige teravkeelsemalt Francisco de 
Quevedo, Hispaania baroki suurim satiirik, kellele aga 
polnud võõras eksistentsiaalne ahastus. 

Lope de Vega oli tõusnud ainuvalitsema hispaa-
nia teatrilavasid. 1609. aastal avaldas ta värsstraktaadi 
“Komöödiate tegemise uus kunst” (Arte nuevo de hacer 
comedias). See tekst kõigutas tema selleks ajaks üli-
ulatusliku draamapraktika toel põhjalikult teatriesteeti -
list platvormi, mille XVI sajandi jooksul antiigist renes-
sanssi olid kergitanud humanistid-erudiidid. Huma-
nistid-kirjanikud, kelle esiritta tuleb lugeda nii inglane 
Shakespeare kui ka hispaanlased Lope de Vega, Cervan-
tes, Quevedo, Tirso de Molina ja Calderón, püüdlesid 
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E uutele loomevabadustele, nende teosed oma kujundeis 

ja vormides lõid kaasaegse kirjanduse ja draama teoo-
ria, mida erudiitide raamatulikud ettekirjutused kuidagi-
moodi ei suutnud kängitseda. Shakespeare – kelle loo-
mingu apogee ju samuti langeb XVII sajandi esimesse 
viideteistkümnesse aastasse – ega tema kaasaegsed ei 
jätnud endast maha ühtki draamateoreetilist teksti, ent 
ometi langeb Shakespeare’i draama esteetiline alus täiel 
määral kokku draamakunstiga, mille põhimõtted uus-
ajale kinnitas Lope de Vega oma mainitud traktaadis ja 
mida praktikas järgisid seejärel Tirso de Molina ja Cal-
derón, nagu ka kõik ülejäänud XVII sajandi 1. poole vähegi 
märkimisväärsed hispaania näitekirjanikud. (Lisaks 
es tee ti lise mudeli kokkulangevusle võib näiteks Sha-
kespeare’i ja Calderóni draamasid lugedes leida kohati 
üllatavat kujundisarnasust – justnagu oleksid hispaan-
lased inglise draamageeni sest teadnud. See lõik on kirjan-
duse retseptsiooni-uurimises aga seniajani uudismaa.)

Tähtsaim tollases uues draamas ja teatris oli see, 
et vähimalgi määral ei tunnistatud aja- ja kohaühtsuse 
põhimõtet, mida erudiidid tuletasid Aristotelese estee-
tikast. Tulemuseks oli rõhutatult dünaamiline, lavalisel 
liikumisel ja vaheldusrikkusel põhinev teater. Tegevus-
ühtsus enamasti tagati – et näidend koost ei laguneks, 
oli riskantne arendada korraga mitut suuremat süžee-
liini –, kuid ka selles võis esineda erandeid, näiteks 
Calderóni “Elu on unenägu”, kus filosoofiline sümbol on 
koondatud kahte rööbitisse, põimuvasse tegevusliini.

Teine põhimõtteline erinevus antiikse teatri mudelist 
oli hispaania uues teatris rangema eraldusjoone kus-
tutamine tragöödia ja komöödia vahelt. Siin küll läk-
sid Hispaanias vabadused kaugemale Shakespeare’i ja 
tema kaasaegsete draamast. Päris tõsisegi temaatikaga 
näidendeisse mahtus ikka mõni naljamees, kelle sekku-



19

mine publikule meelde tuletas, et kurbmäng laval on siiski 
vaid mäng, mitte vahetult elus toimuv. Selle oivaliseks 
näiteks on nii Tirso de Molina “Sevilla pilkaja ja kivist 
külaline” kui ka Calderóni “Elu on unenägu”. Koguni 
Calderóni läbini-religioosses autosakramentaalis “Suur 
maailmateater” toob naljamehe-veiderdaja (gracioso) 
rolli täitev Põllumees veel haua äärelgi kuuldavale ühe 
vaimukuse teise järel. 

Hispaania teatri uurijad on palju vaielnud žanri-
määrangute üle. Hispaanialiku hübriid-draama ehk sega-
sorti näitemängu vasteks on pakutud tragikomöödiat. 
Lope de Vegale ja tema kaasaegsetele endile tähendas 
“komöödia” igasugust näidendit. Nii et kui Lope de 
Vega kirjutas “komöödiate tegemise uuest kunstist”, siis 
mõtles ta komöödia all näidendit kõige üldisemalt. 
See on omakorda segadusi suurendanud. Pole sugugi 
mõeldamatu, et hispaania toonased suurkirjanikud rutta-
sid teatrifilosoofias oma ajast mitu sajandit ette – XIX 
sajandi lõpujärku, kus realismi, naturalismi ja sümbo-
lismi ühismõjul tragöödia ja komöödia žanritähistusest 
tõepoolest ikka enam loobuti ning tõsisema põhisisuga 
lavateost hakati esitlema märksa neutraalsema “draama” 
või ka lihtsalt “näidendi” üldnime all.

Kui klassikaliselt “puhas” tragöödia Hispaanias pea-
 aegu puudus või vähemalt ei olnud esinduslik, siis 
komöödiaid, mis olid üpriski žanripuhtad naljamängud, 
kirjutati ja lavastati Hispaanias massiliselt. Erilise hiilguse 
saavutas Hispaania tollane intriigikomöödia (sealhulgas 
“mõõga ja mantli komöödia”). Selles liigis särasid võrd-
selt Lope de Vega, Tirso de Molina ja Calderón. 

Vahest kõige väärtuslikum hispaania “kuldajastu” 
uues draamas ongi just see, et see vastab sügavuti nii 
dramaatilisuse kui ka teatrilisuse olemusele – mis ei saa 
läbi tegevuseta ja vaatemängulisuseta. Drama tähendab 
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E kreeka keeles tegevust, tegu, mängu. Keskaegsel Prant-

susmaal, kus kirikurituaalidest välja kasvanud teatri -
sarnased etendused kõige enam levisid, tähistati näiden-
deid žanrimääratlusega “mäng” (jeu). Nii mäng kui ka 
tegevus nõuavad ruumi ja aega. Ruumi- ja ajapiiranguteta 
draama ja teater tähendasid Hispaanias kiireid ja oota-
matuid seoseid eri tõelustasandite vahel, üleminekuid 
ühelt teisele, simultaanseid nö kinolikke tegevusi – see-
suguse teatri esindusnäiteid ongi “Sevilla pilkaja ja kivist 
külaline”. 

Selline teater ei saa luua psühholoogilisust, mille 
aluseks on tegelikkuse üksikasjaline kujutamine selli-
sena, “nagu see on elus”. Seda võis endale lubada mahu-
piiranguta romaan, teatris etendamiseks mõeldud draama 
olemus on teine. Prantsuse klassitsistlik teater, mis oli 
esimene tõsine katse aktsiooni kahandada miinimu-
mini, et hingeelu ilmuks vaid nö tegelaste seest, koges 
peagi oma piire ja ammendus. XIX sajandil positivismi-
naturalismi taustal sündinud realistlikugi draama eluiga jäi 
napiks.

Samas ei ole ka õige oletada, et renessansi-baro-
ki tüüpi Euroopa teatris psühholoogilisus puudub. 
Vastu pidi, Shakespeare, Lope de Vega, Tirso de Molina 
ja Calderón saavutavad psühholoogilisuse kõrgeima 
astme – hingeelu edasiandmise dramaatilise, tegevusliku 
kujundi kaudu. “Elu-nagu-see-on” paratamatutki olme-
detaili- ja sõnaohtrust asendab siin poeetilis-dramaa-
tiline kujund. Metafoorid, vihjelised seosed, sümbolid, 
oskuslik müüdikasutus poetiseerivad aktsiooni, kus -
juures vähetähtis ei ole lugu (süžee) ja selle esitus (int-
riig) ise. Vastupidi, intriig loob teatrilisuse aluskujundi, 
mida muud kujundid laiendavad ja võimendavad.  

1616. aastal – kui elust lahkusid Shakespeare ja Cer-
vantes – purjetas Tirso de Molina Hispaaniast (Sanlúcar 




