
27.–28. mail korraldas Eesti TA Underi
ja Tuglase Kirjanduskeskus Käsmus
Kirjanike Liidu loomemajas järjekordse
ühe-teksti-seminari. Seekordne semi-
nar süvenes A. H. Tammsaare näiden-
disse „Juudit” (1921), mida juba kaas-
aegsed tunnustasid kui piiblisüžee ühte
esimest moderniseerimise näidet Ees-
tis, ja seadis eesmärgiks tuua esile sel-
le teksti seosed modernsusega. 

Vaatluse all olid ka „Juuditi” lavastu-
sed, sest kõnesolev näidend on eesti
kutselise teatri lavale jõudnud eri aega-
del kümmekonnas eri tõlgenduses, ala-
tes 1921. aasta esmalavastusest Draa-
mateatris Paul Pinna käe all kuni
Katri Aaslav-Tepandi lavastuseni Rah-
vusooperis Estonia (2006). 

Anneli Mihkelev (UTKK/Tallinna
Ülikool) võttis oma ettekandes „Inter-
tekstuaalne ja interdiskursiivne „Juu-
dit”” vaatluse alla erinevad tõlgendus-
võimalused, mida on Tammsaare
näidend pakkunud tänu piibli apokrüü-
fidest pärit algtekstile ning sellest läh-
tuvatele intertekstuaalsetele ja diskur-
siivsetele suhetele. Juuditi ja Manasse
ebanormaalse abielu motiiv ning Juudi-
ti unenägu näidendis toovad mängu
ülemöödunud sajandivahetusel levinud
freudismi ja biologismi. Tammsaare
keerab apokriiva loo pea peale ning esi-
tab märksa keerulisema loo, mis vas-
tandub algtekstile, suhestudes niiviisi
oma ajastusse kuuluvate teostega ning
tol ajal levinud diskursustega. Olover-
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neses peegeldub ilmekalt Freudi
kultuuriahistus: lükates tagasi Juuditi
lähenemiskatsed, mida Olovernes tõl-
gendab naise võimuihana, rikub ta
tegelikult loodusseadust ja maksab sel-
le eest oma eluga. Tammsaare Juuditi
lugu toob esile nii Freudi kui ka Tamm-
saare naisekujutuse vastuolulisuse ja
ebaloogilisuse: nad kujutavad (ning
ilmselt ka ihalevad) ürgselt naiselikku
naist, kuid ei kujuta sellele naisele
kõrvale sobivat, ürgset meest. Juuditi
õnnetus pöördub Tammsaare näidendi
lõpus Iisraeli rahva õnneks. See annab
juurde veel ühe tähenduse, juhtides
näidendi pelgast kiredraamast märksa
laiemale pinnale, kus küsimused koon-
duvad ümber üksikisiku ja ühiskonna
võimaluste ning vastuolude. Kokkuvõt-
teks tõdeti, et Tammsaare „Juudit”
kuulub maailmakirjandusse oma oota-
matu ja originaalse Piibli apokriiva tõl-
genduse tõttu.  

Kirjanduskriitiku ja -uurija Jaanus
Adamsoni ettekanne „Mida Juudit
tahab? A. H. Tammsaare „Juudit” ja
psühhoanalüüs” otsis vastuseid kahele
küsimusele: esiteks, kuidas paigutub
Tammsaare „Juudit” psühhoanalüüsi
konteksti, ja teiseks, kuidas suhestub
Tammsaare nägemus naisest või inime-
sest üldse psühhoanalüütilise diskursu-
sega. Alustuseks tõdes esineja, et „Juu-
dit” tõepoolest mõjub (või on mõjunud)
psühhoanalüütiliselt. Seejuures torkab
silma, et „Juuditi” paigutamine psühho-
analüüsi konteksti on olnud seotud mil-
legi küünilise ja põhimõtteliselt nega-
tiivsega: teost on peetud psühhoanalüü-
tiliseks (Freudi-mõjuliseks) sedavõrd,
kuivõrd see kujutab ideoloogiliselt moo-
nutavalt ja liialdavalt naiskangela-
se (üldse inimloomuse) negatiivseid as-
pekte. Tegelikult ei huvitanud Freudi
ega ka Tammsaaret mitte niivõrd ini-
meses peituvad isekad püüdlused, dest-
ruktiivsed jõud, vaid pigem need jõud,
mis töötavad vastu isekatele püüdluste-
le ja põhjustavad inimese murdumise

ebaeetiliselt saavutatud edu (võimu,
naudingute) künnisel. See mõistatus,
millega nii Freud kui ka Tammsaare
meid vastamisi asetavad, ei ole mitte
niivõrd inimese kurjus (ebamoraalsus),
vaid headus (moraalsus): inimlikkuse,
inimlike väärtuste püsimine, see, et ini-
mesed jäävad siiski inimesteks.

Piret Kruuspere (UTKK) peatus oma
ettekandes „A. H. Tammsaare „Juuditi”
teatriretseptsioonist” põgusalt Tamm-
saare näidendi varasematel sõjaeelsetel
lavatõlgendustel ja keskendus „Juuditi”
teatriretseptsioonile alates 1960. aasta-
test. Tammsaare maailmakirjanduse
mastaapi näidendi tekstiline rikkus on
võimaldanud lavaliste tõlgenduste pal-
jusust ja dünaamikat ajas, alates nimi-
tegelase kangelaslikkuse või Juuditi ja
Olovernese erinevate eluvaadete vastas-
seisu esitamisest kuni rahva- ja/või isi-
kudraama rõhutamiseni. 

Kaarin Raidi lavastuses (1983) ja
Andres Noormetsa lavastuses (1999)
(mõlemad Ugalas) võis märgata tead-
likku puhastumist varasemast lavali-
sest pateetikast, tegelaste inimlikkuse
ja maisuse ning ka neis avalduva män-
gulisuse rõhutamist. Katri Aaslav-
Tepandi tõlgendus Estonias (2006) lõi
aga oma stiliseeritud esteetika ja
mõneti tõstetud teatraalsusega teadliku
dialoogi teatrilooga, viidates näidendi
samas teatris 1924. aastal esietendu-
nud lavatõlgendusele; samas kerkis
2006. aasta „Juuditis” enam esile inim-
liku üksilduse teema. Ettekannet ilmes-
tasid videokatkendid lavastustest ja
vestlused lavastajate ning osatäitjatega:
Kersti Kreismann oli 1983. aasta lavas-
tuse üks Juuditeid, Andres Noormets
1999. aasta „Juuditi” lavastaja ning
Garmen Tabor nimiosaline 2006. aasta
lavastuses. 

Tammsaare muuseumi direktriss
Maarja Vaino uuris ettekandes „Saa-
tusejumalanna motiiv A. H. Tammsaa-
re loomingus „Juuditi” näitel” Tamm-
saare naistegelaste võimalikke kokku-
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puutepunkte saatusejumalanna motii-
viga, mida M. Vaino peab Tammsaare
loomingu sisemise struktuuri üheks
oluliseks komponendiks. Sissejuhata-
valt oli vaatluse all Tammsaarele oma-
ne deterministlik elukäsitlus. Tamm-
saare loomingus seondub saatuse-
motiiv eelkõige naistegelastega, keda
sageli iseloomustatakse ka märksõnaga
neitsilik või neitsi. Vahel on sellel neit-

silikul lunastav, vahel hävitav roll, nii
nagu „Juuditi” nimitegelases, kes on nn
femme fatale, kuid kelle puhul kordu-
valt leiab rõhutamist ka tema neitsi-
staatus. Juuditi saatuslikkus on
mitmedimensiooniline, selles avaldub
Tammsaare mõttemaailmas ja XX
sajandi alguse mõtteloos olulisel kohal
olev irratsionaalsuse tasand. Juudit on
üks esimesi jõulisi Tammsaare nais-
tegelasi, kelle kaudu irratsionaalsus
hakkab valitsema ratsionaalse maail-
ma üle. Ettekandes toodi esile metafüü-
siline dimensioon, mis avaldub Juuditi
suhtes jumalaga. Tema tegutsemist
võib tõlgendada jumaliku otsuse teata-
vakstegemise ja elluviimisena, irratsio-
naalse sekkumisena ratsionaalsesse
maailmakorda. „Juuditi” kõrval käsit-
les Vaino Tammsaare novelli „Matus”,
kus ülestõusmine – lunastus – ei saa toi-
muda enne, kui surnud kirjanik Vana-
kamarat suudleb neitsi. Taas võib tu-
vastada mehe saatuse sõltumist (neitsi-
likust) naisest. Ka romaani „Kõrboja
peremees” naispeategelane Kõrboja An-
na on saatuslik naine, kes ilmub Villu
ellu kui sõnumitooja. Sõnumi sisu mää-
rab Villu saatuse. Kuid võrreldes Juudi-
tiga tuleb Anna kuju kaudu esile ka
lunastav alge, mis seondub Evi ja Villu
pojaga. 

Turu Ülikooli kunstiajaloo doktorant
Kai Stahl tõdes ettekandes „Susanna
lugu modernsuse kontekstis”, et perioo-
dil, mil A. H. Tammsaare kirjutas näi-
dendi „Juudit”, ei näi see teema huvi
pakkuvat sama perioodi eesti kunstni-
kele. Jääb mulje, et Vanast Testamen-

dist väljapoole jäänud apokriivaraama-
tu kõige iseseisvama ja tegusama naise
pildiline kujutamine ei sobi eesti mo-
dernsuse konteksti. Kohasemaks osu-
tus apokriivaraamatu teine tugev nai-
ne, Susanna, keda läbi sajandite oli
representeeritud eelkõige tema erootili-
se keha kaudu. Teemat käsitlenud ees-
ti meeskunstnikud arendasid Susanna
loo pildilist kujutamist edasi ja ühenda-
sid omavahel õilsa Susanna, oma kaas-
aegse naise ja prostituudi. 

Mirjam Hinrikus (UTKK) väitis ette-
kandes „Maskuliinsuse kriisist Tamm-
saare loomingus ja näidendis „Juudit””,
et vaatamata näidendi tegevuse toimu-
misele kauges minevikus, on sellesse
kaugesse aega projitseeritud Tammsaa-
re kaasajal aktuaalsed probleemid. Eel-
kõige astub Tammsaare selle teksti
kaudu dialoogi naiste emantsipatsioo-
niga ehk naiste nähtavaks saamisega
varem pea läbinisti meeste domineeri-
tud avalikul alal, kommenteerides selle
protsessi tagajärgi. Juuditile kui uue
emantsipeerunud naise representat-
sioonile vihjatakse näiteks tema mehe-
like omaduste rõhutamise kaudu. Juu-
dit on aktiivne, otsustusvõimeline,
mehelikult sõnakas, väga teadlik oma
seksuaalsusest ja väga võimuahne ehk
esindab omadusi, mis kuulusid üle-eel-
misel sajandivahetusel lahutamatult
kokku nn femme fatale’iga: feministli-
kust vaatepunktist misogüünilise uue,
s.t emantsipeerunud naise tõlgenduse-
ga. Selliselt konstrueeritud, s.t osaliselt
mehelikustatud naiskujutis, mis oli
laialt levinud üle-eelmise sajandivahe-
tuse kultuuris, osutab ühele nais-
emantsipatsiooni tagajärjele: tradit-
siooniliste sookäsituste murenemisele.
See tähendab, et konnotatsioonid, me-
tafoorid ja assotsiatsioonid, mis varem
kuulusid ühemõtteliselt kokku mõiste-
tega naine, naiselik või mees, mehelik,
satuvad üle-eelmise sajandivahetuse
Euroopa kultuuritekstides küsimärgi
alla. Viiteid meestegelaste osalisele
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naiselikustumisele on „Juuditis” roh-
kemgi kui naiste mehelikustumise näi-
teid. Ettekande pealkiri „Maskuliinsuse
kriisist ...” osutabki mehelikkusega seo-
tud definitsioonide probleemseks muu-
tumisele. Siiski oleks „Juuditi” ja teiste
Tammsaare tekstide kontekstis põhjust
käsitleda korraga nii maskuliinsuse
kui ka feminiinsuse kriisi. Feministliku
teooria seisukohalt saavad naine ja nai-
selik oma tähendused alati suhtes me-
he ning mehelikuga, ja kui satuvad löö-
gi alla ettekujutused mehelikkusest,
juhtub paratamatult sama ka naisega
seotud ettekujutustega.

Seminari lõpus rääkis kirjanik Paul-
Eerik Rummo oma näidendi „Ramilda
Rimalda” (Lembit Petersoni lavastus
1979) saamisloost, mille ta kirjutas
Tammsaare naiskujudele toetudes Noor-
sooteatri tellimusel spetsiaalselt näitle-
janna Lisl Lindaule. Rummo on näiden-
di ühes osas ühte liitnud Juuditi ning
„Tõe ja õiguse” Tiina tegelaskuju ja
nende tekstid, tema sõnul on tegemist
naistega, kelles kehastub usu jõud.
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