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Klavessiinikäsitlusest tänapäeva eesti heliloojate teoste näitel 

 

Abstrakt 

 

Töös püütakse selgitada välja, millised väljendusvahendid on klavessiinile 

sobivaimad. Uurimuse eesmärgiks on iseloomustada tänapäevast klavessiinikäsitlust 

ja sellega seotud problemaatikat eesti heliloojate teoste näitel ning ergutada 

klavessiinimängijate ja heliloojate vahelist koostööd. Sobivate ja instrumendi omadusi 

arvestavate tehnikate tundmine aitab kaasa nii parema kunstilise tulemuse 

saavutamisele kui ka uutes teostes esinevate probleemide lahendamisele. 

 

Töö autor analüüsib väljendusvahendeid eesti heliloojate sooloteostes ja võrdleb neid 

traditsiooniliste klavessiinikäsitluse võtetega. Kirjeldatakse teoste faktuuri, 

mänguvõtteid, registrite kasutamist ja antakse interpretatsioonilisi nõuandeid. Sellega 

antakse teadmine klavessiinile sobivatest võtetest ning tuuakse välja põhjused, miks 

teatud aspektid on sellele instrumendile vähem kohased. Autor lähtub eelkõige oma 

kogemusest teoste esituseks ettevalmistamisel.  

 

Analüüsi tulemusel tuuakse esile meie heliloojate poolt kasutatud uudseid ja pilli 

spetsiifikat arvestavaid mänguvõtteid. See käsitlus peaks andma võimaluse teadlikult 

rakendada klavessiinipäraseid väljendusvahendeid ja lahendada interpretatsioonilisi 

probleeme.  

 

Töö metodoloogiliseks eeskujuks on mitmete klavessinistide (Keith Andrew Thorp, 

Linda S Khadavi jt) uurimustööd ning allikatena on kasutatud ka heliloojate ja 

klavessiinimängijate vastuseid autori poolt esitatud küsimustikele.  

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 3 

On the treatment of harpsichord in works by contemporary Estonian composers 

 

Abstract 

 

The investigation examines which playing techniques are most appropriate for the 

harpsichord. The purpose of the study is to characterize the present-day  approach to 

the harpsichord and the problems related to it, as well as stimulating collaboration 

between composers and harpsichordists. Knowledge of appropriate and instrument-

specific techniques contributes attainment of better artistic results and solution of 

performance problems in contemporary works. 

 

The author analyses the playing techniques of works by present Estonian composers 

and compares them with traditional ways of harpsichord treatment. The  texture, 

playing techniques and use of registers in the compositions are described, and advice 

is given on interpretation. Thus knowledge is provided of devices suitable to the 

harpsichord, and reasons explained why certain aspects are less appropriate for that 

instrument. The author relies foremost on her considerable experience preparing 

compositions for concert performance.  

 

As a result of the analysis there will be brought forth new and instrument-considering 

playing techniques used by our composers. This approach should enable composers to 

knowingly employ idiomatic harpsichord techniques and solve problems of 

interpretation.  

 

Dissertations of harpsichordists Keith Andrew Thorp and Linda S Khadavi serve as 

the methodological model, as well as composers’ and harpsichord players’ answers to 

questionnaires, which are used as source materials for the work.  
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1. Sissejuhatus 
 
 
Viimasel ajal on mitmed eesti heliloojad kirjutanud teoseid klavessiinile. Peamiselt on 

need olnud tellitud Eesti Muusika Päevade ja Klavessiinifestivali poolt, pidades 

silmas kindlat esitajat või ansamblit. Heliloojatele on see olnud enamasti esmakordne 

kokkupuude klavessiiniga. Olin pikka aega kaasaegsete teoste suhtes üsna skeptiline, 

sest kuristik tänapäevase helikeele ja ajalooliste traditsioonidega klavessiini 

võimaluste vahel on tundunud suur. Olles aga esitanud 2007. aasta kevadel Eesti 

Muusika Päevadel kolm värskelt klavessiinile kirjutatud teost, pidin endale 

tunnistama, et ka uued teosed võivad sellel pillil kõnelda, üksnes keel on sootuks 

erinev. Hiljem olen veel korduvalt eesti heliloojate teoseid esitanud nii Eestis kui ka 

Itaalias Parma festivalil ProCembalo ja pean ütlema, et uus repertuaar ja selles 

ettetulevad probleemid on pakkunud nii põnevust kui ka uusi väljakutseid.  

 

1.1. Teema ja eesmärk 

 

Kaasaja teoste esitamine tekitab kahtlemata teatud probleeme interpreetide jaoks, kes 

on mänginud peamiselt klavessiini põhirepertuaari ehk siis barokiaja teoseid. 

Klavessiinimängijad on enamasti saanud koolituse, mis lähtub ajaloolisest 

esituspraktikast: mänguvõtted, artikulatsioon, sõrmestus, agoogika, kaunistamine ja 

varieerimine, ka kõlaideaal ja puudutus (touché pr k1) on kooskõlas vastava ajastu 

traktaatide ja repertuaariga. Kaasaegset teost mängides kerkivad esile teised 

probleemid: eelkõige uudsete tehniliste võtete teostamine; ebatraditsiooniline 

registrite kasutamine, toimetulek harjumatu faktuuri, rütmika ja helikeelega. Vahel 

võib mõni helitöö osutuda ka klavessiinile mittesobivaks, nii et kuitahes suur vaev 

selle kallal ennast ei õigusta. Eesti klavessiinimängijaid küsitledes selgus, et 

seitsmeteistkümnest eesti klavessinistist oli kaasaegset repertuaari mänginud vaid 

kuus interpreeti. Vähese huvi põhjustena toodi paljude teoste sobimatus klavessiinil 

mängimiseks. Siit tuleneski vajadus uurida, millised väljendusvahendid on 

klavessiinile sobivaimad ja kuidas neid rakendatakse kaasaja teostes. See ongi töö 

keskseks uurimisprobleemiks. Töös analüüsitakse praegusaegseid väljendusvahendeid 

ja nende sobivust klavessiini spetsiifikaga ning vastuolude korral püütakse pakkuda 
                                                 
1
 toucher otsene tähendus on puudutama, kuigi barokiaja kuulsa klavessinisti ja helilooja François 
Couperini traktaadi pealkiri L´Art de toucher le clavecin võiks tõlkes olla „Klavessiinimängu kunst“. 
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välja lahendusi. Loodetavasti vähendab probleemide analüüs ja neile lahenduste 

otsimine ka interpreetide kõhklusi uue repertuaari suhtes.  

 

Kui paljud interpreedid väldivad kaasaja repertuaari, siis teiselt poolt on tunda ka 

heliloojate teatud võõristust klavessiini suhtes. On ju klavessiini kui põhiliselt 

barokiaja pilli esitustraditsioonid vahepeal katkenud. Seega puudub heliloojatel 

loomulik suhe selle instrumendiga ja tihti lähtutakse mitte niivõrd klavessiinimuusika 

ajalooliselt väljakujunenud põhimõtetest kui põgusast kontaktist või teatud 

kõlaklišeest. Halvemal juhul puudub üldse ettekujutus klavessiini olemusest, 

võimalustest, erinevustest klaveriga võrrelduna. Sellest tulenevalt ei tunta sageli 

klavessiini võimalusi ja ei osata toime tulla dünaamika puudumise, heli lühikese 

kestuse ja kõlajõu vähesusega. Loomulikult on oluline takistav tegur pillide nappus ja 

nende vähene kättesaadavus. Õnneks on selles osas toimunud viimastel aastatel suur 

edasiminek ja hea tahtmise korral saavad heliloojad klavessiiniga tutvuda.  

 

Uue heliteose kujunemisel on väga tähtis ka helilooja ja esitaja omavaheline suhtlus. 

Seda on rõhutanud mitmed interpreedid (Elaine Funaro, Diadorim Saviola, Ene Nael) 

ja heliloojad (Robert Jürjendal, Mirjam Tally). See vastastikune kontakt on vahel 

määrava tähtsusega, näiteks kui helilooja on kasutanud uudset võtet ja esitaja ei 

pruugi selle kirjeldusest õigesti aru saada. Kogesin seda ise Rein Rannapi ja Helena 

Tulve teoste õppimise käigus. Helilooja saab anda juhiseid ka teose tempo, karakteri, 

artikulatsiooni ja muude oluliste kujunduselementide osas. Nii jagasid teoste 

omandamise protsessis mulle mitmeid vajalikke ja abistavaid nõuandeid Kristjan 

Kõrver, René Eespere, Tõnu Kõrvits, Rein Rannap ja Anti Marguste.  

 

Töö eesmärgiks on iseloomustada tänapäevast klavessiinikäsitlust ja sellega seotud 

problemaatikat eesti heliloojate teoste näitel ning ergutada klavessiinimängijate ja 

heliloojate vahelist koostööd. Sobivate ja instrumendi omadusi arvestavate tehnikate 

tundmine aitab kaasa nii parema kunstilise tulemuse saavutamisele kui ka uutes 

teostes esinevate probleemide lahendamisele. Minu enda ja mitmete teiste mängijate 

(Diadorim Saviola, Vivienne Spiteri, Ene Nael) kogemused näitavad, et enamikes 

viimasel ajal loodud teostes arvestatakse pilli spetsiifikat. Küllap ilmnevad suuremad 

probleemid just varasemal perioodil (enne ajaloolistel eeskujudel põhinevate 
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klavessiinide taasvalmistamist 2 ) loodud teostega, kui lähtuti klaveri eeskujul 

valmistatud vabrikupillide omadustest. Nende massiivsete klavessiinide mängimine ei 

erinenud palju klaverimängust ega nõudnud erilist pillitundmist. Eelkõige selle 

perioodi kohta väidabki klavessiinimängija ja helilooja Keith Andrew Thorp, et 

„heliloojad ei tea klavessiinist praktiliselt muud, kui et see on klahvpill ning et sellel 

ei saa teha dünaamikat ega pedaaliga kõla pikendada nagu klaveril. Selle tulemusena 

on suur osa repertuaarist klavessiinile sobimatu või lausa kõlbmatu.“ (Thorp 1981: 1).  

 

1.2. Meetod, allikad ja kirjandus 

 

Käesolevas töös analüüsitakse kaasaja eesti klavessiiniteoste väljendusvahendeid ja 

võrreldakse neid klavessiinile sobivuse kriteeriumidega. Toon välja sobivad ja vähem 

sobivamad võtted ning võrdlen oma järeldusi ka mitme mängija ja helilooja 

seisukohtadega. Kõne alla tulevad eelkõige mänguvõtted, faktuur, registrite 

kasutamine ja agoogika, aga ka teoste helikeel. Analüüsin erinevate võtete sobivust 

klavessiinile ning teoste tehnilisi ja esitusprobleeme. Põhjalikumat käsitlemist leiavad 

neli teost: Peeter Vähi Prelüüd ja fuuga Bachi teemale, Helena Tulve Sans titre, René 

Eespere Cum intervallis ja Rein Rannapi Variatsioonid. Need teosed on erinevad oma 

stiililt ja väljendusvahenditelt, samuti on nad kirjutatud eri aegadel: 1982., 1999. ja 

2006. aastal. Kahtlemata oleks olnud huvitav asetada neid ka rahvusvahelisele 

klavessiinirepertuaari taustale, ent välisautorite teoste rohkuse tõttu oleks see 

kujunenud liiga mahukaks. 

  

Klavessiiniteoste analüüsimise kõrval on uurimistöö meetodiks ka heliloojatele ja 

interpreetidele suunatud küsimustike koostamine ning nende tulemuste üldistamine. 

Kokku saatsin küsimused 15 heliloojale ja 21 interpreedile. Vastused minu 

küsimustele saadeti e-kirjades. Küsimustike kasutamine andis huvitavaid lisandusi ja 

seisukohti tänapäevase klavessiinikäsitluse problemaatika avamisel.  

Kaasaegset repertuaari esitanud klavessiinimängijate puhul huvitasid mind eelkõige 

teoste klavessiinile sobivuse ja mittesobivuse aspekt ning kaasaja repertuaari 

esitamisel ettetulevad probleemid. Saatsin küsimused seitsmeteistkümnele Eesti 

Klavessiinisõprade Tsunfti liikmele, kellest enamik on aktiivselt esinevad ja 

                                                 
2 20. sajandi algusest kuni 60-ndate aastateni valmistati klavessiine mitte ajalooliste pillide eeskujul, 

vaid lähtudes klaverist, muutes oluliselt instrumendi konstruktsiooni. Täpsemalt vt peatükk 2.2.2. 
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pedagoogidena tegevad muusikud. Kuna valdav osa küsitletutest ei ole kaasaja 

repertuaariga kokku puutunud, leidus vastustes väga vähe sellekohaseid seisukohti ja 

arvamusi. Seetõttu otsustasin pöörduda veel nelja mulle tuttava välismaa interpreedi 

poole, kes mängivad kas ainult või väga palju nüüdisaja klavessiinimuusikat. Nendeks 

on Silvia Márquez Chulilla Hispaaniast, Vivienne Spiteri Prantsusmaalt, Elaine 

Funaro Ameerika Ühendriikidest ja Diadorim Saviola Itaaliast. Eriti põhjalikult 

tutvustas oma seisukohti nendes küsimustes Márquez Chulilla. Seega on uurimistöö 

allikateks nii analüüsitavad muusikateosed kui ka heliloojate ja interpreetide vastused 

minu küsimustikele e-kirjadena. 

 

Kaasaja klavessiinimuusikat ei ole Eestis enne uuritud. Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia magistritöödes on küll käsitletud kaasaja eesti heliloojate teoseid 

vanamuusika ansamblitele (Anu Paulus 2009) ja antud esmaseid nõuandeid pianistile, 

kes asub mängima klavessiini (Ene Nael 2000), kuid spetsiifilisemaid töid tänapäeva 

eesti klavessiiniteoste kohta ei leidu. Samas on seda valdkonda üsna põhjalikult 

uuritud Ameerika Ühendriikides. See on ka arusaadav, sest USA on klavessiinile 

kirjutatud teoste arvult ülekaalukalt esikohal 3  (Jacoboni 2006: 11). Klavessiini 

temaatika on aktuaalne, kuna heliloojad jätkavad klavessiini avastamist ja sellele 

kirjutamist, mis aga eeldab väljendusvahendite spetsiifika tundmist. Interpreedilt 

omakorda nõuab kokkupuude kaasaja heliloominguga uudsete võtete omandamist. 

 

Teatud määral on käesoleva töö metodoloogiliseks aluseks ka ameerika 

klavessiinimängijate Linda S Khadavi, Keith Andrew Thorpi ja Joanne Lan-Funn 

Kongi doktoritöödel põhinev klavessiini väljendusvahendite käsitlus. Töö lõpufaasis 

avastasin veel Joyce Zankel Lindorffi uurimuse, kes oli kasutanud nagu minagi ühe 

meetodina heliloojate ja interpreetide küsitlemist. See andis toetust ja julgustust, et 

olen olnud õigel teel. 

 

Linda S Khadavi uurimustöö Twentieth-Century Harpsichord Music: Selected playing 

Technics (1983) jagab klavessiiniteostes kasutatavad tehnikad klavessiinile sobivateks 

ja mittesobivateks. Autor kirjeldab traditsioonilist tehnikat ja uusi, mittetraditsioonilisi 

                                                 
3 

 Praeguseks on maailmas loodud kokku u 7000-8000 klavessiiniteost, millest umbes neljandik on 
sooloteosed klavessiinile (Jacoboni 2006: 11). 
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võtteid (non-conventional technics
4). Sobivaid mänguvõtteid analüüsides kõrvutab 

autor barokiaja ja tänapäeva helitöid, andes sellega traditsioonilisele tehnikale 

laiapõhjalise käsitluse ja lisades huvitava võrdlusmomendi nüüdisajaga. Khadavi 

toonitab, et klavessiinile ei tohiks kirjutada samade võtetega nagu teistele 

klahvpillidele, vaid peab arvestama klavessiinile omast heli alguse atakki ja järgnevat 

kõla kiiret vaibumist, pilli õrna konstruktsiooni ja võimalust ühendada noote üksnes 

sõrmedega (mitte pedaali abil nagu klaveril). Kokkuvõttes leiab Khadavi, et 

tutvumine traditsioonilise klavessiinimängu ja pilli kõlaga peaks olema nii helilooja 

kui ka mängija lähtepunkt.  Khadavi jagab ka mõningaid praktilisi näpunäiteid, kuidas 

lahendada olukordi klavessiinile mittesobiva faktuuri ümberkujundamisel ja 

registrivalikute üle otsustamisel.  

 

Keith Andrew Thorpi töö The Twentieth Century Harpsichord: Approaches to 

Composition and Performance Practice as evidenced by the Contemporary Repertoire 

(1981) annab mängijatele ülevaate suurest hulgast klavessiinirepertuaarist (koos 

noodinäidetega) ning seal esinevast notatsioonist ja väljendusvahenditest, 

demonstreerides samas klavessiinile sobivaid kompositsiooniviise. Ta tutvustab 

põhjalikult eri maade klavessiinimuusikat, tõstes eriti esile Ida-Euroopa (ungari, 

tšehhi, jugoslaavia) autorite teoseid. Thorp toob ka välja klavessiinimuusika 

pillipärasuse kriteeriumid lähtudes 18. sajandi repertuaarist. Autor on küllalt kriitiline 

paljude 20. sajandi esimesel poolel loodud teoste suhtes, sest tollal olid kasutusel 

klaveri eeskujul valmistatud vabrikupillid ja heliloojad lähtusid ikkagi rohkem 

klaverist. Thorp taunib ka seda, kui heliloojad püüavad korvata dünaamika puudumist 

faktuuri liigse tihedusega. Selle tulemusel sisaldub tema meelest paljudes teostes 

sekundi jooksul rohkem informatsiooni kui kuulaja suudab vastu võtta (Thorp 1981: 

132). Võibolla tuleneb Thorpi kriitiline hoiak ka sellest, et olles ise nii helilooja kui 

interpreet, arvab ta valdkonda tundvat kõige põhjalikumalt ning ei varja ka oma 

seisukohti teiste ametivendade loomingu kohta.  

 

Joanne Lan-Funn Kong käsitleb oma doktoritöös A Comparision of the Technical and 

Interpretive Qualities of the Piano and Harpsichord accompanied by Performance 

Editions of the „Chromatic Fantasy and Fugue“ (BWV 903) by Johann Sebastian 

                                                 
4  Viimasel ajal kasutatakse uudsete mänguvõtete kirjeldamisel ka terminit extended technics 

(laiendatud mänguvõtted). 
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Bach (1986) klaveri ja klavessiini vahelisi erinevusi. Klavessiin ja klaver erinevad nii 

heli kvaliteedi, instrumendi mehhaanika kui ka mängijale vajalike tehniliste oskuste 

poolest. Lahatakse tehnikat, rütmi ja fraseerimist, heli omadusi ja dünaamikat, 

artikulatsiooni ja sõrmestust ning võrreldakse pillide ehitust ja kõla tekitamise 

mehhanismi. Lõpetuseks antakse interpretatsioonilisi nõuandeid Johann Sebastian 

Bachi Kromaatilise fantaasia ja fuuga esitamiseks nii klaveril kui ka klavessiinil.  

 

Töö jaoks on taustateadmisi saadud peale ülalnimetatud autorite uurimuste ka teistest 

kirjutistest, mis käsitlevad klavessiini taastulekut 20. sajandil (Dana Ragsdale 1989), 

klavessiini ja klaveri vahelisi mängutehnilisi erinevusi (Theodore Pierce Dickens 

2001) ning klavessiini füüsikalisi ja kõlaomadusi (Joyce Zankel Lindorff 1982).  

 

1.3. Töö ülesehitus 

 

Käesolev uurimustöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas tutvustan klavessiini 

üldisemalt ja käsitlen pilli registrivõimalusi5. Seejärel vaatlen, milliseid klavessiine 

hakati valmistama 20. sajandi algul. See on oluline teave, sest pilli ehitus tingib paljus 

ka mänguviisi. Kuna algul hakati tootma vabrikupille, mis olid pigem klaverist 

lähtuva konstruktsiooniga, siis komponeeriti neile ka klaveripäraseid teoseid. Kui aga 

tõusid esile taas ajaloolistel eeskujudel valmistatud klavessiinid, tuli arvestada nende 

pillide omadustega. Järgmise tähtsa teemapunktina vaatlen, millised instrumendid 

hakkasid levima Eestis 1960.-70. aastatest alates ja annan pildi meil leiduvatest 

klavessiinidest (nii ajaloolistest kui ka 20. sajandi vabrikupillidest). See ajalooline 

ülevaade pillide kohta on esitatud esmakordselt ja on töö seisukohalt möödapääsmatu, 

et mõista, milline olukord valitses instrumentide osas. Mõjutasid ju meil leiduvad 

klavessiinitüübid ja nende kättesaadavus otseselt seda, kuidas heliloojad klavessiini 

oma loomingus kasutasid.   

 

Teises osas käsitlen nii traditsioonilisi kui uudseid klavessiini väljendusvahendeid ja 

püüan leida sellele pillile loodud muusika sobivuse kriteeriume. Mõtiskleme ju tihti, 

miks üks teos kõlab niivõrd hästi ja pillipäraselt,  samas teine lugu ei pääse üldse 
                                                 
5 Lisainformatsiooni klavessiini ehituse, hoolduse ja praktiliste interpretatsiooniliste küsimuste kohta 

leiab Ann Bondi raamatu A Guide to the Harpsichord 2010. aastal ilmunud eestikeelses tõlkes. Vt 
Klavessiinimäng. Käsiraamat algajaile. Tallinn: Scripta Musicalia (tõlge Marju Riisikamp). 
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mõjule. Kui jätame välja interpretatsiooni faktori, võib põhjuseks olla just instrumendi 

omadustega arvestamine või mittearvestamine. Siinkohal võtan kokku heliloojate ja 

interpreetide arvamusi klavessiini omaduste, väljendusvahendite ja probleemide 

kohta. Heliloojate puhul huvitas mind eriti nende teose loomise aegne ja eelnev 

kokkupuude klavessiiniga ning klavessiinile kirjutamise problemaatika, ka võrdluses 

klaveriga. Interpreetidelt uurisin põhiliselt seda, millised on probleemid 

nüüdismuusika ettekandmisel võrreldes traditsioonilise vana repertuaariga ning 

milliseid soovitusi nad jagaksid heliloojatele, kes hakkavad klavessiinile kirjutama.  

 

Töö kolmandas osas annan üldise ülevaate nüüdisaja klavessiiniteostest nii Eestis kui 

mujal. Seejärel analüüsin nelja eesti klavessiiniteost, nende pillikäsitlust ja 

instrumendipärasust ning annan mõningaid interpretatsioonilisi soovitusi. Analüüsil 

võtsin aluseks Khadavi ja Thorpi uurimuste põhjal tuletatud sobivuse kriteeriumid. 

Kirjeldan neis teostes esinevaid probleeme ja otsin võimalikke lahendusi, tulenevalt 

eelkõige enda kogemustest nende esitamisel.   

 

Töö lõpus on lisad, mis täiendavad uurimuse põhitemaatikat. Esimeses lisas on 

toodud nimekiri kõikidest eesti heliloojate teostest, kus on kasutatud klavessiini. See 

nimistu hõlmab teoseid aastatest 1964, kui Arvo Pärt esmakordselt lisas klavessiini 

oma teosesse Collage teemal B-A-C-H ja lõpeb teostega aastast 2012. Selline 

klavessiiniteoste koondnimekiri ilmub esmakordselt, kuna varem ei ole olnud vajadust 

sellist nimestikku koostada. Teine lisa sisaldab küsimustikke heliloojatele ja 

interpreetidele ning kolmandas lisas saab põhjalikuma ülevaate erinevatest 

ajaloolistest klavessiinitüüpidest. Samuti on märgitud seda, milliseid ajaloolisi 

pillitüüpe meil Eestis leidub. Loomulikult ei ole instrumentide kohta käiv teave täielik 

ega lõplik, kuna järjest lisandub uusi klavessiine. 

 

On selge, et mänguvõtete ja pilli võimaluste tundmine ei taga iseenesest veel 

muusikaliste ideede parimat teostamist, kuid see annab aluse, millest interpreet või 

helilooja saab lähtuda ja mida edasi arendada. Loodetavasti aitab väljendusvahendite 

teadvustamine ja nendesse süvenemine  interpreeti tema tööprotsessis kaasaja 

muusika omandamisel. Samuti võiks tutvumine käesoleva tööga aidata heliloojat, kes 

soovib kirjutada teost klavessiinile. 
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Siinkohal tahaksin tänada kõiki heliloojaid ja klavessiinimängijaid, kes leidsid aega 

minu küsimustikele vastata. Ja eriliselt tänulik olen juhendaja Kristel Pappelile, kelle 

julgustav positiivsus ning asjakohased nõuanded aitasid suuresti kaasa, et käesolev 

töö lõpuks kaante vahele sai. 
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2. Klavessiinist  

 

Selles peatükis tutvustan lühidalt mõningaid klavessiini puudutavaid olulisemaid 

mõisteid, mis esinevad järgnevates peatükkides. Põhjalikum teave erinevate 

ajalooliste klavessiinitüüpide kohta on paigutatud uurimistöö lisasse (Lisa 3). Käsitlen 

ka klavessiini taas kasutuselevõtmist 19. sajandi lõpus ning kirjeldan 20. sajandi 

vabrikupille. Samuti annan ülevaate sellest, millised instrumendid on kasutusel Eestis 

ja kuidas jõudsid siia esimesed ajaloolised klavessiinid.   

 

2.1. Klavessiini üldine tutvustus 

 

Esimesi kordi mainitakse klavessiinilaadset pilli nime all clavicembalum 1397. aastal 

ühes Padovast saadetud kirjas. Selle pilli meistri nimi oli Hermann Poll ja ta on ka 

esimene teadaolev nimi klavessiinimeistrite seas. Esimene klavessiini (clavisimbalum) 

kirjeldus leidub Henri Arnaut van Zwolle käsikirjas ja esimene meie ajani säilinud 

klavessiin pärineb umbes aastast 1470. See on arvatavasti Ulmis valmistatud 

tundmatu meistri püstine clavicytherium, mille nüüdne asukoht on Londoni Royal 

College of Music (Kottick 2003: 18-26).  

  

Kõige üldisemalt defineerides on klavessiin6 keeltega klahvpill, mis pannakse kõlama 

näppiva mehaanika abil.  

Oluliseks detailiks klavessiini heli tekkimise juures on üles-alla liikuv hüpits, mis on 

vahelüli  klahvi ja keele vahel. Hüpitsa külge kinnitatud tõmmits ehk plektron 

tõmbabki keele helisema ja hüpitsate rivi moodustab registri.  

Register on üks rida hüpitsaid, mis panevad helisema ühe keelterivi. Klavessiinil on 

tavaliselt 1-3 registrit, harva on neid rohkem. Registrite tähistamiseks kasutatakse 

järgmisi sümboleid: 8´ (8-jalane) register kõlab standardse a´ kõrguses, 4´ (4-jalane) 

register oktav kõrgemalt ja 16´ (16-jalane) register oktav madalamalt kui 

normaalkõrgus 7 . Ühe klahviga on võimalik aktiveerida ühte või enamat hüpitsat, 

millest igaüks kuulub teatud registrisse.  

                                                 
6
 harpsichord – ingl k, clavecin – pr k; Cembalo, Kielflügel – sks k; cembalo, clavicembalo; 
gravicembalo – it k; tecla – hisp k. 

7 Termin „jalg“ on laenatud orelitelt, kus vilede pikkust mõõdeti jalgades (jalg on u 30 cm) ja lahtiste 
puuviledega normaalkõrguses oreliregistri madalaim C vile oli 8 jalga pikk. 
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Enamikel klavessiinidel on kaks 8´ registrit, mis erinevad tooni värvingult. 

Kahemanuaalisel pillil on tagumine 8´ register alati ühendatud alumise manuaaliga (I 

8´) ja eesmine 8´ ülemise manuaaliga (II 8´). Lisaks kahele 8´ registrile (2 x 8´) on 

klavessiinil tihti veel 4´ register, mis kõlab oktav kõrgemalt kui kirjapandud 

nooditekst. Harva on kasutuses ka 16´ register, mis tekitab heli oktav madalamalt kui 

tavaline 8´ register. Lisaks on mõningatel pillidel lautoregister8. Lautoregister tekitab 

pizzicato efekti, kui vildi- või nahatükikesed lükatakse vastu keeli roobi lähedal. 4´ 

registri võib aktiveerida kas ülemisel või alumisel manuaalil (olenevalt pilli ehitusest), 

seda saab kasutada koos vastava manuaali 8´ registriga ja võimalik on ka kõiki kolme 

registrit (2 x 8´, 4´) koos toimima panna. 

Kahemanuaalise klavessiini juures on oluline koppel (coupler ingl k, Koppel sks k, 

accouplement pr k), mis toimib klahvistikke ühendavalt ja seega registreid liitvalt. 

Kopeldamiseks (lisamiseks) on vaja lükata ülemist klahvistikku horisontaalselt endast 

eemale pilli sisemuse suunas. Sel viisil liiguvad ülemised klahvid kohakuti alumiste 

klahvide külge ehitatud vertikaalsete püstikutega. Nii on alumisel manuaalil mängides 

kaasatud ka ülemine manuaal ja kõla kahekordistub. Ülemisel klahvistikul aga kõlab 

vaid üks register, mis annab võimaluse kahe klahvistiku vaheliseks suureks 

dünaamiliseks kontrastiks. Kui sisse on lülitatud kolm registrit, nõuab see 

kolmekordset jõudu, et näppida kolme keelt ühe asemel. Sel põhjusel on klavessiinid 

reguleeritud selliselt, et näppimine toimub järk-järgult, tavaliselt sellises järjekorras: I 

4´, I 8´, II 8´. Seda on võimalik saavutada tõmmitsa ja keele vahelise vahemaa 

reguleerimisega. 

Klavessiini ulatus on eri tüüpi pillidel erinev, suurim on FF-f´´´(harva FF-g´´´). Kuna 

esineb ka väiksema ulatusega pille, oleks heliloojatel hea mitte kasutada kõige äärmisi 

noote.  

 

Arthur Benade on võrrelnud 1618. aastal Ruckersi ehitatud klavessiini ja tänapäeva 

klaverit ja toonud välja mõned erinevused: 

1. Keskel asuva c´ keele pikkus klavessiinil on 70 cm, klaveril on see 62,5 cm. See 

annab tunnistust varasema instrumendi madalamast häälestusest (a´ = u 410 Hz). 

2. Klavessiini messingkeelele diameetriga 0.31 mm vastab klaveril keel 1 mm 

diameetriga. Seega on klaverikeeled vähemalt kolm korda paksemad kui 

                                                 
8  Edaspidi nimetatakse tavaliseks registriks sumutamata registrit vastandina summutatud ehk  

lautoregistrile.     
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klavessiinikeeled. 

3. Väiksema diameetri tõttu on klavessiini keele pinge 11% vastava klaverikeele 

omast. Seetõttu on ka klaveri korpus paksem ja raam tugevam. 

4. Klavessiini kõlalaua paksus oli 2,5-3 mm, samas klaveri oma 10 mm. Paksuse 

kõrval oli oluline tegur kõlalaua põhja alla liimitud ribid. Kui klaveri ribid on paksud 

ja kulgevad roobi ja silla all, siis klavessiini ribid on oluliselt väiksemad ning ei toeta 

roobi ja silla piirkondi. Kuna kõlalaua muutused mõjutavad otseselt keelte pinget, siis 

on selge, et klavessiin vajab tihedamat häälestamist kui klaver (Benade 1976: 354-

355). 

Klavessiini helis domineerivad keskmised ja ülemised ülemhelid 9  ja selle kiire 

kustumine on tingitud õhutakistuse summutavast toimest keelele. Ülemised ülemhelid 

kustuvad kiiremini kui alumised, seega tajutakse heli väga lühikest kestust. Johann 

Joachim Quantz kirjeldab seda kui „instrumendi loomulikku nõrkust, kus helisid ei 

saa üksteisega ühendada nagu teistel instrumentidel.“ (Quantz 1789 (1966): 259). Et 

tagada nii ülemiste kui alumiste ülemhelide olemasolu, peab näppimine klavessiinil 

toimuma ülikiiresti. Seetõttu kasutatakse tõmmitsa materjalina sulge või delriini.  

 

2.2. 20. sajandi vabrikupillid 

 

Pärast umbes saja-aastast pausi hakati 19. sajandi lõpus uuesti klavessiinide vastu 

huvi tundma ja püüti neid ka taas valmistama hakata. See protsess kulges pikaajaliste 

otsingutena, et jõuda tagasi vanade originaalpillide tunnustamiseni. Thorp 

iseloomustab seda järgmiselt: „Kaasaegse klavessiini valmistamise ajalugu seisneb 

esmalt avastamises, mis on üldse klavessiin, siis püüdes kohandada traditsioonilist 

instrumenti nüüdisaja maitsele ja lõpuks tagasipöördumises ajalooliste originaalide 

poole ja nende täpsete koopiate valmistamises.“ (Thorp 1981: 8). Pillide 

valmistamisega käsikäes hakati ka klavessiinile uusi teoseid komponeerima.  

 

1882. aastal restaureeris Luigi Tomasini Pariisis 1769. aasta Taskini kahemanuaalise 

klavessiini (Russelli kollektsioonist10). See oli esimene taas ehitatud klavessiin pärast 

                                                 
9
 Võrdluseks: klaveri helil on ülekaalus põhiheli ja madalad ülemhelid. 
 

10 Raymond Russelli ajalooliste klahvpillide kollektsioon asub Edinburghi Ülikooli juures. 
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umbes sajandipikkust pausi. 1889 esitles Erard’i firma klavessiine Pariisi 

maailmanäitusel: kui Tomasini pill lähtus originaalist, siis Erard tegi palju muudatusi. 

Tema valmistatud klavessiinil oli massiivne ja klaveriga samas mõõdus korpus. Raam, 

roop ja sild olid raskemad ning keeled paksemad (basskeeled olid koguni mähisega) 

kui ajaloolisel klavessiinil, klahvistik oli klaverisarnane. Korpusel oli avatud põhi, 

registrite lülitamiseks olid pedaalid, mitte käsikangid. Erard’i klavessiinil  olid 

tõmmitsad nahast (va üks sulgedest register). Selline konstruktsioon oli mõeldud 

klaveri keeltepinge (u 16 000 kg) kandmiseks, kuid klavessiini kergem mehhaanika ja 

väikesem keeltepinge ei suutnud massiivset korpust ja paksu kõlalauda võnkuma 

panna. Jämedad keeled ei hakanud resoneerima ja heli jäi lühikeseks. Erard tootis 

mõned sellised klavessiinid, seejärel aga jätkas samasuguste pillide valmistamist 

Pleyel. 

 

Selliste pillide levik oli seotud väljapaistva klavessinisti Wanda Landowska (1879-

1959) tegevusega, kes alates 1903. aastast hakkas tihti esinema Pleyeli klavessiiniga. 

Landowska oli teatud mõttes ka selle pilli kujundajaks, sest tema soovil lisati 

klavessiinile 16´ register. Selle ülesanne oli tugevdada raske konstruktsiooni tõttu 

muidu jõuetult kõlavaid basse (Thorp 1983: 9-10). 18. sajandi lõpu saksa meistri 

Hieronymous Albrecht Haasi klavessiinil on 16´ register, aga sellel pillil on ka 

täiendav kõlalaud ülimadala registri jaoks. Sellist aga Pleyeli ja Erard’i klavessiinidel 

polnud. Alates 1912. aastast esines ja lindistas Landowska üksnes oma nn 

„Landowska Pleyeliga“ (Schott 1974: 85).  Alice Cash kirjeldab seda pilli järgnevalt: 

„See on ebaharilik hübriidinstrument – osalt klaver, osalt klavessiin ja osalt orel. Seda 

esmakordselt kuuldes tuleb hoolikalt kuulata, et kindlaks teha, mis pilliga on tegu. Pill 

näeb välja nagu klaver, aga kõlab rohkem klavessiini moodi tänu klavessiini 

mehhaanikale. Registrid olid 2 x 8´, 4´ ja 16´ ning kõiki  registreid oli võimalik ka 

summutada. Kui 16´ register oli sisse lülitatud, nagu Landowska tihti tegi, kõlas 

instrument oreli moodi.“ (Cash 1990: 90). Suuresti tänu Landowska väljapaistvale 

kontserttegevusele valitsesid Pleyeli ja Erard’i  klavessiinid kuni 20. sajandi 60. 

aastateni. 

 

Teised klavessiinitootjad järgisid enam-vähem samu põhimõtteid, mis Pleyel: nende 

pillidel oli jäik raami konstruktsioon, paks kõlalaud ja avatud põhi. Nendest tootjatest 

võib nimetada Ammerit, Sassmanni, Neuperti, Wittmayerit, Sperrhaket ja (meil 



 

 18 

levinud) Lindholmi Saksamaal, Challisi ja Wahli Ameerika Ühendriikides. Need 

firmad tootsid 200-600 instrumenti aastas, samas kui ajalooliste pillide valmistajad 

suudavad neid sama ajaga teha mitte üle 40-60. Eestis olid 1970.-80. aastatel levinud 

Lindholmi ja Ammeri firma klavessiinid, mida toodeti tollases Saksa Demokraatlikus 

Vabariigis. 

Vabrikupillidel olid mõned eelised, millest üks oli kahtlemata nende madalam hind. 

Plussiks võib pidada ka kiiret registrite vahetamise võimalust ja nende paljusid 

kombinatsioone. Samas oli pillidel mitmeid olulisi puudusi: hüpitsad ja tõmmitsad ei 

olnud kuigi töökindlad, kõla oli lühike ja tuhm. Ajalooliste pillide eeliseks oli selge 

kõla ja pikem heli.  

 

Ajaloolistest originaalidest lähtuva klavessiini 11  valmistamise praktika tõid tagasi 

ameeriklased William Dowd ja Frank Hubbard, avades 1949. aastal oma ühise 

töökoja Bostonis 12 . Mõne aja pärast, 1958. aastal rajas kumbki juba oma firma. 

Euroopas alustas ajalooliste klavessiinide valmistamist Martin Skowronek 1953. 

aastal Bremenis. Sama suunaga liitusid ka Klaus Ahrend, Reiner Schütze jpt 

klavessiinimeistrid. Suur mõju ajalooliste pillide taassünnile oli Reinhard von Nageli 

instrumentidel. Lõpuks, 1970. aastatel hakati ajaloolisi pille valmistama pea kõikjal 

Euroopas ja Ameerika Ühendriikides.  

Võitlus vabrikupillide ning ajalooliste pillide valmistamise ja kasutuselevõtmise vahel 

oli tegelikult pikk ja raske. Pärast Frank Hubbardi raamatu Three centuries of 

Harpsichord Making (1965) ilmumist, kus ta seab kahtluse alla masstoodangu 

instrumendid, algas Euroopa muusika-ajakirjades suur poleemika, mis aitas kaasa 

vabrikupillide tootmise lõpetamisele. 

 

2.3. Klavessiinid Eestis 

 

Eestis nagu mujal Euroopas olid klavessiinid käibel kuni 19. sajandi alguseni. Kuigi 

meil puuduvad tänapäeval täpsemad andmed tollastest klahvpillidest ja ühtegi pilli ei 

ole ka alles jäänud, on alust arvata, et 17. ja 18. sajandil olid klavessiin ja klavikord 

väikese koduoreli kõrval peamised harjutamispillid siin elavatele saksa organistidele. 

                                                 
11 Ajalooliste klavessiinitüüpide kohta vt Lisa 3. 
12

 Pillimeister Arnold Dolmetsch tegi juba 19. sajandi lõpus koopiaid ajaloolistest klahvpillidest, kuid 
kahjuks ei suutnud need võistelda Pleyeli masstoodanguga. 
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Ilmselt leidus nimetatud pille ka aadlimajades ja rikkamate linnaelanike kodudes, 

nagu kinnitavad organistide isikutoimikud ja ka kaupmeeste inventarinimekirjad. 

Siiski tuleb Eesti varast klavessiinikultuuri pidada siinse luterliku orelikultuuriga 

võrreldes üsna hapraks. Esimene teadaolev soolopala klavessiinile kirjutati siin alles 

1801. aastal – seega ajal, mil klavessiinimuusika ajajärk Euroopas oli juba peaaegu 

lõppenud13. Pala autoriks oli Eestis elanud helilooja Johann Friedrich de la Trobe 

(1769-1845).   

 

Õnneks teame palju rohkem klavessiinide taastulekust Eestisse 20. sajandil ja nende 

kasutuselevõtust meie muusikapraktikas. Klavessiine hakati Eestisse sisse tooma 

eelmise sajandi 70. aastatel. Need olid pillid, mis olid toodetud Ida-Saksamaal 

Ammeri ja Lindholmi vabrikutes ja vastasid selleaegsele maitsele ja arusaamadele 

klavessiinist (vt peatükk 2.2.).  

 

Mitmete arutelude tulemusel on enam-vähem kindel, et esimene klavessiin firmalt 

Ammer 14  tuli Tallinnasse 1970. aastate algul. See kuulus Eesti Riiklikule 

Filharmooniale (praegune Eesti Kontsert) ja seisis sealsamas teise korruse fuajees. 

Konservatooriumi õppejõud Virve Lippus viis pianismiajaloo tunni näitlikustamiseks 

üliõpilasi seda pilli vaatama ja proovima (Urve Lippus, vestlus 15.12.2011). Ammeri 

pill oligi tõeline vaatamisväärsus – sellel oli peaaegu klaverisuurune vineeritud 

pruunikas korpus, kaks klahvistikku, kus mustad ja valged klahvid olid „ära 

vahetatud“ ja viis pedaali registrite sisse- ja väljalülitamiseks. Registreid oli neli: 

ülemisel manuaalil 8´ ja 4´ ning alumisel manuaalil 8´ja 16´, keskmise pedaaliga sai 

klahvistikud veel omavahel kopeldada ehk ühendada. Kõla oli sellel pillil kohisev ja 

tuhm, aga kuni ei olnud midagi muud näinud, tundus pill põnev ja eriline. Ammeri 

tõmmitsate materjaliks kasutati nahka, mis muutus aja jooksul hapraks ja ei suutnud 

keelt piisava erksusega helisema tõmmata. Seetõttu muutuski pilli kõla ajaga aina 

jõuetumaks ja ebaühtlasemaks. Kuuldavasti mängis sellel Ammeril 70-ndate alguses 

Roman Matsov, dirigeerides samaaegselt J. S. Bachi Missat h-moll jt barokiaja 

                                                 
13  Seda ajajärku on põhjalikumalt käsitlenud Kristi Kärmas oma magistritöös „Klahvpillimuusika 

Tallinnas XVIII sajandil“ (1999).  
 
14 Ammeri klavessiine toodeti Eisenbergis asuvas vabrikus, mis oli asutatud 1927. aastal. Sealne 

masstootmine kestis 1977. aastani, mil Jürgen Ammeri juhtimisel hakati valmistama ajaloolistel 
eeskujudel põhinevaid instrumente. 
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suurvorme (Sepp, e-kiri 26.10.2010). Aeg-ajalt harjutasin ka ise sellel pillil, kui 

Hortus Musicuse prooviruum oli hõivatud15.  

Kokku võis Eestis Ammeri klavessiine olla ehk 3-4. Praegu on minule teadaolevalt 

parimas korras Ammeri klavessiin Kiviõli Kaunite Kunstide Koolis.  

 

Ammeri klavessiinide kõrval jõudsid Eestisse Lindholmi firma ühemanuaalised 

klavessiinid ja spinetid. Need olid mõõtmetelt väiksemad, ilma pedaalideta ning 

registrid oli klavessiinil 8´ ja 4´ ja spinetil 8´. Lindholmi pillid olid valmistatud 

puitlaastplaatidest, milles oli võimalik veenduda, kui ärakruvitavate jalgade 

kinnituskoht läks katki. See võis juhtuda siis, kui pilli nihutati ühest kohast teise ilma 

seda põrandalt üles tõstmata. Hüpitsad olid plastikust ja keelik ning tõmmits 

moodustasid ühtevalatud terviku – see tähendas, et tõmmitsat vahetada ei olnud 

võimalik. Tõmmitsa pikkust reguleeriti ülaltpoolt kruviga ja hüpitsa pikkust alumise 

kruviga. Registrite vahetamiseks olid klahvistiku kõrval kangid ja 4´ registrit sai sisse 

lülitada liigutades põhja all olevat puust hooba põlve abil vasakule-paremale. 

Lindholmi pillidel oli ka lautoregister, kus vilditükikesi või spinetil pikka vildiriba sai 

kangi abil keelte vastu nihutada ja seeläbi tekitada summutatud kõla. Lindholm tegi 

tugevamat ja teravamat häält kui Ammer, ta tundus juba päris hea pill olevat (muidugi 

taas niikaua, kui paremat ei olnud näinud).  

Lindholme valmistati Dresdeni lähedal Bornas. See oli tegelikult 1889. aastal asutatud 

harmooniumeid valmistav firma, mida 1894. aastast hakkas juhima rootsi päritolu 

Olof Lindholm. Pärast II Maailmasõda hakkas vabrik harmooniumide asemel tootma 

klavessiine ja spinette. Lindholme toodi Eestisse palju rohkem (u 15-20) kui 

Ammereid.  

1978. aastal jõudis Lindholmi klavessiin Eesti Riikliku Filharmoonia alla kuuluva 

Hortus Musicuse käsutusse ja mind kutsuti seda proovima. Proovimine läks aga 

praktiliselt kohe üle tõsiseks tööks ja harjutamiseks ning kahe kuu pärast esinesime 

juba kontserdiga Leningradi Filharmoonia suures saalis (!), kus mängisin sealse 

Ammeriga. Hiljem Hortusega tollases Nõukogude Liidus reisides nägin veel mitmeid 

Ammeri, Lindholmi ja ka Wittmayeri klavessiine.  

Praegugi võib Eestis leida mitmeid Lindholmi spinette ja klavessiine, nii on üks 

Lindholm olemas ka EMTA klavessiiniklassis.  

                                                 
15 Aastatel 1978-1992 olin ansambli Hortus Musicus klavessiini- ja orelimängija ning ka vokalist. 
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Nii Ammer kui ka Lindholm, nagu kõik tolleaegsed masstoodangu pillid, olid küll 

inspireeritud klavessiini kõlast, aga püüdsid samas lähtuda klaveri ehituslikest 

põhimõtetest. Tulemuseks olid üsna kehvakõlalised instrumendid, sest korpuseks 

kasutatav vineeritud või pressitud puit ning paks kõlalaud ei anna peaaegu mingit 

resonantsi. Pillide kõlakastil puudus põhi (ajaloolistel klavessiinidel oli see alati), ka 

keelte materjal ja paksus sarnanes pigem klaveri omale ning õhuke tõmmits ei 

suutnud sellist keelt kaunilt helisema panna. Nende klavessiinide registreid 

vahetatakse pedaalide või põlvekangi abil, mis eristab neid samuti ajaloolistest 

eeskujudest, kus registrite sisse-ja väljalülitamiseks kasutatakse peamiselt käsikange 

ja klahvistikke ühendatakse ülemise manuaali sisse- ja väljanihutamise teel. Uute 

instrumentide eeskujuks olid võetud ilmselt Pleyeli klavessiinid, millel oli mänginud 

kuulus Wanda Landowska (vt peatükk 2.2.). 

 

Esimese ajaloolise klavessiini omanikuks sain 1979. aastal pärast kontsertreisi 

Soomes ansambliga Hortus Musicus. Kuu aega kestnud turneel oli sealne 

kontserdikorraldaja meie esinemisteks üürinud Henk van Schevikhoveni valmistatud 

itaalia klavessiini16 (2 x 8´, C/E-d´´´, nn „lühikese oktaviga“). See pill avas minu 

jaoks uue kõlamaailma – tundus uskumatu, kui kaunis võis olla klavessiini heli. See 

oli täiesti teistsugune klavessiin kui need, millel ma seni olin mänginud. Õhukesest 

vahtrapuust korpuse ja messingkeeltega „ime“ kõlas vaimustavalt säravalt ja kandvalt. 

Tundsin, et ilma selle pillita ma reisilt tagasi minna ei suuda. Õnneks saime sõprade 

abiga rahaasjad korda ja tõimegi klavessiini „salakaubana“ Eestisse. Sain 

Schevikhovenilt ka klavessiinihoolduse kiirkursuse – kuidas vahetada keelt ja 

tõmmitsat, ning varuks keeli ja muud tarvilikku. Uus pill rändas nüüdsest meiega 

kõikjal kaasas: alates NLiidu reisidest rongi, lennuki ja isegi helikopteriga kuni 

Euroopa, USA ja Iisraeli turneedeni välja. Umbes kolme-nelja aasta pärast tellisime 

Hortusele veel teisegi Schevikhoveni pilli, ühemanuaalise flaami klavessiini17 (2 x 8´, 

lauto, G´-e´´´), millega sai mängida peaaegu kogu barokkrepertuaari. Need kaks 

instrumenti olid pikka aega (1979-1994) ainsad ajaloolised klavessiinid Eestis. 

Hollandist pärit Henk van Schevikhoven (1947-1999) elas Soomes väikeses külas 

nimega Pornainen ja valmistas pille põhiliselt üksinda, ainult dekoreerimisel abistas 

teda abikaasa Jaana. Schevikhoven jõudis oma lühikese elu jooksul valmistada üle 
                                                 
16 Itaalia klavessiini kohta vt lähemalt Lisa 3. 
17 Flaami klavessiini kohta vt lähemalt Lisa 3. 
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saja klavessiini, mis on põhiliselt Soomes – kirikutes, õppeasutustes ja eraisikutel. 

Kolm tema tehtud klavessiini on Eestis – lisaks eelmainitud kahele pillile ka EMTA 

kahemanuaaline saksa klavessiin, mis jäigi meistri viimaseks tööks.  

Viimastel aastatel oli tal abiks Samuli Siponmaa, kes on omakorda teinud 

kümmekond väga õnnestunud klavessiini. 1994. aastal valmistas ta mulle 

kahemanuaalise prantsuse klavessiini, Blanchet’ koopia (2 x 8´, 4´, lauto, F´-f´´´). See 

on erakordselt kauni, laulva ja kandva kõlaga instrument. Siponmaa valmistatud on ka 

EMTA prantsuse kahemanuaaline klavessiin (Hemschi järgi)18. 

Eesti Kontsert tellis umbes samal ajal (1996. aasta paiku) ka kahemanuaalise flaami 

klavessiini John Storrsilt. Kahjuks oli see pill ebastabiilne ja vähese kõlajõuga.  

Palju häid ajaloolisi instrumente lisandus 1999. aastal, kui rahvusvahelise festivali II 

Klavessiinipäevad raames oli hollandi meistri Joop Klinkhameri pillide näitus. 

Märkimisväärne on, et kõik tema eksponeeritud neli klavessiini osteti ära ja jäid seega 

eesti mängijate käsutusse.  

 

Ka eesti pillimeistrid hakkasid valmistama klavessiine. 1970. aastate keskel tegid 

spinetid Kaljo Vest ja Toivo Kurmet, viimase pill aga vist kontserdilavale ei jõudnud. 

Vestil oli olnud plastmasstoodete tehases üks tuttav, kes korraldas hüpitsate ja 

tõmmitsate valu, mis sai tehtud Lindholmi eeskujul (Sepp, e-kiri 26.10.2010). 

Viljandis tegi Tõnu Sepp oma juhitud ansambli jaoks ise klavessiini. Selle kohta 

jutustab ta järgmist: „1972. aasta suvel panin paljudesse rajoonilehtedesse kuulutuse, 

et ostan klavessiini, mille peale tuli kümmekond pakkumist. Sõitsin need kohad läbi, 

aga ühtegi klavessiini ei olnud, olid ainult tahvelklaverid. Kuna mulle tundus 

klavessiini või spineti saamine nii utoopiline, siis rääkisin Viljandi tisleri Julius Tulbi 

nõusse ja hakkasime pihta. Joonise tegin Heliloojate Liidu Lindholmi  spineti järgi, 

samas ma andsin pillile flüügeli, niisiis klavessiini kuju. Keelte pikkused ja 

läbimõõdud ning mitmed mõõdud on sealt. Materjalid olid kodumaised kuusk ja saar. 

Pill valmis 1980. aastal, oli ühe registriga, millele lisandus lautoregister. Kõla polnud 

eriti kandev, hiljem sai lisatud ka põhi, kuid see eriti ei päästnud. Probleeme oli ka 

kõla ühtlusega, kuigi tõmmitsa positsiooni sai reguleerida. Teadmiste puudumine 

andis tunda, kuna info veel eriti ei liikunud. Pisut hiljem oleks võimalik olnud juba 

korralikke jooniseid saada, aga spetsiifilist õpetust veel mitte. Praegu peaks see pill 

                                                 
18 Prantsuse klavessiini kohta vt lähemalt Lisa 3. 
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olema Viljandi Muusikakooli valduses, aga juba mõnda aega Peeter Talve juures 

remondis.“ (Sepp, e-kiri 26.10.2010). 

 

Tõeliselt heast tasemest eesti klavessiiniehituses saame rääkida Peeter Talve puhul. 

Talve alustas kitarri tegemisest, siis valmisid poogenpsalteerium, tromba marina, 

rebekk, fiidel, harf, lauto, rataslüüra, spinett jne. Tema esimene klavessiin valmis 

Ingrit Vooglaiu tellimusena 1993. aastal. Sealtpeale on ta teinud üle 20 klavessiini ja 

spineti nii koolidele kui mängijatele. Talve pillid on muuhulgas Eesti Teatri- ja 

Muusikamuuseumis, Tallinna Muusikakeskkoolis, H. Elleri Muusikakoolis, Rakvere 

Kauri-koolis, ansamblil Cantores Vagantes jne.   

 

Praeguseks hetkeks on Eestis klavessiine, spinette ja klavikorde 20-30, mille 

meistriteks on Peeter Talve, Henk van Schevikhoven, Samuli Siponmaa, John Storrs, 

Hans Rück, Martin Sassmann, Joop Klinkhamer, Titus Krijnen, Pekka Vapaavuori, 

Pentti Pelto ja Reiner Schütze. Peale nende leidub aga ka Ammeri ja Lindholmi 

firmades toodetud vabrikuklavessiine. Seega on meil palju erinevat tüüpi pille väga 

mitmetelt meistritelt, enamus nendest väga kaunikõlalised ja head esinemispillid19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Eestis leiduvate ajalooliste klavessiinide kohta vt lähemalt Lisa 3. 
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3. Klavessiinimuusika väljendusvahenditest 

 

Klavessiinile omased väljendusvahendid 20  tulenevad ühelt poolt instrumendi 

spetsiifilikast ja teiselt poolt käe füüsilistest omadustest. Paratamatult peame 

tänapäeval võrdlema klavessiini klaveriga ning siin on suured ja põhimõttelised 

erinevused. Klavessiinil ei saa üht nooti tugevamini mängida kui teist, pikad noodid 

hääbuvad suhteliselt kiiresti, samuti ei saa kõlavana kinni hoida rohkem helisid kui 

käe ulatus võimaldab. Need on objektiivsed parameetrid, mille eiramine või 

mittetundmine põhjustab pettumust nii heliloojale kui esitajale. Kuna klavessiini kõla 

on selge ja ülitäpse algusatakiga ning suhteliselt lühikese kestusega, tuleb ka seda 

omadust arvesse võtta. Samas saab arpedžode ja helide kinnihoidmise kasutamisega 

luua pehmemat ja ka pikema kestusega helipilti kui kiiresti kustuv heli muidu 

võimaldaks. 

 

3.1. Traditsioonilised mänguvõtted  

 

Klavessiinimängutehnika põhineb sõrmetehnikal. Mänguks on vaja vaid niipalju 

jõudu, kui on vajalik tõmmitsa vastupanu ületamiseks keele näppimisel. Sõrmejõud 

vastab otseselt ka sellele, mitu tõmmitsat (seega mitu registrit) on ühe klahvi 

vajutamise ajal töös. Vastupidiselt tänapäeva klaverimängule, kus kogu keha osaleb 

kõla tekitamisel, kaasab klavessiinimäng ainult minimaalselt õlavart, käsivart ja õlgu 

(Dickens 2001: 46).  

Siinkohal on otstarbekas meenutada, kuidas kirjeldatakse  klavessiini mängimise 

tehnikat omaaegsetes traktaatides. Olulisi praktilisi nõuandeid on andnud François 

Couperin teoses L’Art de toucher le clavecin (Klavessiinimängu kunst, 1717) ja Jean-

Philippe Rameau oma 1724. aastal ilmunud klavessiinipalade kogumiku Pièces de 

Clavecin juurde lisatud kirjutises De la mechanique des doigts sur le clavecin 

(Sõrmetehnikast klavessiinil). Parima kontakti saamiseks pilliga on tähtis, et sõrmed 

oleksid kumerad ning asuksid klahvide eesosas ja üsna klahvi lähedal. Klahvi kõrgelt 

löömisega ei saavutata muud kui ebatäpset artikulatsiooni ja kalki kõla (Couperin 

1977 (1717): 12). Sõrmed peavad klahvidele vajuma (tomber), mitte neid lööma 

                                                 
20  Väljendusvahendite all mõtlen antud juhul mänguvõtteid, faktuuri- ja dünaamikakujundust (sh 

registrite kasutamist), erinevaid helitekitamisviise ja häälestussüsteeme ning akustiliste ja 
elektroakustiliste võimaluste kombineerimist. 
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(frapper), veelgi enam, nad peavad kõrvuti noote mängides justnagu libisema ühelt 

klahvilt teisele. Ranne peab olema nõtke, see annab sõrmedele vajaliku vabaduse ja 

kerguse (Rameau 1978 (1724): 17). Selline mängutehnika tagab tundliku ja täpse 

klahvipuudutuse ja tehnilise ökonoomsuse. Carl Philipp Emmanuel Bachi arvates 

koosneb õige klavessiinimäng kolmest põhilisest elemendist: õige sõrmestus, sujuvad 

kaunistused ja maitsekas esitus. Neid komponente käsitleb ta põhjalikult oma teoses 

Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen (1753).  

 

Oluline on lühidalt tutvuda klavessiinil kasutatavate mänguvõtetega. 

Ühe esimese klahvpillimängu puudutava teose Libra llamado Arte de Taner Fantasia 

(1565) autor Tomás de Santa Maria mainib, et sõrm ei alusta mängimist enne, kui 

eelmist nooti mänginud sõrm on klahvilt tõusnud (Boxall 1975: 2) – siin kirjeldatakse 

non legato mänguviisi. Sellist eraldatud nootidega mängimist kinnitavad ka varased 

sõrmestused, kus noodid rühmituvad sõrmestuse abil enamasti paarikaupa (Dickens 

1983: 38). Varajased sõrmestused kujundavad väljendusliku ja ülimalt artikuleeritud 

meloodialiini, mis koosneb väikeste kahe-, kolme- või neljanoodilistest gruppidest21. 

Pikemaid legato gruppe, mida kohtame 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse 

klaverimuusikas, varases muusikas peaaegu ei leia. Pikad meloodialiinid esinevad 

näiteks virginalistide loomingus, ent kui me ei mängi neid artikuleeritult ja peenelt 

liigendatult, kaotavad nad oma veetluse.  

 

18. sajandil leiame kirjeldusi seotud ehk legato mängu kohta. Couperin on üks 

esimesi, kes kirjeldab sõrmede tumma vahetust ühel noodil. See võte võimaldab noote 

siduda, kui ühes käes tuleb mängida mitmehäälset faktuuri. Ta kirjeldab ka 

topelttertside sõrmestust, mis võimaldab legatot. Rameau annab samuti juhiseid, 

kuidas noote ühendada, nii et sõrm tõuseks eelnevalt noodilt samal ajal kui 

vajutatakse järgnevat nooti: „Sõrm tõuseb samal hetkel kui kõrvalsõrm vajutab. Sõrm, 

mis tõuseb klahvilt, peab olema sellele nii lähedal, et näib nagu puudutaks ta seda.“ 

(Rameau 1978 (1724): 17). Ka C. P. E. Bach rõhutab, et noodid peavad olema seotud, 

mitte üksteisest eraldatud. „Paljud mängivad kleepuvalt, nagu oleks neil liim sõrmede 

vahel. Nende puudutus on loid, nad hoiavad noote liiga kaua kinni. Teised, püüdes 

seda parandada, lasevad liiga ruttu klahvidest lahti, nagu saaksid põletada. Mõlemad 

                                                 
21 Varases sõrmestuses (16.-17. sajandil) kasutati rohkem 2., 3. ja 4. sõrme, samas kui tänapäevane 

sõrmestus baseerub kõikide sõrmede võrdsel kasutamisel, mis tagab suurema legato. 
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mänguviisid on valed, parim on kesktee nende äärmuste vahel.” (Bach 1995 (1753): 

164).  Veel rõhutab C. P. E. Bach seotud ja eraldatud mänguviisi kasutamist erinevate 

tempode ja iseloomude esiletoomisel: „Allegro elavusega seostub tavaliselt helide 

eraldamine ja adagio tundlikkusega kandvad legatokäigud. Esitusel tuleks neid 

allegro ja adagio omadusi arvesse võtta, isegi kui seda ei ole teoses mainitud.“ (Bach 

1995 (1753): 164). Legato mäng on olnud barokiaja ideaal, aga see oli ikkagi 

sisemiselt artikuleeritud või struktureeritud (Dickens 2001: 53).  

 

Lisaks seotud ja eraldatud mängule leiame barokiaja teostes ja kaunistuste 

selgitustabelites tähistusi nootide kinnihoidmise kohta arpedžodes ja ornamentides. 

Selline võte oli väga levinud ja tihti ei pandud seda kirja, vaid võeti kui 

enesestmõistetavat teadmist. Noote võidi kinni hoida ka meloodias kõrvutiasetsevate 

nootide puhul. Kirja pandi sellist mänguviisi harva, aga näiteks Rameau 

demonstreerib seda võtet oma kaunistuste tabelis (Rameau 1978 (1724): 14). 

Niisugust nootide kinnihoidmise võtet on hakatud nimetama ülelegatoks (overlegato 

ingl k).  

Ülilühikest staccato sarnast mänguvõtet peaaegu ei esinenud, mida tõestab ka 

sellekohaste tähistuste vähesus. Kasutusel olid veel mõned väljenduslikkust lisavad 

võtted. Nii on Couperinil kiilukujuline märk noodi lühendamiseks (aspiration – 

katkestus; sissehingamine pr k) ja tähis noodi hilineva mängimise jaoks (suspension – 

viivitus pr k). Ka Rameaul olid võtetena mainitud suspension ja son coupé 

(lühendatud heli pr k), viimane vastab Couperini aspirationile. Couperin kirjeldab 

nende erivõtete kasutamist järgmiselt: „Mis puutub katkestuse (aspiration) 

mängimisse, siis tuleb õrnades ja aeglastes lugudes sõrm tõsta klahvilt aeglasemini 

kui kergete ja liikuvate palade puhul. Samas, viivitus (suspension) esinebki ainult 

õrnades ja aeglastes lugudes. Vastavale noodile eelneva pausi pikkust peab 

reguleerima esitaja maitse.“ (Couperin 1977 (1717): 15). 

 

3.2. Tänapäevased väljendusvahendid 

 

Tänapäeva klavessiinimängu tehnika on samasugune kui barokiajal, juhul kui 

tegemist on ajalooliste klavessiinidega. Oluline on kerge, kuid kindel puudutus, mida 

täpselt kontrollitakse sõrmede, randme ja käe väikeste liigutustega. Sõrme liikumine 

toimub otse üles-alla, mida soodustavad klavessiini lühikesed kitsad valged klahvid ja 
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täisnurksed (mitte kumerad) mustad klahvid22 ning ühtlaselt reguleeritud klavessiini 

kerge puudutus (Khadavi 1983: 10-11). Kui aga mängitakse 20. sajandi esimesel 

poolel toodetud vabrikupillil, on puudutus hoopis tugevam ja tuleb rakendada ka käe 

jõudu. Seda rasket klahvivajutust kirjeldab ameerika klavessinist Ralph Kirkpatrick 

järgmiselt: „Taipasin, et valitsemaks Pleyeli klavessiini äärmiselt rasket puudutust, 

mis suureneb mitme registri üheaegsel toimimisel, pean omandama kõigi kümne 

sõrme rammiva tugevuse ja täieliku iseseisvuse.“ (Kirckpatrick 1983: 31-41).  

 

Võrreldes traditsioonilise klavessiinirepertuaariga kasutatakse nüüdisaegsetes teostes 

sageli mängijale harjumatut notatsiooni ja uudseid mängutehnikaid. Siinkohal on hea 

võrrelda tänapäeva eesti heliloojate ja teiste maade komponistide kasutatavaid võtteid. 

Khadavi toob esile järgmised barokiajastule mitteomased tähistusviisid: taktimõõdu ja 

taktijoonte puudumine; ebatraditsioonilised taktimõõdud ja vahelduv taktimõõt; 

kestuse märkimine sekundites (mitte noodivältustes); helilooja individuaalsed 

sümbolid traditsiooniliste võtete märkimiseks ja graafilise notatsiooni sümbolid 

(Khadavi 1983: 61). Meie heliloojatest kasutavad paljud nii vahelduvat kui ka 

ebatraditsioonilist taktimõõtu, kõige enam ehk Kristjan Kõrver teoses Toc 1 ja Helena 

Tulve soolopalas Sans titre
23.  

Näide 1. Kõrver Toc 1, t 30-35: keerukas nooditekst, kus taktimõõt muutub igas taktis.  

 

 

Mirjam Tally teoses Swimming Bach on kasutusel oma tähistus ühel noodil teostatava 

kiirenduse ja aeglustuse jaoks. Ka Tulve teoses Sans titre on heliloojal oma sümbolid, 

                                                 
22  valged ja mustad klahvid on siin ja edaspidi kasutuses klaveriklahvide tähenduses – valged 

tähistavad diatoonilisi ja mustad kromaatilisi klahve. Klavessiinil on sageli klahvide värv vastupidine 
või on kõik klahvid naturaalse puidu värvi. 

23 Eesti heliloojate klavessiiniteoste nimekiri paikneb Lisas 1. 
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mida käsitletakse peatükis 4.2.  

Näide 2. Tally Swimming Bach, t 6-8: kiirendused ja aeglustused ühel noodil. 

 

 

Lisaks on kasutusel ka ebakonventsionaalsed helitekitamise viisid, kus helilooja 

annab vastavad kirjeldused ja loob nende tähistamiseks oma märgisüsteemi. Näiteks 

helilooja Alain Louvier kirjeldab ja tähistab märkidega oma teoses Etudes pour  

agresseurs selliseid mänguvõtteid: lame peopesa (flat palm), käeselja kolmas 

sõrmenukk (third knuckle on the back of the palm), allasurutud ranne (crushed down 

wrist), ranne mustadel klahvidel, ranne klahvistiku ääres, nii ranne kui rusikas koos, 

küünarnuki libistus (brush of the elbow) (Khadavi 1983: 71). William Penni Fantasy 

for solo harpsichord nõuab mõlema küünarnuki staccatot, samas kui peopesad 

hoiavad klahve all ning käsivarrega mängu. Tally kasutab teoses „Joon“ palju 

peopesadega mängitavaid klastreid ja käsivarrega mängu ning Tulve teoses ... il neige 

on samuti ühes taktis peopesade klastrid.  

Erivõtteks on ka helide summutamine keeltel sõrmedega. Thorp kirjeldab helide 

summutamist sõrmega (kas pehme sõrmeosaga või küünega) keelel roobi lähedal 

(Thorp 1981: 236). Seda võtet on Thorp ise kasutanud oma klavessiiniteostes. Tally 

„Joones“ tuleb ühe käega keeli kattes mängida teise käega vastavatel klahvidel.  

Näide 3. Tally „Joon“, t 71-72: vaheldumisi summutatud ja summutamata helide 

mängimine (summutatud helid on tähistatud ristiga). 

 

Rannapi Variatsioonides tuleb samuti ühe käega summutada teatud keeli ja teise käega 

mängida nendel klahvidel tremolot kahe manuaali vahel. Erilised võtted on ka löögid 

keeltele peopesa või sõrmedega Tally teoses „Joon“.  

Ebatraditsioonilisel viisil kasutatakse ka glissandot ja tremolot: näiteks Penn kasutab 

vasaku käe käsivarre ja parema käe peopesa glissandot, samuti käe, käsivarre ja 
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peopesa külje aeglast glissandot ja isegi küünarnuki glissandot ning kahe peopesa 

vahelist tremolot,  Louvier aga ühe peopesa tremolot (samaaegselt mõlemas käes) ja 

György Ligeti Continuum väljakirjutatud tremolot. Rein Rannapi Variatsioonides on 

erilised võtted kahe klahvistiku vaheline tremolo ja keeltel mängitav tremolo. Tally 

„Joones“ on ebahariliku mänguviisina glissando keeltel, samamoodi ka Elo Masingu 

„Kellamängutoosis“. 

Näide 4. Tally „Joon“, t 56-58: klastrid, t 58-59: glissando ühel keelel. 

 

 

 

Kasutusel võivad olla mitmed abivahendid. Thorp kirjeldab näiteks metallriba 

asetamist basskeeltele ja poognajõhvidega keeltel mängimist, mida tuleb teostada 

äärmiselt ettevaatlikult, samuti klaaspulgaga glissandosid keeltel või sõrmkübaraga 

libistamist keelte mitteheliseval osal (Thorp 1981: 239-240). Kasutatakse ka 

aknapuhastajat keeltel libistamiseks, spetsiaalset pikka puuliistu kõikide klahvide 

allavajutamiseks ja muid vahendeid (Saviola, loeng 11.04.2010). Eesti heliloojate 

sarnasteks võteteks on fooliumist palli põrgatamine keeltel ja paberi asetamine 

keeltele Hans-Gunter Locki „Keeltemängudes“ ning pliiatsite asetamine keeltele ja 

paberiga üle keelte eesosa libistamine Tulve teoses ... il neige. Paberiga keelte 

summutamist esineb ka Monika Mattieseni tantsuetenduses Opus tempus.   

 

Thorp soovitab heliloojatel eksperimenteerida erinevate häälestussüsteemidega või 

häälestada erinevad manuaalid veidi erinevalt (Thorp 1981: 225-226). Viimast võtet 

on kasutanud näiteks Jukka Tiensuu oma Fantangos. Ligeti soovitab Passacaglia 

ungherese esitamisel klavessiini häälestamist kesktoonhäälestusse (puhaste tertsidega 

häälestussüsteem, mis oli kasutusel põhiliselt renessansiajal). Locki 

„Keeltemängudes“ häälestatakse teatud keeled madalamaks, nii et tekib tavapärasest 

erinev helirida (Nael, vestlus 10.11.2011). Teised meie heliloojad klavessiini 

ümberhäälestamist ei kasuta. Selline häälestuse muutmise võte ei ole muidugi väga 

praktiline kontserdi olukorras, kus teisi teoseid tuleb esitada tavalises häälestuses. 

Parim lahendus oleks kasutada kahte klavessiini, millest üks on tavalises ja teine 



 

 30 

erilises häälestuses.  

 

Üheks tänapäevaseks võtteks on soundtracki ehk valmis helisalvestise ja live-

elektroonika kasutamine. Ameerika Ühendriikides kasutatakse klavessiini tihti koos 

arvutiga, muutes selliselt pilli heli ja luues uusi tämbreid (Saviola, loeng 11.04.2010). 

Eesti heliloojatest on live-elektroonikat kaasanud Lock „Keeltemängudes“, Mattiesen 

Opus tempuses ning soundtrack on lisatud Tally teoses Swimming Bach.  

 

3.3. Tänapäeva klavessiiniteoste pillipärasusest 
 
 
Pärast klavessiinimängu tehnika ja mänguvõtete tutvustamist analüüsin, milline on 

klavessiinile sobiv faktuur ja millised väljendusvahendid toimivad sellel pillil kõige 

paremini. See on oluline eriti mängija seisukohast, kes eelistab põhiliselt 

traditsioonilist repertuaari. Kui interpreedile tundub uudne klavessiiniteos 

põhjendamatult ebamugav või ebasobiv, siis jääb uudisteos lihtsalt esitamata või 

piirdutakse ühekordse (tellitud) ettekandega.  

 

Mitmed tänapäeva muusikauurijad on käsitlenud klavessiini väljendusvahendeid ning 

püüdnud luua üldistusi väljendusvahendite ja tehnikate instrumendile sobivuse osas. 

Ameerika klavessiinimängija ja helilooja Keith Andrew Thorp on oma 20. sajandi 

klavessiinimuusikat käsitlevas doktoritöös püüdnud kokku võtta klavessiinipärasuse  

tunnusjooni, lähtudes barokiaja teostest. Sellelt pinnalt analüüsib ta ka uut muusikat.  

Teine ameerika klavessinist Linda S Khadavi on samuti käsitlenud 20. sajandi 

klavessiiniteoste väljendusvahendeid ja võrrelnud neid traditsioonilistega. Ta on 

uurinud tänapäeva teoste tehnilisi võtteid ning nende vastavust klavessiini 

akustilistele parameetritele ja käe füüsilistele omadustele. Khadavi leiab, et 

kaasaegsetel ja ajaloolistel tehnikatel on ühisosi, aga ka palju erinevat, mis tuleneb nii 

mittetraditsiooniliste mänguvõtete kasutusele tulekust kui ka helikeele ja 

mõttemaailma muutumisest (Khadavi 1983). 

 

Thorp määratleb üldised kriteeriumid, mis on omased barokiaja 

klavessiinimuusikale ja mida võib pidada sellele pillile eriti sobivaks:  
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1) läbipaistev faktuur, mis jääb teose ühe osa jooksul konstantseks ja kus eelistatakse 

kahe- või kolmehäälsust. Häälte lisamine aitab esile tuua kõrgpunkte ja seda võib 

võrrelda klaveripedaali efektiga; 

2) rütmiline mitmekesisus, eelkõige horisontaalsetes liinides; 

3) meloodiad koosnevad sageli motiividest, mida pidevalt varieeritakse; 

4) häälte läbiviimisel arvestatakse pilli tämbrilisi erinevusi diapasooni eri osades 

(bass, tenor, sopran); 

5) registrivahetusi teose või osa jooksul esineb vähe; 

6) kaunistused tähistavad (näit fraaside) kõrgpunkte ja lisavad motoorse rütmiga 

käikudele vaheldust.  

(Thorp 1981: 44-45). 

Khadavi toob omakorda välja ja käsitleb järgmisi traditsioonilise klavessiinikäsitluse 

aspekte: sobivad mänguvõtted ja kõnekas artikulatsioon; liikumise paindlikkus 

(rütmilised ja agoogilised pisivabadused); meloodia ja saate faktuuriline ja 

artikulatsooniline erinevus; akordid ja nende erinev arpedžeerimine; kaunistused; ning 

faktuuri tihendamise ja hõrendamise võtted. Eriliselt mõjuvaks vahendiks peab ta 

nootide kinnihoidmist, aga klavessiinimuusikale on sobivad ka käte ülepanek, 

kordusnoodid ja üldjoontes stabiilne tempo. (Khadavi 1983: 10).  

Samas loetleb Khadavi klaverile omaseid, kuid klavessiinile sobimatuid tunnusjooni: 

tihe faktuur, kiired dünaamika muutused ning käe ja sõrmede suured hüpped, mis 

klaveril nõuaksid pedaali kasutamist (Khadavi 1983: xii). Seega peab ta vajalikuks 

eristada klavessiinile idiomaatilisi ja vähemidiomaatilisi mängutehnikaid.  

Muusikateadlane Howard Schott kirjeldab oma klavessiinimängule pühendatud 

raamatus klavessiinile omast faktuuri: „Muusika, mis sobib klavessiinile kõige 

paremini, on pigem joone kui massi muusika; see on muusika, mis kasutab pillile 

omast rütmilist täpsust ja rohket artikulatsiooni ja ei eelda suurte kõlamasside 

tekitamist ega dünaamilisi muutusi peenimatest nüanssidest tugevaimate 

kontrastideni.“ (Schott 1971: 77). See on üldsõnaline, ent küllaltki piltlik kokkuvõte 

sellest, mis võiks klavessiinile sobida ja mis talle omane ei ole.  

Ülaltoodud aspekte rakendan 4. peatükis eesti heliloojate klavessiiniteoste 

analüüsimisel, võrreldes traditsioonilisi ja tänapäevaseid mänguvõtteid. Selline 

kõrvutamine näitab, kuidas varasema ajastuga sarnased kriteeriumid on sobitunud 

tänapäevase helikeelega. 
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3.4. Eesti heliloojate arvamusi klavessiinile komponeerimisest 

 

Milliste probleemidega puutusid kokku ja milliseid lahendusi neile leidsid aga meie 

heliloojad, kirjutades muusikat klavessiinile? Seda palusin neil kirjeldada minu poolt 

ette antud küsimustikule vastates. Palusin neil ka võrrelda klavessiini klaveriga, et 

nende pillide väljendusvahendite erinevust selgemini teadvustada24. Vastustest selgub, 

et klavessiinile komponeerimine ei ole lihtne ülesanne, kuna see on ikkagi suhteliselt 

harjumatu ja võõras instrument. Samas on heliloojad klavessiiniga „toimetulemiseks“ 

leidnud häid lahendusi ja suutnud selle spetsiifikat arvestada.  

Saatsin oma küsimused viieteistkümnele eesti heliloojale, kes on kirjutanud teoseid 

klavessiinile. Mõned autorid vastasid lühidalt, aga paljud andsid põhjalikke vastuseid 

ja väljendasid huvitavaid mõtteid.  

 

Klavessiin seab helilooja ette mitmeid probleeme: kuidas tulla toime ilma (suurte) 

dünaamiliste võimalusteta ja suhteliselt lühikese kõlaga ning kuidas saada hakkama 

ilma (klaveri)pedaali olemasoluta. Neid raskusi sellele pillile kirjutamisel tunnistavad 

mitmed heliloojad (Tõnu Kõrvits, René Eespere, Helena Tulve, Alo Põldmäe jt). 

Eespere arvates teevad paljudele heliloojatele klavessiinile sooloteoste kirjutamise 

väga problemaatiliseks nii piiratud dünaamilised ja tämbrilised võimalused kui ka see, 

et klavessiinil ei saa luua staatilisi foone nagu klaveril pedalisatsiooniga (Eespere, e-

kiri 22.10.2010). Dünaamilistele probleemidele on otsitud mitmeid lahendusi – nii 

leiab Robert Jürjendal, et tänu ülemhelirikkale kõlale ei pruugiks teose faktuur olla 

kuigi tihe ja et helilooja peab dünaamika faktuuri „sisse kirjutama“ (Jürjendal, e-kiri 

17.09.2010). Tulve märgib, et kuna heli resonants on suhteliselt lühikese kestusega, 

on võimalik pingestada ja kulmineerida muusikalist kulgu mitte läbi jõu ja kõlalise 

tugevuse nagu klaveril, vaid rütmilise diferentseerimise ja tihendamise kaudu (Tulve, 

e-kiri 13.01.2011). Ka Kristjan Kõrver leiab, et dünaamikat saab teha faktuuri 

hõrendades ja tihendades (Kõrver, e-kiri 23.10.2010). Teades ja arvestades, et 

klavessiini heli on “lühikese” kõlaga ja kustub kiiresti, kasutab Mirjam Tally 

teadlikult oma loos palju noodikordust koos kiirenduste ja aeglustustega (Tally, e-kiri 

12.09.2010). Põldmäe aga kasutab dünaamilisteks muutusteks põhiliselt registrite 

vahetamist (Põldmäe, e-kiri 22.09.2010).  

                                                 
24 Heliloojatele esitatud küsimustega tutvumiseks vt Lisa 2.1.  
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Enamik heliloojaid rõhutavad pilliga tutvumise tähtsust, mis lahendab iseenesest juba 

mitmeid võimalikke probleeme. Näiteks Liis Viira käis enne klavessiinile kirjutamist 

EMTA klavessiiniklassis improviseerimas ja laskis ka klavessiinimängijal endale pilli 

võimalusi tutvustada. Võimalust ise instrumenti proovida pidasid oluliseks ka René 

Eespere, Rein Rannap, Helena Tulve, Anti Marguste, Toivo Tulev ja mitmed teised 

heliloojad. Viira arvates annab palju juurde, kui kuulata ja võrrelda erinevate 

mängijate interpreteerimisstiile, eriti tempode, artikulatsiooni ja agoogika kasutamist 

(Viira, e-kiri 14.09.2010). Interpreetidega koostöö aitab heliloojatel täpsustada 

registrivalikuid, leida uusi sobivaid võtteid, vahel ka muuta midagi oma teose 

kontseptsioonis. Koostöös interpreediga viimistlesid ja täpsustasid oma teoseid 

näiteks Tally ja Tulve, Erkki-Sven Tüür aga kontrollis oma teoseid tema käsutuses 

olnud väikesel spinetil (Tüür, e-kiri 23.11.2010).  

 

Meie heliloojad eristavad selgelt klavessiini klaverist. Mitmed ei võrdleks neid pille 

üldse omavahel, sest need on sedavõrd erinevad. Eespere arvates on klaverile kergem 

kirjutada, „klavessiin eeldab suuremat mõtteselgust ja pidevas liikumises olemist“. 

(Eespere, e-kiri 22.10.2010). Mart Siimer leiab samuti, et klavessiin tingib 

konkreetsemalt piiritletud muusikat kui klaver (Siimer, e-kiri 24.11.2010). Selline 

arvamus võib johtuda klavessiini heli teatud teravusest ja kuuldavalt konkreetsest 

atakist. Heli mõningase teravuse ja monotoonsuse üle kurtsid nii Mart Siimer kui ka 

Rein Rannap. Samas Tõnu Kõrvits iseloomustab klavessiini kui väga erilist ja 

poeetilist instrumenti, mis on karge, kristalne, klaasjas, nagu teemant ja kõlalt „aus“. 

Klaverit võrdleb ta kameeleoniga, kes on võimeline asju „peitma“ (Kõrvits, e-kiri 

15.09.2010). Ka Kõrver kiidab klavessiini ilusat kõla, manuaalide võimalusi (mõlema 

käe mäng samas registris üheaegselt) ja registreid, eriti lautoregistri põimimist 

tavalise registriga (Kõrver, e-kiri 23.10.2010). Tüür hindab omakorda tämbrist 

tulenevaid võimalusi luua „ornamentaalseid tekstuure“. (Tüür, e-kiri 23.11.2010).   

Jürjendal peab klavessiini klaverist pisut kapriissemaks ja „isekamaks“ instrumendiks, 

kuna selle jaoks on tähtis ka ruum, kus seda mängitakse (Jürjendal, e-kiri 17.09.2010). 

See on tõsi, kuiva ja kehva akustikaga kontserdipaigas ei hakka klavessiini heli 

resoneerima, jääb kahvatuks ja lühikeseks.  

 

Tüüri ja Kõrvitsa arvates ei ole klavessiinile raske kirjutada, kui teatud iseärasustega 

arvestada või nendega lihtsalt ära harjuda. Põldmäe jaoks on aga problemaatiline 
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suurte akordidega faktuuri kasutamine, kus harmoonia värv ei tule tema arvates nii 

hästi esile kui klaveril (Põldmäe, e-kiri 22.09.2010). Raskuseks või olla ka teatud 

improvisatsioonilisuse ja spontaansuse kirjapanek, näiteks arpedžode rütmi puhul 

(Siimer, 24.11.2010). Vahel võib olla probleemiks instrumendi vaikne kõla, eriti 

suuremas ansamblis (Veeroos, e-kiri 17.11.2010; Põldmäe, e-kiri 22.09.2010).  

 

Küsimustiku ühe osana oli omapoolsete kommentaaride võimalus. Kõrver kasutas 

seda, et väljendada oma kahepoolset seisukohta. Ta leiab, et heliloojad ei peaks 

pidama klavessiini minevikust pärinevaks „eksootiliseks“ pilliks ja kasutama seda 

ainult stiliseerivas võtmes, nagu tema arvates Eestis enamasti on tehtud. Teisest 

küljest soovitab ta klavessinistidel „mitte karta kaasaegset muusikat ja vabaneda 

arusaamast, justkui eksisteeriks vana ja kaasaegse muusika vahel lepitamatu 

(esteetiline või tehniline?) vastuolu“. (Kõrver, e-kiri 23.10.2010).   

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et meie heliloojate arvates on suurimateks probleemideks 

klavessiini puhul tema kõla resonantsi lühidus ning dünaamika ja pedaali puudumine. 

Samas on nad leidnud oskuslikke lahendusi, kuidas oma muusika just klavessiinile 

sobivaks kujundada. Märkimata ei sa jätta, et ma ei ole varem nii kauneid ja 

kujundlikke iseloomustusi klavessiini kõla kohta kohanudki kui meie heliloojate 

vastustes. Enamik autoreid on valmis klavessiinile veel kirjutama, kui vaid esitatakse 

sellekohane tellimus. Järgmises peatükis analüüsitakse täpsemalt, kuidas meie 

heliloojate teosed vastavad peatükis 3.3. kirjeldatud klavessiinipärasuse 

kriteeriumidele ja millised on nende teoste esitusprobleemid. 

 

3.5. Klavessiinimängijate arvamusi tänapäeva klavessiinimuusikast 

 

Küsitlesin lisaks heliloojatele ka klavessiinimängijaid, et välja selgitada, millised 

probleemid on neil ette tulnud nüüdisaja repertuaari mängimisel ja mida tuleks nende 

arvates silmas pidada heliloojal, kes kirjutab klavessiinile. Kuna eesti mängijate 

hulgas on vähe neid, kes on tänapäevast muusikat esitanud, siis saatsin küsimustiku 

lisaks ka neljale välisinterpreedile25.   

 

                                                 
25 Klavessinistidele esitatud küsimustega tutvumiseks vt Lisa 2.2. ja Lisa 2.3. 
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Eesti mängijatest on kõige enam kaasaja muusikat esitanud ja lindistanud Ene Nael 

koos ansambliga Una Corda. Mõne interpreedi puhul on kokkupuude nüüdisaegse 

repertuaariga põgus (Irén Lill, Saale Fischer, Julia Hess, Ele Sonn), teistel puudub see 

aga täielikult. Mina ise olen esitanud ja lindistanud mitmeid eesti heliloojate viimase 

10-15 aasta jooksul loodud teoseid. 

Tutvustan lühidalt teiste maade klavessiniste, kellele saatsin oma küsimused. Itaalia 

klavessiinimängija Diadorim Saviola on pühendunud kaasaja klavessiinimuusika 

esitamisele ja propageerimisele. Ta korraldab kaasaja klavessiinimuusika festivali 

ProCembalo, juhib ansamblit Novecembalo, annab kursusi ja vastutab 

internetiportaali www.procembalo.org väljaandmise eest. Vivienne Spiteri Kanadast ja 

Elaine Funaro USA-st on tuntumaid kaasaja klavessiinimuusika interpreete. Funaro 

juhib kaasaegse klavessiinimuusika keskust Aliénor, mis muuhulgas korraldab uute 

teoste saamiseks  konkursse26. Spiteri tegutseb keskuse Isidorart eesotsas. Viimasel 

ajal eksperimenteerib ta eelnevalt lindistatud helide ja akustilise mängu 

kombineerimisega. Hispaania klavessinist Silvia Márquez Chulilla on interpreet, kes 

esitab tihti kõrvuti vana repertuaariga kaasaegseid klavessiiniteoseid. Tema andis 

minu küsimustele ka kõige põhjalikumad vastused. 

 

Kaasaja teoste mängimine on klavessinistile küllaltki suur väljakutse, eriti kui ta 

põhiliselt esitab 16.-18. sajandist pärit repertuaari. Raskused algavad juba harjumatult 

keerukast nooditekstist, mille õppimine võtab väga kaua aega, kuna see oma 

tonaalsete suhete, ülesehituse ja stiilivõtete osas ei sarnane traditsiooniliste teostega. 

Lisaks on uued teosed tihti rütmiliselt ülimalt komplitseeritud. Márquez Chulilla 

arvates minnakse rütmilise keerukusega vahel liiale ja tundub, et kardetakse olla 

lihtne ning seega mitte piisavalt kaasaegne. Nooditekstist tähtsamaks osutub aga teose 

idee, kontseptsiooni või lähenemisnurga leidmine (Márquez Chulilla, e-kiri 

29.10.2011; Hess, e-kiri 10.11.2011; Nael, e-kiri  18.12.2010). See võib kujuneda 

interpreedi pika otsingu ja katsetamiste tulemusena või ideaalvariandina tihedas 

koostöös heliloojaga (Nael, e-kiri 18.12.2010; Saviola, e-kiri 20.10.2011). 

Mängijatele üldiselt ei meeldi, kui teose sõnum ei ole selge ja idee arendus piisavalt 

kaasakiskuv (Hess, e-kiri 10.11.2011), kui teos on põhjendamatult pikk (Márquez 

Chulilla, e-kiri 29.10.2011) või kui klavessiini on kasutatud rütmipillina, mitte 

                                                 
26  2012. aasta konkursile saabus näiteks 70 uut klavessiiniteost, millest 50 on soolopalad 

(www.harpsichord-now.org). 
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resoneeriva ja laulva instrumendina (Diadorim Saviola, e-kiri 20.10.2011; Marju 

Riisikamp, e-kiri 2.12.2010; Anu Randma, e-kiri 7.12.2010). Vastustest selgub, et 

harjumatu nooditekst, liigne keerukus, teose idee raskestimõistetavus ja tõrge uudsete 

võtete suhtes on ka peamisteks põhjusteks, miks enamik meie klavessiniste kaasaja 

muusikast eemale hoiab.  

Kõige ebasobivamateks peavad klavessiinimängijad teoseid, kus helilooja ei ole 

lähtunud mitte klavessiinist, vaid klaveri väljendusvahenditest, pianistlikust tehnikast 

ja sellest tulenevast mõttelaadist. Selliste teoste mängimisel tekivad probleemid, mida 

on võimatu tulemuslikult lahendada. Näiteks võib kasutada helilooja liiga suurt 

sõrmede ulatust või harmoonilist täidet, mida sõrmedega ei ole võimalik kinni hoida. 

Samuti soovitakse vahel bassi kinnihoidmist või suurte hüpetega meloodialiinide 

ühendamist. Sellised faktuurid eeldaksid klaveripedaali olemasolu ja ei sobi 

klavessiinile (Márquez Chulilla, e-kiri 29.10.2011; Fischer, e-kiri 14.11.2010). Vahel  

soovitakse meloodiat tugevamini kuulda kui saadet, kuid saatefaktuur on kirjutatud 

väga tihedana ja kõlab seetõttu tähtsamalt kui meloodia. Helilooja on sellisel puhul 

lähtunud klaveri dünaamilistest võimalustest, kuid kahjuks klavessiinil see efekti ei 

anna (Márquez Chulilla, e-kiri 29.10.2011). Klavessiinile ei sobi ka lood, kus on liiga 

palju pikki arpedžosid, crescendosid või suured akordid sisehäälte meloodiaga 

(Funaro, e-kiri 8.10.2011).  

Seega on ülimalt tähtis, et heliloojad tunneksid klavessiini võimalusi. Márquez 

Chulilla arvates peaks helilooja enne klavessiinile komponeerimist õppima tundma 

heli tekkimise mehhanismi, kuna see annab talle teadmise, kuidas instrumendi 

kõlavõimalusi kasutada. Resonantsi kasutamise oskust peab väga tähtsaks ka Spiteri. 

Lisaks oleks heliloojal hea teada pilli ulatust ja seda, kuidas faktuuri abil kujundada 

(pisi)dünaamikat (Márquez Chulilla, e-kiri 29.10.2011; Fischer, e-kiri 14.11.2010). 

Uute võtete otsimine on samuti tähtis. Saviola hindab teoses just seda, kui see toob 

kaasa midagi uut klavessiini mänguvõtete jaoks, mitte ei ole lihtsalt hea lugu ja seda 

võiks samamoodi esitada ka näiteks klaveril. Mitmed teisedki mängijad ootavad 

nüüdisaja teostelt julgust ja uudsust, näiteks elektroonika ja arvuti kasutamist 

(Vivienne Spiteri, e-kiri 16.10.2011; Einike Leppik, e-kiri 8.12.2010). Klavessiini 

eripära tutvustamiseks on soovitav mängida heliloojatele ette parimat 

barokkrepertuaari, kuna see annab suurepärase pildi väljendusvahendite sobivast 

kasutamisest (Márquez Chulilla). Olen ise seda võimaluse korral alati teinud ja 

mitmed heliloojad (Anti Marguste, vestlus 9.10.2010; René Eespere, e-kiri 
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22.10.2010) on selle eest olnud väga tänulikud. 

Heliloojaga kontakti vajalikkust rõhutasid kõik mängijad. Ühest küljest saab mängija 

heliloojalt otseseid juhtnööre ja nõuandeid teose paremaks mõistmiseks ja teiselt poolt 

saab ta ise kaasa aidata sobivamate võtete ja väljendusvahendite leidmisel. 

Autoripoolsed selgitused võivad olla niivõrd olulised, et on teoseid, mille puhul ei 

olegi võimalik täpselt teada, kuidas neid esitada, sest helilooja on andnud suuliselt 

juhiseid teisele interpreedile (Saviola, e-kiri 20.10.2011). Seega on vajalik teada 

võimalikult täpselt, mida on autor ühe või teise sümboliga mõelnud. Näiteks ei oleks 

ma Rein Rannapi teose puhul tema mõnest uudsest võttest aru saanud, kui ta ei oleks 

neid mulle demonstreerinud. Samamoodi selgus Ene Naelale mitmete võtete teostus 

koostöös teoste autoritega.  

Huvitaval seisukohal interpreet-helilooja suhte osas on Spiteri, kes leiab, et helilooja 

võiks rohkem usaldada esitajat, kes loob noodistuse (skeletal score) alusel omaenda 

muusika. Instrumentalist peaks seega arendama sõltumatust helilooja ideest, sest tema 

on see, kes annab teoreetilisele notatsioonisüsteemile poeetilise väljundi (Spiteri, e-

kiri 16.10.2011). Mõistan tema seisukohta, sest heliloojad nõuavad vahel liiga täpselt 

oma teksti järgimist ja ei kujuta kontserdiolukorda täielikult ette. Samas on ju 

loomingulisus ja hetkel tekkiv inspiratsioon just see, mis teeb interpretatsioonikunsti 

nii eriliseks ja köitvaks.  

 

Kokkuvõtteks võiks öelda, et meie ja välismaa klavessinistide vastustes oli palju 

ühist. Klavessiiniteoses hinnatakse selle selget vormi, eredat kujundlikkust ja eelkõige 

pillile sobivate võtete kasutamist. Mängijatele ei meeldi teosed, kus nooditekst on 

liiga keerukas ja idee arusaamatu või teosed, mis lähtuvad klaveripärasest 

pillikäsitlusest, sest need ei hakka klavessiinil toimima. Seega parim tulemus sünnib 

helilooja koostöös instrumendiga, sest klaverist lähtudes on väga raske tajuda 

klavessiini iseärasusi ja kirjutada sellele pillile sobivalt. Interpreedi osa on samuti 

oluline selleks, et sünniksid head ja pillipärased teosed, kuna mängija saab tutvustada 

nii traditsioonilisi väljendusvahendeid ja võtteid kui ka aidata leida uusi tehnikaid.  
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4. Pillikäsitlus tänapäeva eesti klavessiinimuusikas 

 

Käesolevas peatükis antakse kõigepealt ülevaade tänapäeva klavessiinimuusikast 

mujal maailmas ja Eestis. See on vajalik selleks, et omaksime ettekujutust, kui palju ja 

missugust muusikat on klavessiinile loodud. Seejärel analüüsitakse lähemalt nelja 

eesti helilooja teost, mis erinevad üksteisest klavessiinikäsitluse poolest. Teosed on 

valminud erinevatel aegadel, kajastades nii autorite kui ka vastavate ajastute 

mõttelaadi ja stiili.  

 

4.1. Ülevaade nüüdisaja klavessiinimuusikast mujal maailmas 

 

20. sajandil hakkasid heliloojad taas klavessiinile teoseid kirjutama, kuna see pill 

sobis hästi neoklassitsistliku mõtteviisiga muusikas. Kõigepealt hakati klavessiini 

kasutama ooperites vastava minevikuajastu edasiandmiseks. Nii tegid Jules Massenet 

(ooperis Therèse 1906) ja Ferruccio Busoni. Viimane kasutas oma ooperis Die 

Brautwahl  (1912) klavessiini otse laval, justkui tahtes publikule meenutada, et kunagi 

saadeti selle pilliga ooperis retsitatiive. Neli aastat hiljem kirjutas Busoni klavessiinile 

ka sonatiini, mis oma suurte hüpete, arpedžode, crescendo ja diminuendo tähistustega 

on siiski üsna pianistlik teos (Jacoboni 2006: 11). Ameerika muusikateadlase Joyce 

Zankel Lindorffi andmetel aga pöördus klavessiini poole esimesena Maurice Ravel 

teosega D’Anne jouant de l’Epinette (Spinetti mängiv Anne) ja seda juba aastal 1896 

(Lindorff 1982: 6).  

Esimesed tähtsamad teosed klavessiinile 20. sajandil olid aga Manuel de Falla (1876-

1946) Concierto para clave (1926) ja Francis Poulenci (1899-1963) Concert 

champêtre (1928), mis mõlemad on loodud selle aja tuntuimale klavessiinikunstnikule 

Wanda Landowskale. 1930-50 kirjutati veel mitmeid klavessiinikontserte – Falla ja 

Poulenci kontsertidele järgnesid Bohuslav Martinů (1890-1959), Frank Martini (1890-

1974), Hugo Distleri (1908-1942) jt omad.  

20. sajandi algul tingis klavessiinide nappus helilooja märkuse „klavessiinile või 

klaverile“ ja tihti sobisidki need teosed sel põhjusel paremini hoopis klaverile, sest 

heliloojad ei tundnud piisavalt klavessiini spetsiifikat.  

Praegusaja esitajale on suurimaks probleemiks see, et suur osa selleaegset repertuaari 

on kirjutatud massiivsetele saksa firmade toodetud pillidele, mis ei ole enam 
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populaarsed. Seetõttu tuleb vastavat repertuaari põhjalikult redigeerida, et seda saaks 

esitada ajaloolisel instrumendil. Seega, kui teos on komponeeritud teatud kindla pilli 

jaoks, võib teisel pillil resultaat olla täiesti erinev. Nii näiteks ei saa me masstoodangu 

pillide kadumise tõttu kindlaks teha ka näiteks Poulenci, Falla jt soovitud kõla. Paljud 

heliloojad on ette näinud kiireid ja sagedasi registrivahetusi, mida ajaloolisel pillil on 

raske või kohati võimatu teostada, ning 16' registri kasutamist, mis neil täiesti puudub. 

Kui praegusaja ühelt tuntumalt kaasaegse repertuaari esitajalt Elisabeth (Elzbieta) 

Chojnackalt küsiti, kas uut muusikat saab esitada ajaloolistel pillidel, leidis ta, et 

ajaloolisel pillil saab esitada teoseid, milles ei ole registratsiooni ette kirjutatud 

(Lindorff 1982: 72). Paljudes teostes aga on täpsed kõlalised määratlused ja peagi 

kogetakse, et vanal pillil ei ole nende jaoks piisavalt võimalusi. Samas ei saa pilli osa 

ületähtsustada. Instrument on üksnes tööriist, millegi vahendaja, oluline on siiski 

muusika ja see, kuidas seda mängitakse (Lindorff 1982: 72-73).  

 

20. sajandil kirjutatud klavessiinimuusika pealkirju ja põhiandmeid võib leida 1974. ja 

1993. aastal välja antud kataloogides. Frances Bedfordi ja Robert Conanti Twentieth-

Century Harpsichord Music: A Classified Catalogue (1974) loetleb rohkem kui 2000 

klavessiiniteost üle 700 heliloojalt, mille hulgas on nii sooloteoseid (neid on 432) kui 

ansambliteosed. Paljud neist teostest ei ole erinevatel põhjustel enam kättesaadavad 

(noodid on käsikirjalised, tiraaž on lõppenud jms). 1993. aasta kataloog sisaldab 

informatsiooni u 5600 klavessiiniteose (sh 1450 teost sooloklavessiinile) ja 174 

klavikorditeose kohta üle 2600 heliloojalt. Iga teose juures sisaldub info helilooja 

rahvuse, teose daatumi, raskusastme,  pikkuse, lindistuste, tellimuste, esiettekannete, 

eritehnikate ja lisanõuete kohta. Ka see kataloog on juba paratamatult vananenud, 

kuna sisaldab ainult aastani 1993 komponeeritud teoseid.  Suure töö on teinud itaalia 

klavessinist Diadorim Saviola, kelle koostatud kataloog loetleb klavessiiniteoseid, mis 

on loodud Itaalias alates 20. sajandi algusest kuni aastani 2005. Samuti koordineerib 

Saviola internetilehekülge (www.procembalo.org), kuhu lisatakse jooksvalt uute 

klavessiinile loodud teoste andmeid ja koondatakse informatsiooni esitajate, 

heliloojate, sündmuste jms kohta.   

Itaalia klavessinisti ja pedagoogi Maria Pia Jacoboni andmetel on 20. ja 21. sajandil  

kõige rohkem klavessiiniteoseid loodud USA-s, Itaalia on lugude arvult teisel kohal. 

Samuti on palju klavessiinimuusikat kirjutatud Hollandis, Prantsusmaal ja Ida-

Euroopa maades. Itaalias on üle 300 helilooja poolt loodud umbkaudu 800 teost, kus 
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on kasutusel klavessiin. Võrdluseks – maailmas on praegusaegseid klavessiiniteoseid 

u 7000-8000, kusjuures umbes neljandik neist on klavessiini sooloteosed, ülejäänud 

jagunevad enam-vähem võrdselt kammer- ja orkestriteosteks. Kammermuusikas on 

partnerina enim kasutatud flööti, orkestriteostest aga on ülekaalus kontserdid 

klavessiinile ja orkestrile, kus klavessiini on käsitletud võrreldavalt 

klaverikontsertidega (Jacoboni 2006: 11).  

Klavessiinile on kirjutanud paljud tuntud 20. sajandi heliloojad – ülalnimetatutele 

lisaks Luciano Berio, John Cage, Philip Glass, Michael Nyman, Louis Andriessen, 

Iannis Xenakis, György Ligeti, Krzysztof Penderecki, Darius Mihaud, Betsy Jolas, 

Maurice Ohana, Henryk Mikolaj Górecki, François-Bernard Mâche, Jacob ter 

Veldhuis, Franco Donatoni, William Penn, Jukka Tiensuu jpt. Kõige enam on esitatud 

tõenäoliselt Ligeti teoseid Continuum (1968), Hungarian rock  (1978) ja Passacaglia 

ungherese (1978). Continuum on omamoodi teedrajav, kus uudse tehnilise võttena 

klavessiinil luuakse mõlemal manuaalil ülikiirete noodikordustega täiesti 

senikuulmatu, justnagu lõputult kestev kõlamaailm. Passacaglia Ungherese on 

huvitav selle poolest, et siin peab klavessiin olema häälestatud kesktoonhäälestusse 

(see on 16.-17. sajandil levinud häälestussüsteem, kus põhihelistike tertsid olid 

puhtad, kvindid aga küllaltki kokkusurutud).  

 

Olulist osa uue klavessiinimuusika kujunemises mängis interpreetide tegevus ja nende 

tellimused heliloojatele. Mida rohkem lisandus klavessiinimängijaid, seda enam 

kirjutasid heliloojad ka klavessiinile. Esimesed tuntumad ja olulisemad interpreedid 

olid Wanda Landowska (1879-1959), Antoinette Vischer (1909-1973, Šveits), kellele 

on pühendatud Ligeti Continuum, Ralf Kirckpatrick (1911-1984, USA), Silvia 

Marlowe (1908-1981, USA), Mariolina De Robertis (1923-2011, Itaalia), Igor 

Kipnis (1930-2002, USA) jt. Hiljem lisandusid väljapaistvad kaasaja muusika 

esitajad Elisabeth Chojnacka (s 1939, Poola/Prantsusmaa), kellele on pühendatud 

teoseid umbes 80 helilooja poolt, Eva Nordwall (Rootsi), Zuzana Ruzickova (s 1927, 

Tšehhi,), Annelie de Man (1943-2010, Holland), Elaine Funaro (s 1952, USA), 

Vivienne Spiteri (s 1953, Kanada/Prantsusmaa) jpt.  

 

Kokkuvõttes võib öelda, et 20. ja 21. sajandil on heliloojad hakanud üha enam 

klavessiini võimaluste vastu huvi tundma. Selle tulemusel on loodud hulgaliselt 

teoseid, mille stiil ja väljendusvahendid on sama mitmekesised kui neid loonud 
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isiksused. Kui algselt võis rääkida neoklassitsistlikust stiilist, siis praeguseks on 

jõutud kokkupuutepunktideni minimalismiga, elektroakustikaga, diskomuusikaga, 

džäss- ja popmuusikaga ning paljude teiste muusikavaldkondadega. 

Väljendusvahenditena kasutatakse traditsiooniliste kõrval paljusid uusi helitekitamise 

võtteid. 20. sajandi klavessiinimuusika lisandumine on kulgenud tõusvas joones. 

Saviola loengust ilmneb, et uute teoste arv hakkas kasvama pärast Wanda Landowska 

surma (Saviola, loeng 11.04. 2010).  Ilmselt avaldas selle üldtunnustatud interpreedi 

tegevus niivõrd suurt mõju heliloojate mõttemaailmale, et nad pöördusid oma 

loomingus klavessiini poole. Ka Bedfordi kataloogide järgi on just 20. sajandi teisel 

poolel teoste arv oluliselt kasvanud. See on kahtlemata seoses ka vanamuusika 

liikumise hoogustumisega, mis äratas ka heliloojate huvi varasemate ajastute pillide, 

sealhulgas klavessiini kasutamise vastu.  

 

4.2. Ülevaade eesti klavessiiniteostest  

 

Eestis algas vanamuusika liikumine, sealhulgas ka klavessiini kasutuselevõtt hiljem 

kui Euroopa ja Ameerika muusikakeskustes. Kahtlemata oli see seotud Nõukogude 

Liidu isoleeritusega, mis häiris loomulikku suhtlust teiste maadega. Seetõttu on 

siinkohal vajalik anda ülevaade varajase muusika taassünnist Eestis.  

 

4.2.1. Taustast 

 

Eesti heliloojate huvi klavessiini vastu hakkas suurenema eelmise sajandi 60.-70. 

aastatel, kui Nõukogude Liitu ja sealhulgas Eestisse ilmusid esimesed Ida-Saksamaal 

valmistatud pillid. Kuna neid oli alguses vähe, siis kasutati klavessiini kõlaefekti 

saamiseks tihti ka klavereid, millele oli sisse pandud knopkad või summutav paber. 

Rein Rannapi meenutuse (Rannap, vestlus 12.10.2010) järgi oli selliselt prepareeritud 

klaver ka näiteks vanamuusika ansambli Hortus Musicus asutaja Andres Mustoneni 

kodus. Klavessiin oli tollases kontekstis oma tämbri poolest uudne, kehastades samas 

ka vana ja väärikat – seega just sobiv uute loominguliste suundade väljendaja. 

Huvitav, et eesti heliloojatega samal ajal hakkasid klavessiini oma teostes kasutama 

ka mitmed vene (Alfred Schnittke, Edison Denissov jt) ja midugi ka lääne heliloojad, 

nii oli see suundumus nagu õhus olemas. Kasutati ka ettevalmistatud klaverit (Alfred 

Schnittke Concerto grosso, Arvo Pärdi Tabula rasa), kus klaveri keelte vahele surutud 
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ühekopikalised (Schnittke) või kruvid (Pärt) andsid kummalise kirikukellaliku heli 

(partituuride eessõnad).  

Kuna heliloojad otsisid oma loomingus ka muud kui ametlikult tunnustatud ja 

heakskiidetud muusika, oli klavessiini kasutamise funktsioon ühelt poolt uute 

stiilisuundade otsimine ja uue tämbri leidmine, aga teiselt poolt ka vihjamine millelegi 

kaunile ja ihaldatule. Peeter Vähi jaoks näiteks oli klavessiini ja ka Bachi tsitaatide 

kasutamine nagu protest modernismi ja avangardismi vastu ning ka klaveri 

ülemvõimu ja tavapäraste muusikavormide (klaverisonaat, keelpillikvartett, 

puhkpillikvintett) vastu. Vähil tekkis üheaegselt isegi mitu uut huvisuunda – 

vanamuusika, india muusika ja ka levimuusika (Vähi, vestlus 14.09.2011).  

 

Teiselt poolt tekitas selle pilli vastu huvi mitmete vanamuusika ansamblite sünd. 

1960. aastate algul loodi Moskvas ansambel Madrigal, kes käis tihti esinemas ka 

Eestis. Mäletan ühte kontserti Estonia kontserdisaalis küünlavalguses, kus nende 

esitatud muusika mõjus eriliselt müstilise ja ebareaalselt kaunina. Ansambli kunstiline 

juht oli Andrei Volkonski (1933-2008), kes emigreerus 1973. aastal Pariisi ning andis 

oma suure noodikogu teatepulgana edasi Andres Mustonenile. Eestis tekkis 1970. 

aastatel samuti vanamuusika liikumine – 1970. aastal asutas Tõnu Sepp Viljandi 

Linnakapelli ja 1972. aastal lõi Andres Mustonen oma mõttekaaslaste ja sõpradega 

ansambli Hortus Musicus. Järgnesid ansamblid Consortium (asutaja Heino Jürisalu),  

Linnamuusikud (Taivo Niitvägi), Barocco (Samuel Saulus) jt. Nendes ansamblites 

mängisid klavessiini Maret Tomson (Viljandi Linnakapell), Imbi Tarum (Hortus 

Musicus), Ivo Sillamaa ja Anne Tüür (Consortium), Marju Riisikamp 

(Linnamuusikud) ja Lille Randma (Barocco). Oluline oli ka ansambel Balti Trio (Aina 

Kalnciema, klavessiin; Teet Järvi, tšello; Algridas Vizgirda, flööt), kes esitas lisaks 

varajasele repertuaarile palju kaasaegset muusikat. Ka Eesti Raadio Kammerorkester 

dirigent Paul Mägi juhatusel (u 1978-1983) mängis ja lindistas palju 

barokkrepertuaari 27  (Orgse, e-kiri 1.02.2012). Vanamuusika liikumine oli nagu 

omamoodi varjatud protest valitseva totalitaarse ja pealesurutud ideoloogia vastu.  

Suure tähtsusega oli vanamuusika heliplaatide, eriti Supraphoni (Tšehhoslovakkia) ja 

Eterna (Saksa DV) firmade, aga ka Melodija (NSVL) väljaantud vinüülplaatide levik, 

mida küll üliharva kaupluselettidel saada oli. Vähi meenutab umbes kümnest plaadist 

                                                 
27 ER Kammerorkestris oli klavessiinimängijana tegev Lembit Orgse. 
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koosnevat sarja 1000 лeт музыки (Tuhat aastat muusikat), kus esines nii ansambel 

Madrigal kui ka Andrei Volkonski orelil ja klavessiinil (Vähi, vestlus 14.09.2011). 

Mina ise mäletan Eterna plaadifirma plaate Tanzmusik um 1600 (Michael Praetoriuse, 

Johann Hermann Scheini ja Erasmus Widmanni muusikaga), Gabrieli und seine Zeit 

ja Heinrich Isaac und seine Zeit, mida sai lõpmatuseni kuulatud ja mis viisid justnagu 

mingisse teise, kättesaamatusse ja imekaunisse maailma. Kõik see mõjutas ka 

tollaseid ärksamaid heliloojaid. 

 

4.2.2. Klavessiinimuusika loomise perioodid  

 

Kirjutatud teoste arvu ja klavessiini osatähtsuse järgi võib eesti klavessiinimuusika 

tinglikult jagada ajaliselt kolme perioodi: 1) 1964-1990; 2) 1990-1999; 3) 1999. 

aastast edasi. Esimesel perioodil (1964-1990) kasutati klavessiini kui uudse tämbriga 

pilli, mis väljendas ka omamoodi protesti seni valitsenud stiili ja muusikalise maitse 

vastu. Teisel perioodil (1990-1999) kirjutati klavessiinimuusikat vähe ja huvi selle 

pilli vastu oli väike. Kolmandal perioodil (alates aastast 1999) kasvas klavessiinile 

tellitud teoste hulk ja suurenes ka heliloojate ring, kes sellele pillile kirjutasid.  

 
Esimesel, algusperioodil (1964-1990) kasutasid heliloojad klavessiini enamasti 

orkestri või ansambli sees, erandiks on vaid Peeter Vähi soolopalad. Orkestriteostes 

kasutasid klavessiini Arvo Pärt (Collage teemale BACH, 1964), Peeter Vähi 

(Concerto piccolo, 1976; Concerto grosso, 1980; kontsert kahele 

kammerorkestrile,1982),  René Eespere (Concerto ritornello, 1982), Rauno Remme 

kontsert klavessiinile, kammerorkestrile ja löökpillidele (1986), Ester Mägi 

(„Vanalinn“ – partiita flöödile, klavesssiinile ja kammerorkestrile, 1987) ja Erkki-

Sven Tüür (Ante finem saeculi, 1985; Lumen et cantus, 1989). Sellesse perioodi 

kuuluvad ka mitmed toredad kammerteosed, kus on kasutatud klavessiini: Ester 

Mägi kontsert klavessiinile ja orelile (1980), Erkki-Sven Tüüri „Visioonid 

barokktantsudest“ plokkflöötidele ja klavessiinile (1981), mis on loodud ansamblile 

Consortium ning „Rituaal“ vanamuusika ansamblile (Hortus Musicuse tellimusel) ja 

süntesaatorile (1982), Peeter Vähi „Neli Revali gravüüri“, flöödile, viiulile, vioolale, 

tšellole ja klavessiinile (1988) ja Lepo Sumera Quasi improvisata kitarrile ja 

klaverile/klavessiinile (1988).  

Esimesed sooloteosed klavessiinile pärinevad Peeter Vähi sulest: need on Reverence, 
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mis on kirjutatud 1978. aastal, kui autor õppis veel Tallinna Riiklikus 

Konservatooriumis, ning Introduktsioon ja fuuga aastast 1982. Ajendatuna protestist 

oma senise modernistliku ja avangardse loomingusuuna vastu pöördus ta nende 

lugudega täiesti teise stiili poole. Tegelikult lõi autor Reverence’i polüfooniatunniks, 

kus anti ülesanne kirjutada kahe teemaga teos. Üheks teemaks oli ette pakutud fuuga 

teema J. S. Bachi Fuugakunstist ja Vähi liitis sellele teise Bachi teema Hästi 

Tempereeritud Klaviiri I osa prelüüdist D-duur (Vähi, vestlus 05.02.2011). Oma 

koduleheküljel märgib Vähi, et need teosed on mõeldud kas klaverile või 

klavessiinile. See on väga õige määratlus, kui vaadelda neid teoseid eelpool käsitletud 

klavessiinipärasuse kriteeriumide alusel (vt peatükk 3.3).  

Sellel perioodil on tunda heliloojate huvi klavessiini tämbri vastu ja mitmed teosed on 

kirjutatud silmas pidades konkreetset ansamblit või esitajat. Klavessiini käsitletakse 

nagu eritämbriga klaverit, st kirjutatav tekst ei erine palju sellest, kui see oleks 

mõeldud klaveril mängimiseks. See on arusaadav, kuna sel ajal oli veel väga vähe 

klavessiine ja needki olid oma helikvaliteedilt kehvad. Niisuguste pillide kõla ei 

saanudki inspireerida heliloojaid teistmoodi kirjutama. Algusperioodil kasutatakse 

klavessiini ka vana ja uue, mineviku ja kaasaja vastandamiseks. Sellele viitavad nii 

neoklassitsismist inspireeritud helikeel kui ka Bachi tsitaatide kasutamine (Pärt, 

Vähi).  

 

Teisel perioodil (1990-1999) ei kirjutatud peaaegu üldse teoseid, kus oleks kasutatud 

klavessiini. Erandiks on Raimo Kangro teosed Display IV (1992) flöödile, tšellole ja 

klavessiinile ning Display VI (1994) kahele klavessiinile, samuti Erkki-Sven Tüüri 

„Arhitektoonika” (1992) ning Peeter Vähi „Komputeriseeritud maailma pastoraal“ 

(1995) flöödile, tšellole ja klavessiinile. Tüüri „Arhitektoonika” ja Vähi 

„Komputeriseeritud maailma pastoraal” on kirjutatud Balti Trio tellimusel nagu 

Kangro Display IV ja ka üks teos järgnevast perioodist (2001 - Toivo Tulevi Du ewig 

du).  

Põhjuseid, miks sellel perioodil klavessiinimuusikat vähe kirjutati, on mitmeid. Üheks 

teguriks on arvatavasti üldine muutus elukorralduses ja kultuurielus seoses Eesti 

iseseisvumisega. Enam ei olnud vaja millegi vastu protestida ega ka millestki 

kättesaamatust unistada. Teiseks oli nii klavessiinide kui ka klavessinistide hulk Eestis 

oli veel liiga väike, et selle pilli muusikale oleks olnud piisavalt turgu. Erandiks olid 

tellimused Balti Triolt, kes sel perioodil üsna aktiivselt esines ja salvestas. Lisaks oli 
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ehk ka esialgne huvi selle omamoodi protestiinstrumendi vastu kadunud või 

vähenenud ning pöördunud uudsemate vahendite ja võimaluste otsingutele.   

 

Kolmandal perioodil, alates 1999. aastast on klavessiinile seevastu kirjutatud palju 

teoseid – nii soolo- kui  ansamblimuusikat, kuna klavessiiniteoseid hakati üha enam 

tellima. See on kindlasti seoses meie klavessiinielu elavnemisega – oli välja 

kujunenud terve hulk selle pilli mängijaid, vastav kontserttegevus ja õpetus. Kasvas 

klavessinistide arv ning 1999. aastal lisandus veel neli uut ajaloolist klavessiini (vt 

peatükk 2.3.). Alates 1992 on EMTA õppekavas klavessiiniõpetus valikainena, alates 

1995 juba erialana (õpetajana dots Imbi Tarum) ja nii erialas kui ka valikaines 

juhenduse saanute hulk üha kasvab. Aastal 2000 ühinesid klavessinistid Eesti 

Klavessiinisõprade Tsunfti, mille üheks tegevusväljundiks on kontsertide ja 

Klavessiinifestivali (algselt Klavessiinipäevad) korraldamine. Just selle ja teiste 

festivalide (näiteks Eesti Muusika Päevad) jaoks hakati tellima ka uusi teoseid eesti 

heliloojatelt. Finantsiliselt toetas selliseid tellimusi Eesti Vabariigi 

Kultuuriministeerium, kes hakkas uudisteoste loomiseks toetusrahasid jagama.  

Esimeseks spetsiaalselt klavessiinile tellitud teoseks oli Helena Tulve pala 

sooloklavessiinile Sans titre – see oli tellimustöö 1999. aastal toimunud II 

Klavessiinipäevade jaoks. Järgnesid Mirjam Tally Swimming Bach (2001) 

(klavessiinile ja fonogrammile ad libitum), Kristjan Kõrveri Toc 1 (2006), Anti 

Marguste ”Ülejalatants” (2006) jt, mis kõik on just Klavessiinifestivali jaoks tellitud. 

Märkimisväärselt mahukas oli Eesti Muusika Päevade 2007 tellimus – selleks 

festivaliks valmisid Alo Põldmäe „Neeruti süit”, René Eespere Cum intervallis, Rein 

Rannapi Variatsioonid ja veel mõned teosed. Need kanti ette Draamateatri Maalisaalis 

toimunud kontserdil, mis kandis pealkirja Klavessinissimo.  

Hulk kammerteoseid on kirjutatud ansamblile Una Corda (Kristi Mühling, kannel; 

Ene Nael, klavessiin; Liis Viira, harf): Mirjam Tally „Joon” (2006/07), Helena Tulve 

„Silmajad” (2006/09), Elo Masingu „Kellamängutoos” (2008), Liis Viira „Chaconne 

ehk 50 ringi Erkki-Sven Tüüri terviseks” (2009), Märt-Matis Lille „Mõttelained” 

(2010). Lisaks on klavessiini kaasatud väga erinevates kammerkoosseisudes, kus tema 

kõrval on kasutatud nii kitarri, altsaksofoni, klarnetit, flööti, trompetit, keelpille, 

löökpille kui ka vokaliste ja fonogrammi (vt Lisa 1.).  

Klavessiini on kasutatud ka kolmes lavateoses: Tõnis Kaumanni kammerooperis 

„Kaubamaja” (2006), Monika Mattieseni tantsuetenduses Opus Tempus (2009) ja 
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Märt-Matis Lille ilmalikus müsteeriumis „Armastajad ja elupõletajad” (2011). 

Suurematest orkestriteostest on klavessiini vaid kolmes teoses: Age Veeroosi „Ühe 

kivi elu” (2004), Tõnu Kõrvitsa „Järelkuma” (2000) ja Alo Põldmäe „Elleri kooli 

rondo” (2009).  

Väga paljud teosed on loodud silmas pidades konkreetseid mängijaid ja ansambleid.  

Kahtlemata on kõige enam mänginud eesti klavessiinimuusikat ja inspireerinud seda 

looma Ene Nael, kes nii Una Corda koosseisus kui ka teistes kooslustes on esitanud ja 

lindistanud palju uudisteoseid. Teistest mängijatest võiks nimetada käesoleva töö 

autorit Imbi Tarumit ja Irén Lille, kes on oma kavadesse aegajalt lisanud eesti 

heliloojate teoseid.   

 

Joonis 1. Klavessiiniteoste hulk ja liigid kolme loominguperioodi lõikes. 
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Kokku on viimasel perioodil kirjutatud 9 pala sooloklavessiinile, 27 kammerteost, 3 

orkestriteost ja 3 lavateost, mille koosseisus on klavessiin.  

Nüüdseks käsitletakse klavessiini kui huvitava tämbriga pilli, mille võimalused ei ole 

enam kauged ja tundmatud, vaid tänu instrumentide kättesaadavusele võib iga 
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helilooja nendel ise katsetada ja proovida. Seda võimalust kasutavad autorid üsna 

meelsasti ja seda on ka nende teostes ka tunda. Heliloojad on igaüks leidnud oma 

suhte klavessiiniga ja seetõttu on teoste palett väga eripalgeline, ulatudes rahvaviiside 

intonatsioonidest (Marguste, Põldmäe) kuni elektroonika (Tally, Lock) ja 

rockielementide (Rannap, Jürjendal) kasutamiseni. Kui enamik paladest on väga 

klavessiinipärased, leidub ikka ka selliseid teoseid, mis ei ole klavessiinile sobivad 

liiga paksu akordilise faktuuri või liiga suurte hüpete tõttu (Põldmäe). Kõrveri teos 

Toc 1 on omapärane sümbioos barokiaegsest prèlude unmesuré’ st ja tänapäevasest 

klastrilisest helikeelest. Eespere kasutab oskuslikult klavessiinile omast nootide 

kinnihoidmist, liites sellele motoorselt ühtlase liikumise. Huvitava helikeelega on 

Tulve ja Tally teosed, kus klavessiini karge ja õrn, justnagu klirisev tämber muutub 

omaette väljendusvahendiks. Tally kasutab tsitaate J. S. Bachi HTK-st ja 

improvisatsioonilisi elemente (tempo, rütmialeatoorika jm) ning fonogrammitaustana 

veesolinat, mängutoosi jm. Ka Siimer armastab tsitaate eri ajastutest (Monteverdi, 

eesti rahvamuusika, Stravinski, Lutoslawski) (Siimer, e-kiri 24.11.2010). Viimase aja 

teostest on mängijate lemmikuteks kujunenud Kõrvitsa Folia ja Rannapi 

Variatsioonid, mis on tõeliselt pillipärased ja mida seetõttu meelsasti esitatakse. 

 

Joonis 2. Klavessiinile kirjutanud heliloojate arv perioodide lõikes. 
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Seega võib öelda, et eesti heliloojate algul ettevaatlik suhtumine klavessiini on 

praeguseks viinud küllaltki hea pillitundmiseni ja kasvanud viljakaks koostööks 

esitajatega. Seda kinnitavad ka heliloojate üllatavalt positiivsed vastused küsimusele, 

kas nad veel kavatsevad klavessiinile kirjutada. Kui vaid tuleb tellimus, ollakse uute 

teoste loomiseks valmis ja seda soovitakse teha tingimata või võimaluse korral 

klavessiini taga.  

 

 

4.3. Näiteid klavessiini käsitlusest sooloteostes 

 

Järgnevalt analüüsitakse mõningaid eesti heliloojate loodud sooloteoseid. Teose 

tutvustamise kõrval on tähelepanu all väljendusvahendid ja nende sobivus 

klavessiinile. Väljendusvahenditena on siin vaatluse all mänguvõtted (nii 

traditsioonilised kui ka uudsed), faktuur, registrid, tempokäsitlus ja kaunistuste  

kasutamine. Lisaks võetakse luubi alla probleemsed kohad ja antakse  

interpretatsioonilisi nõuandeid. 

 

4.3.1. Peeter Vähi Introduktsioon ja fuuga 

 

Peeter Vähi huvitus klavessiinist juba Tallinna Riiklikus Konservatooriumis õppides. 

Kui ta eelnevalt oli kirjutanud modernistlikus ja avangardistlikus stiilis, siis nüüd 

hakkas teda huvitama vanamuusika, aga ka ida muusika ja levimuusika (Vähi, vestlus 

14.09. 2010). Helilooja esimene klavessiiniteos Reverence ongi kirjutatud õppimise 

ajal 1978. aastal ning Introduktsioon ja fuuga kaks aastat pärast lõpetamist, aastal 

1982. Need ongi ühtlasi esimesed eesti helilooja poolt klavessiinile kirjutatud 

sooloteosed.  

 

Vaatlen lähemalt Introduktsiooni ja fuugat, mis on ulatuslikum ja helikeelelt 

komplitseeritum kui Reverence. Vormiliselt on teose eeskujuks barokiajal  kasutusel 

olnud prelüüd ja fuuga ning muusikalises materjalis võib leida sarnaseid jooni J. S. 

Bachi polüfoonilise helikeelega. Samas viitab introduktsioon oma džässilike 

harmooniatega ja swingiliku bassiga Vähi seotusele popmuusikaga28.  

                                                 
28 Vähi mängis 1987-1991 rokkansamblis Vitamiin ja kirjutas ansamblile ka laule.  
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Introduktsioon algab Allegros ja kulgeb rahunevas suunas vastavalt väga täpsetele 

tempomärkidele, valmistades hästi ette kontrasti veidi elavama fuugaga. Faktuur on 

introduktsioonis põhiliselt kahehäälne, aga kulminatsioonides kasutatakse lisahäälte 

abil kõla suurendamist.  

Fuuga teema on suhteliselt pikk (kaksteist takti), sisaldades nii noodikordust, hüppeid 

kui ka kromaatilist liikumist.  

Näide 5, t 66-77: fuuga teema. 

 

Fuuga kulgeb põhiliselt kolmehäälsena, vaid keskmise lõigu taktides 127-151 on 

faktuur neljahäälne. Fuuga on erinevate tempotähistega tinglikult kolme lõiku jagatud 

ja tempovahetusi toetab ka faktuuri muutumine.  

 

Eri mänguvõtteid on Vähi esile toonud staccato- ja rõhumärkide (nii kiilu- kui 

kriipsukujuliste) ning üksikute legatokaarte kasutamisega. Staccato esineb tihti 

rõhumärkidega koos ja selliselt on tähistatud näiteks ka fuuga teema algus. Autor 

tahab sellega esile tuua korduva noodi olulisust. Kaarega on ühendatud kiireid 

libisevaid käike ja eellööke. Esineb ka kahe noodi vahelist kaart, mille lõpus on punkt 

(taktides 96-97) ja see näitab, et teist nooti tuleb mängida kergemalt ja lühemalt. 

Enamasti aga on tekst ilma artikulatsioonitähistusteta ja jätab seetõttu esitajale palju 

kujundamisvabadust.  

See on ka barokiaja klavessiinimuusikale väga omane, et artikulatsioonimärke ei 

panda. Vähi teoses saab kasutada samasugust artikulatsiooni kui barokiaja muusikat 
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mängides, liiatigi vihjavad teemad sellele epohhile. Fuuga teema alguse rõhulisi 

veerandnoote tuleks klavessiinil võimalikult kaua kinni hoida ja järsult vabastada, et 

edasi anda nende otsustavat ja jonnakat karakterit. Laskuva kromaatilise motiivi puhul 

võib kasutada ka ülelegatot (vt peatükis 3.1. mänguvõtete kirjeldust). Samasugust 

veidi pealejätvat seotud mänguviisi võib rakendada ka trioolimotiivide puhul. Teema 

keskel olevaid hüppeid tuleks aga mängida non legatos (vt näide 5).  

 

Introduktsioonis ja fuugas on palju tehniliselt keerukaid võtteid: suured ulatused; 

trioolide ja punkteeritud rütmi mängimine samaaegselt ühes käes; trilleri ja liikuva 

hääle samaaegne teostamine ühes käes; eri häältes erineva artikulatsiooni 

kujundamine; faktuuri jagamine käte vahel. Vahel tuleb sobiva sõrmestuse või mõne 

motiivi käte vahel jaotamise kallal tükk aega nuputada, et parimat tulemust leida. 

Tegelikult johtuvad need probleemid liiga laiast ühe käe sõrmede alla jäävast ulatusest 

ja klavessiinile mittesobivast faktuurist. Kuna helilooja tutvus klavessiiniga oli 

piirdunud ainult umbes 10 minutiga ja ta komponeeris oma teoseid ikka klaveri taga 

(Vähi, e-kiri 13.01.2011), siis on paljud mängutehnilised võtted paratamatult 

klaveripärased. 

Faktuurilt on Vähi teos enamasti klavessiinile sobimatult liiga tihe, sisaldades ka 

ülemäära suuri ulatusi ühele käele mängimiseks. Mõnes kohas on kasutatud pikki 

trillereid ja oktave, mis komplitseerivad teksti veelgi. Samas aitab faktuuri 

tihendamine ja ka oktavite ja trillerite lisamine muusika arengut pingestadada. Kõige 

pillipärasemad on siiski  kahehäälsed lõigud introduktsioonis ja fuuga kolmanda lõigu 

alguses. 

 

Registrite kohta ei ole Introduktsioonis ja fuugas juhiseid antud. Tundub, et fuugas on 

sobivaim kasutada põhiliselt topeltregistrit (8´+ 8´), seda tingib nii teema karakter kui 

ka oktavite, punkteeritud rütmi, staccato ja rõhkude kasutamine. Üks lõik, kus 

kasutaksin kindlasti ühte registrit, on 151.-164. taktis parema käe trilleri puhul. Kui 

see pikalt kestev kaunistus kahe registriga mängides varjutaks vasakus käes esitatavat 

teemat, siis ülemisel manuaalil ühe registriga teostades ei tungi ta nii esile. 

Sissejuhatuses ja lõpuosas on võimalik otsustada, kas kasutada ühte või kahte 

registrit, ikka sellest lähtuvalt, kas tahetakse vaiksemat või tugevamat kõla.   

Kindlasti on Vähi antud tempomärgid interpreedile abiks, et teada, millistes lõikudes 

on vaja tempot muuta. Varase muusika puhul tuleb ju mängijal ise muusikateose 
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struktuuri, faktuuri jm põhjal teha otsus, millises tempos seda esitada. Selles mõttes 

on tänapäevaste teostega lihtsam, et tempod on ette antud, jättes interpreedile siiski ka 

varieerimisruumi. 

 

Vähi Introduktsiooni ja fuuga interpreteerimisel tuleb lahendada mitmeid probleeme. 

Suurim probleem on eelpoolmainitud faktuuri tihedus. Sõrmede all olevate 

intervallide ulatus on sageli suur, nii et käsi peab pingutama. Raskus on selles, et kui 

klaverimängija saab pedaali vajutamise järel käe lõdvestada, siis klavessiinimängija 

peab noote kinni hoidma, et kõla kestaks. Nii ei jää suurte ulatuste puhul eriti 

võimalust käe vabastamiseks ja on oht, et käsi sellise võtte ajal jäigastub ning kõla 

muutub selle tagajärjel kuivaks. Paks faktuur ei ole klavessiinile soodne ega omane 

(vt ka Thorp 1981). Fuugas tulebki palju pead murda, kuidas faktuuri kõige 

otstarbekamalt käte vahel jaotada, millist häält kauem kinni hoida ja millist varem 

lahti lasta, et olulised häälteliikumised oleksid kuulda. Väga tähtis on sealjuures 

sobiva sõrmestuse leidmine.   

Näide 6, t 148-150: keerukas tekst, kus on liiga suured ulatused paremas käes. 

 

Kõik probleemid tulenevad sellest, et heliloojal ei olnud piisavat kontakti 

instrumendiga. Sel ajal, kui Vähi oma sooloteose kirjutas, Eestis veel ajaloolistele 

eeskujudele põhinevaid klavessiine ei olnud (vt peatükk 2.3. Klavessiinid Eestis) ja ka 

vabrikupille leidus vähe. Tol ajal levinud masstoodangu instrumentide Ammeri ja 

Lindholmi mängimisel tundlikku sõrmelööki eriti vaja ei läinud, nii võis tunduda, et 

klavessiinil ja klaveril ei olegi vahet. Vähi teos ongi pigem klaverile, aga võimalusega 

seda esitada ka klavessiinil. 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et Vähi klavessiiniteosel on mõningaid kokkupuutepunkte 

barokiaja teostega  ja pillipärasuse kriteeriumidega – rütmipilt on piisavalt 

mitmekesine, meloodiline motiivistik varieeruv ja register on teose jooksul sama. 

Faktuur on kohati küllaltki hõre, aga raskestiteostatavad suured ulatused (ühes käes) 
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ei võimalda pilli kõlama panna.  

Samas ei ole piisavalt arvestatud klavessiini tämbrierinevusi diapasooni eri osades ja 

kasutamata on jäänud klavessiinile sobivad arpedžod ja nootide kinnihoidmine. 

Loomulikult on paljud puudused tingitud sellest, et ülalkirjeldatud põhjustel oli autoril 

kokkupuude klavessiiniga minimaalne.    

 

4.3.3. Helena Tulve Sans titre 

 

Helena Tulve teos Sans titre (Pealkirjata) klavessiinile on loodud 1999. aastal II 

Klavessiinipäevade tellimusel. Loo esmaeesitajaks festivalil oli Jukka Tiensuu. 

Tegemist on viiest miniatuurist koosneva tsükliga, mida võib võrrelda kunstis näiteks 

graafiliste lehtede sarjaga ja sellest tuleneb ka teose pealkiri (Tulve, e-kiri 

13.01.2011). Tulve on kirjutanud teose kohta järgmist: „Teose Sans titre puhul 

avastasin enda jaoks seda instrumenti, värve, kõlasid, nende kestusi, katkevust, 

erinevaid tihedusi ja hõrendamisi ning võimalust saavutada ka klavessiiniga kestvat 

kõla. Samuti haprust ja tugevust, jõudu. Lähtusin suuresti instrumendi tämbrilistest 

eripäradest.“ (samas). Võimalike mõjutajatena mainib autor György Ligetit ja  

François-Bernard Mâche'i, aga oma lemmikute hulgas  nimetab ta ka barokiaja 

heliloojaid François Couperini ja Johann Sebastian Bachi.  

 

Sans titre koosneb viiest eri pikkusega osast, millest igaühel on oma metronoomitähis 

ja registrite juhis. Heliloojal on iga detail väga täpselt paika pandud – millal millise 

käega registrit muuta, et see oleks õigeks hetkeks valmis, samuti on antud detailsed 

agoogilised tähistused, mis alguses muutuvad igas taktis. Tulve on teose eel andnud 

mõned oma märkide selgitused prantsuse keeles: alumine manuaal (premier clavier – 

I), ülemine manuaal (deuxième clavier – II), parem käsi (m.d. –  mano destra  – la 

main droite), vasak käsi (m.s. – mano sinistra – la main gauche). Vasaku ja parema 

käe märgid on vajalikud selleks, et näidata, kumma käega tuleb liigutada 

registrikangi. Lisaks on teose autoril kolm oma tähistust: vajutada klahv vaid 

poolenisti alla (n’appuyer la touche qu’a moitier); vajutada klahv lõpuni alla (appuyer 

la deuxième moitier); tõsta sõrm klahvilt nii, et keelel tekiks väike müra (enlever le 

doigt, en produisant un petit bruit sur la corde). Need on väga tundlikku 

klahvipuudutust nõudvad võtted, mis esinevad ainult teose aeglastes osades. 
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Tulve pidas algul harjumatuks klavessiini resonantsi lühidust ja heli tekkimise ataki 

teravust, aga leidis nendele probleemidele töö käigus sobiva lahenduse. 

Tähelepanuväärselt tabavalt formuleeris Tulve klavessiini eripära võrreldes klaveriga: 

erinev mängutehnika, erinevad võimalused pingestada ja kulmineerida muusikalist 

kulgu mitte läbi jõu ja kõlalise tugevuse, vaid rütmilise diferentseerimise ja 

tihendamise kaudu (Tulve, e-kiri 13.01.2011). Järgnevalt vaatlen Tulve teoses 

kasutatavaid väljendusvahendeid klavessiinipärasuse seisukohast ja toon välja 

probleemsemad momendid. 

 

Mänguvõtetest on väga olulisel kohal noodikordused.  Teose esimene lõik algab a' 

noodi kordamistega vaheldumisi eri  manuaalidel, kus alumisel manuaalil on 

lautoregister ja ülemisel tavaline 8´ register. Karakter on sealjuures tunglev, mida 

rõhutab come accelerando ja a tempo sage vaheldumine. Faktuur tiheneb järkjärgult, 

käed mängivad kogu aeg vaheldumisi eri manuaalidel. See loob pideva, aga mitte 

motoorse liikumise, sest rütmipilt on kogu aeg muutuv. Kasutakse ka eellööke ja 

tõusvate või laskuvate arpedžode lisamist. Veelgi olulisemal kohal on noodikordused 

teose neljandas lõigus, kus käed mängivad eri manuaalidel vaheldumisi 32-ndiknoote. 

Faktuur kord tiheneb, kord hõreneb, aga üldmulje on pidev kõlaline kestus. Selles 

lõigus võib leida paralleeli Ligeti teosega Continuum. Nootide kiiret kordumist 

peetakse klavessiinile väga sobivaks (Khadavi 1983: 10) ja seda on ka Tulve hästi 

tajunud ning kujundanud sellest oma teose põhilise väljendusvahendi.  

Kuna traditsioonilistest mänguvõtetest esineb teoses ainult mõnel korral staccatot ja 

rõhumärke, siis tavapärast meloodia artikuleerimist siin ei ole. Põhjuseks on läbivalt 

rütmilisel kordumisel põhinev faktuur, kus ei moodustugi meloodilisi liine. 

Kolmandas lõigus kasutatakse lühikesi järske staccato akorde ja mitmeid registri- ja 

manuaalivahetusi. Mõnel akordil on teravuse allakriipsutamiseks lisatud sforzando 

või  forte ja kiilukujuline või pikemal noodil horisontaalne rõhumärk.  

Aeglasemas tempos kulgevates lõikudes (teises ja viiendas) on Tulve kasutanud 

ülalkirjeldatud erivõtteid, kus klahv vajutatakse alla alguses poolenisti ja seejärel 

täielikult ning kus sõrm tuleb klahvilt tõsta küllalt järsku, et tekiks väike lisamüra. 

Need uudsed mänguvõtted eeldavad tundlikku klahvipuudutust ja on teostatavad 

kindlasti üksnes ajaloolistel pillidel.  

 

Faktuurilt on Tulve teos väga klavessiinipäraselt kirjutatud. Akordide ulatused on 
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sobivad, väljumata kordagi oktavi piirest. See on klavessiinimängus väga oluline 

faktor, sest kui käsi ei suuda kõiki akordi noote korraga haarata, jääb osa neist 

„kuivale“ ehk mitte kõlama. Kuna teoses on palju vaheldumisi mängitavaid 

tihedakõlalisi akorde, on ülimalt tähtis, et seda võtet saaks teostada tehnilise 

üleolekuga ja kätt pingutamata.  

Lõigud on kujundatud erinevalt – aeglasemad osad on hõredama, kiirete vältustega 

osad aga tihedama faktuuriga. Sealjuures on faktuuri pideva muutmisega tagatud 

muusikaline dramaturgia, kus pinge kord kasvab, kord jälle kahaneb. Nooditekst on 

sobivalt hõre just teose alguses ja lõpus, selle tihendamisega keskmistes osades 

antakse aga oskuslikult edasi muusikalist arengut ja pingestatust. 

Arpedžosid esineb teoses minimaalselt, samas loob kiirelt vahelduvate nootide-

akordide faktuur arpedžodega sarnaneva pidevalt täidetud helimustri. Peale selle aitab 

eri lõikude meeleolu edasi anda ka rütm – pikemate noodivältustega on tagatud 

rahulikum seisund, samas kui kiired noodid loovad ärevalt pulseeriva tunde. 

Klavessiinifaktuurile omast nootide kinnihoidmist arpedžolaadsetes käikudes ja 

kõrvutiasetsevates nootides ei esine, sest neid elemente ei ole teoses kasutatud. 

 

Tähtsal kohal on registrite vaheldusrikas kasutamine. Võiks öelda, et see on Tulve 

teoses üheks olulisemaks väljendusvahendiks. Kuna teos on kirjutatud 

kahemanuaalisele klavessiinile, on tihti kasutusel korraga tavaline register ja 

lautoregister (kumbki eri manuaalil). Kuid rakendamist leiavad ka 4´ register, koppel 

ehk kahe 8´ registri ühendamine ja nende mitmesugused kombinatsioonid. Kui 

enamik heliloojaid ei märgi üldse registreid, siis Tulvel on väga täpselt paika pandud, 

kus milliseid registreid peab kasutama. Sagedane registrite vahetamine teose jooksul 

on üks nüüdismuusika tunnusjooni. Ajaloolises traditsioonis sagedasi registrivahetusi 

polnud, sest siis ei vajatud suuri dünaamilisi muutusi ja seega instrumendid seda ka 

teha ei võimaldanud. 

 

Tulve klavessiiniteose ettekandmisel ongi üheks raskuseks sujuv registrite 

vahetamine. Kuna registrilülitusi tuleb teha aegajalt ka pidevat liikumist katkestamata 

(õnneks aeglase tempo puhul), siis on helilooja mõnes kohas sisse kirjutanud, millises 

taktis ja kumma käega seda liigutust sooritada. See toiming võtab mõne hetke aega ja 

selle jooksul on üks käsi klaviatuurilt eemal, seetõttu on seda parem teostada pausi 

ajal või fraasidevahelisel hetkel. Tulve teoses tuleb registreid vahetada tihti fraasi 
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keskel, kuid helilooja on selleks leidlikud lahendused andnud. Register tuleb valmis 

lülitada veidi varem ja sellises kohas, kus üks käsi on korraks vaba.  

Näide 7, t 63: registri sisselülitamine vasaku käega.   

 

Algusosas on raskuseks kummagi käega eri manuaalidel mängides pidevalt muutuva  

rütmika sujuv ja loomulik esitamine. Ka eellöökide mängimine võib olla keerukas, et 

sealjuures säiliks soovitud rütmijoonis. Samuti on baroki „koolitusega“ klavessinistile 

harjumatu taktimõõtude sage vaheldumine. 

Näide 8, t 30-34: taktimõõtude vaheldumine ja eellöökide rakendamine. 

 

Tulve on oma juhistes ülimalt täpne – iga tempomuutus, iga registrivahetus on paigas. 

See on ühest küljest väga suureks abiks interpreedile, sest ei ole mingit kahtlust, 

millise registriga mängida ja millises liikumises lõike esitada. Teisest küljest on see ka 

veidi piirav, sest palju loominguvabadust esitajale sellisel puhul ei jää. Samas 

traditsioonilises barokiaja muusikas on küllaga vabadust nii tempodes, 

artikulatsioonis,  ornamentikas kui ka registrite valikus.  

 
Kokkuvõtteks võib öelda, et Tulve Sans titre on kirjutatud väga hea pillitunnetusega – 

sobiv on nii faktuur kui ka akordide ulatused. Autor on noodikorduste ja eri 

manuaalide vastandamisega loonud omapärase väreleva kõlamaailma, mis 

klavessiinile hästi sobib. Sellega on helilooja leidlikult lahendanud kaks põhilist 

probleemi – kõla lühiduse ja ataki teravuse klavessiinil. Pideva helide kiire 

järjestikuse kordamisega on loodud pikalt kestva kõla illusioon. Ataki teravus aga ei 

häiri, kui liikumine on väga kiire, pigem annab tulisust ja sära juurde. Terav atakk 

võib tekitada probleemi aeglastes laulvates lõikudes, aga käsitletavas teoses on need 
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pehmendatud eellöökide ja erinevate registrite (lautoregistri ja tavalise registri) 

vastandamisega.  

Väga oluline on asjaolu, et Tulve komponeeris oma teose klavessiini juures (Tulve, e-

kiri 13.01.2011). Kuna autori käsutuses oli kahemanuaaline klavessiin, on teoses 

kasutatud ära kõik selle pilli võimalused. Kahjuks seab see aga mõningase piirangu 

teose esitamiseks, sest ei kujuta ette selle mängimist ühemanuaalisel klavessiinil – 

niivõrd palju on helilooja ekspluateerinud just eri klahvistike vahelduvat ja 

eritämbrilist faktuuri.  

 

4.3.4. René Eespere Cum intervallis 

 

René Eespere oli enne soolopala Cum intervallis (Katkestustega ld k) kirjutamist 

kasutanud klavessiini mitme instrumentaalkontserdi koosseisus (Concerto ritornello, 

Kontsert viiulile ja kammerorkestrile) ning lastelaulude saateansamblis. Cum 

intervallis valmis heliloojal Eesti Muusika Päevade 2007 tellimusloona, pühendusega 

Imbi Tarumile. Algne pealkiri oli Libellus interruptus (Katkestatud teos), mis hiljem 

siiski sai nimetuse Cum intervallis. Autor kirjeldab, kuidas teose idee hakkas 

vormuma klavessiiniga otseses kontaktis olemise, improviseerimise käigus – „tasapisi 

kujunes teose olulisimaks eesmärgiks pidevas liikumises olek, mida hakkas 

murendama vajadus hetkelisteks seisakuteks, kuuldu-nähtu eraldamiseks üldisest 

virrvarrist. Tekkis justkui iseendalt küsimiste-vastamiste ajas kulgev ahel“. (Eespere, 

e-kiri 22.10.2010).  

Eespere Cum intervallis on helikeelelt baroklik, meenutades instrumentaalmuusika 

kiirete osade tegusat motoorikat. Samas on see liikumine pidevalt katkestatud, 

destruktureeritud, nagu rõhutamaks kaugenemist barokiaja tasakaalust ja harmooniast. 

Sellisel katkestamisel on ka retooriline roll – väljendatakse õhku jäävaid küsimusi, 

vihjeid ja ilmselt ka vastuseid, kõlab omamoodi retsiteerimine. Retsitatiiv on ju üks 

barokile iseloomulikke vorme ja seega võib taas leida seost varasele muusikale omase 

„kõneleva“ stiiliga, mida on välja toonud Nicolaus Harnoncourt oma raamatus 

„Kõnelev muusika“ (Harnoncourt 2003: 137-139). Ka Eespere ise tunnistab 

barokkmuusika, sealhulgas Bachi klavessiinikontsertide ja Brandenburgi kontsertide 

mõju klavessiini rakendamisele oma loomingus (Eespere, e-kiri 22.10.2010). 
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Cum intervallis koosneb vormiliselt kahest osast, Allegrost ja Andantest. Liikumine 

jääb läbi teose tegelikult samaks, kuna Allegro veerandnoot on võrdne Andante 

kaheksandiknoodiga. Vaatlen lähemalt, kuidas Eespere on klavessiini käsitlenud ja 

milliseid võtteid kasutanud. Lisan ka mõningaid interpretatsioonilisi nõuandeid.  

  

Teose faktuur on enamasti kahehäälne, kuigi teises osas leidub ka poolelöögilisi 

suure ulatusega akorde, mis katkestavad tavapärast kuueteistkümnendiknootide 

liikumist. See on klavessiinile väga sobiv faktuur (Khadavi 1983: 10), eriti koos 

nootide kinnihoidmisega. 21. taktist alates hakkavad sinnani pidevalt kulgenud 

liikumist katkestama pausid, mis muutuvad oluliseks väljendusvahendiks. Lõpuosas 

taastub ühtlane katkestuteta liikumine, kui viimases taktis pausidega eraldatud motiiv 

välja arvata. Viimased kaksteist takti ongi nagu kooda, kus liikumine on pidev ja 

pingestatud, lõppedes järsku ning punktiks kõlab justkui meenutusena kahenoodiline 

motiiv lautoregistris. Selline võte on ka varases muusikas väga levinud, et tiheneva 

faktuuri abil antakse edasi pingestatuse kasvu.  

Tuleb nentida, et Eespere kasutab kogu teose jooksul oskuslikult faktuuri muutmist – 

ühtlust, pausidega katkestamist ja tihendamist, et tuua esile erinevaid muusikalisi 

mõtteid. 

 

Eespere teose üks olulisi mänguvõtteid on nootide kinnihoidmine ja selle abil kõla 

pikendamine. Esimeses 48 taktis tuleb kinni hoida e nooti vasakus käes ja f nooti 

paremas käes, samas neid ümbritsevaid teisi noote mitte. See loob nagu baasi, mille 

ümber on bassi- ja sopranihääle liikumist hästi välja kuulda. Kuigi taktimõõt on 

vahelduv, jätkub pidev kaheksandikliikumine ja bassidest lähtuvalt tekivad erineva 

pikkusega rütmigrupid. Sellele faktuurile saab anda erinevaid rõhuasetusi – võib esile 

tuua bassi, ülemist häält, taktialgusi või kasutada nende rõhkude kombineerimist.  

Näide 9, t 1-4: erinevad rütmigrupid 4+5 | 5+5 | 6+(2 | 2)+5 |.  

 

Tegelikult ei ole Eespere ette kirjutanud ühtegi rõhku, staccato ega legato võtet. See 

on väga traditsioonipärane, et artikulatsioonimärke peaaegu ei ole. Mängija võib ise 
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otsustada, kas mängida rohkem seotult või eraldatult. Mina kasutaksin mõlema võtte 

märkamatut kombineerimist ja esimese osa kaheksandiknoodilistes motiivides 

rakendaksin veidi ülelegatot, hoides esimest nooti pisut kauem kinni.  

Näide 10, t 55-60: kaheksandike paarides võib kasutada ülelegatot.  

 

Eespere ei kasuta ebatraditsioonilist notatsiooni ega mänguvõtteid, kui vahelduv 

taktimõõt välja arvata. Seega on nooditekst hästi loetav ja ei valmista esitajale 

lisaraskusi. 

 

Eespere on üsna täpselt märkinud, millises kohas milliseid registreid tuleks kasutada, 

seda kahtlemata tänu tema otsesele kokkupuutele klavessiiniga Cum intervallise 

kirjutamise käigus. Helilooja möönab sealjuures, et klavessiini juures veedetud aega 

oleks võinud olla isegi rohkem, et seda instrumenti paremini tundma õppida (Eespere, 

e-kiri 22.10.2010). Kui esimene osa algab topeltregistriga 8´+8´ esimesel manuaalil, 

siis alates 49. taktist vastandatakse esimest ja teist manuaali ehk tugevat ja vaikset 

registrit. 121. taktist tuleb kasutusse lautoregister, mis motiiviti vaheldub 

summutamata tavalise registriga. Andante algab täisregistritega 8´+8´+4´, sellele 

vastandub aegajalt ülemine manuaal ühe registriga. Lautoregistrit tuleb veel mõned 

korrad sisse ja välja lülitada, et anda edasi motiivide erinevaid värve ja dünaamikat. 

Registrite kasutamisel on tunda, et helilooja mõtleb tugeva ja vaikse kõla 

saavutamisele ja kasutab selleks erinevaid registreid täiskõlast (8´+8´+4´) kuni 

lautoregistrini. Noodis on lisaks registritähistele lisatud ka tavapärased 

dünaamikamärgid (f, mf ja p).  

 

Üheks raskuseks teose esitamisel on kindlasti registrite kiire sisse- ja väljalülitamine, 

näiteks 120. taktis tuleb lülitada välja 4´ register, tõmmata ülemist manuaali enda 

suunas, et manuaalide kopeldus ei toimiks ja lülitada sisse lautoregister. See nõuab 

kiiret ja täpselt planeeritud tegutsemist, et jõuda nende kolme liigutusega õigeks ajaks 

valmis. Omajagu harjumist vajab eri manuaalidel vahelduvate motiivide esitamine, 

mida on teoses läbivalt kasutatud. See võte on varasemas muusikas kasutusel C. P. E. 

Bachi ja tema kaasaegsete loomingu esitamisel klavessiinil, kus kiired dünaamilised 
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muutused mängivad olulist rolli.  

 

Eespere klavessiinipala Cum intervallis on üsnagi pillipärane ning tänu selgele 

vormile hästi haaratav ja arusaadav nii mängijale kui ka kuulajale. Teos vastab üsna 

suures osas klavessiinipärasuse kriteeriumidele (Thorp 1981: 44-45), mida on 

käsitletud peatükis 3.3. Siin on olemas sobivad parameetrid – läbipaistev faktuur, kus 

enamasti kasutatakse kahehäälsust; rütmiline mitmekesisus pideva liikumise ja 

katkestatud liikumise näol; meloodia koosneb motiividest, mida pidevalt 

transponeeritakse ja muudetakse. Väga hästi ja mõjuvalt on koodas tekitatud 

kulminatsioon faktuuri abil, kus mõlemas käes on kuueteistkümnendikliikumine, 

bassis ostinaatsete arpedžodena ja sopranis tõusvate käikudena.  

Näide 11, t 188-191: kulminatsiooni kujundamine faktuuri abil. 

 

Teos sisaldab mitmeid instrumendile sobivaid jooni – kasutatud on nootide 

kinnihoidmist ja arpedžolaadseid käike; tempo on läbi teose muutumatu; ulatused on 

käele sobivad. Samas puudub siin barokile omane liikumise paindlikkus ja 

artikulatsiooni mitmekesisus.  

 

Kokkuvõttes võib öelda, et René Eespere Cum intervallis on klavessiinile sobiv nii 

faktuurilt kui mänguvõtete kasutamise poolest. Eriliselt võib esile tõsta kõla 

pealejätmise võtte sobilikkust teose alguses ja lõpukulminatsiooni andmist tihendatud 

faktuuri abil. Suurim raskus selle teose esitamisel on nii registrite vahetamine kui ka 

muutumatu tempo hoidmine. Viimane on ehk üllatav, aga kuna varase muusika 

repertuaarile on omane teatud liikumise elastsus ning meloodika rütmiline ebavõrdsus 

(inegalité pr k) ja detailne artikuleerimine, võib väga ühtlasest liikumisest 

kinnipidamine osutuda omajagu problemaatiliseks. Mängisin enne teose esitamist 

seda autorile ette nii, nagu seda tajusin, teatud barokliku nõtkusega ja mõningate 
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agoogiliste vabadustega, ja olin üllatatud, et helilooja soovis väga ühtlast liikumist. 

Seetõttu tekkis mul isegi küsimus, kui palju peaks järgima autori soove ja kui palju 

võib interpreet usaldada iseennast.  

Teose registritevalik eeldab kahemanuaalset klavessiini, mis seab esitusele teatud 

piirangu, sest ühemanuaalse pilliga ei ole võimalik kiireid tämbrivahetusi teha. Kui 

seda siiski mängida ühe klahvistikuga instrumendil, jääb paratamatult registrite 

vahetamine harvemaks. Arvan, et konkreetse teose puhul on see täiesti võimalik ja 

lugu ei kaotagi eriti.  

 

4.3.5. Rein Rannapi Variatsioonid 

 

Rein Rannapi klavessiiniteos Variatsioonid on kirjutatud Eesti Muusika Päevade 

tellimusel 2007. aastal ja selle esmaesitajaks oli Imbi Tarum. Variatsioonide 

komponeerimine ei ole autorile esmane kokkupuude klavessiiniga, sest noorena esitas 

ta oma kontserdikavades tihti paar lugu ka klavessiinil. Samuti proovis ta Bachi 

teoseid omandades neid mängida klavessiinil, et saada inspiratsiooni nende 

esitamiseks klaveril (Rannap, e-kiri 17.01.2011). Ka ei ole see Rannapi esimene 

klavessiinile kirjutatud teos: 1981. aastal kirjutatud Noortekontserdis (hilisema 

pealkirjaga Concerto grosso in un movimento) sisaldub klavessiinipartii ja ka 

soolokadents klavessiinile. Seda komponeerides katsetas ta teost ansambli Hortus 

Musicus klavessiinil (samas). Seda, et Rannapile ei ole klavessiin võõras, on ka 

Variatsioonides tunda.               

Rannapi sõnade kohaselt tahab ta mingile pillile kirjutades just selle pilli omapära ja 

erinevusi teistest instrumentidest esile tuua ja maksimaalselt ära kasutada. Klavessiini 

puhul oli lisaks muule eriliseks kahe manuaali olemasolu, kus saab mängida sarnast 

materjali nii-öelda ristis kätega samas registris, mis klaveril on küll ka võimalik, aga 

ebamugav. Veelgi suurema kontrasti saavutamiseks kasutas Rannap ühte manuaali 

summutatult (samas). Helilooja heidab valgust teose sünnile: „Kõigepealt oli 

algmotiiv ja improviseerides katsetasin selle varieerimist, sellest tuleneski hiljem siis 

variatsioonivorm. Oli tunda, et variatsioonide vahele on vaja midagi muud – 

kontrastset vahemängu. Vahemängude jaoks tuli harmooniline idee eksponeeda 

kaugeid harmooniaid tüüpilises klavessiinifaktuuris arpedžo kolmkõlana, aga erineva 

kiirusega, nii et iga ritornell ehk vahemäng variatsioonide vahel on erineva rütmilise 

lahendusega arpedžo.” (samas).  
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Teos koosneb sissejuhatusest, teemast, üheksast variatsioonist ja koodast. Teema on 

lakooniline, meenutades oma lihtsuses rahvalaulu ja seda on arendatud põhiliselt 

rütmiliselt, aga ka erinevate faktuurivõtete abil. Selles võib leida baroksele 

meloodikale omaseid eellööke, samas on rütmika sünkoopne ja taktirõhkude (5/4 

taktimõõdus) suhtes nihutatud. Kui teema on suhteliselt väheliikuv, siis vaheosade 

värsked ja ootamatud harmooniad tekitavad sellele hea kontrasti. 

Vaatlen nüüd, milliseid väljendusvahendeid on Rannap oma teoses kasutanud ja teen 

oma kogemusest lähtuvaid tähelepanekuid. 

 

Rannapi Variatsioonides on faktuur klavessiinile sobivalt kahehäälne (välja arvatud 

akordilises 4. ja 9. variatsioonis) ja ükski akordi või kinnihoitava harmoonia ulatus ei 

ületa sõrmede ulatust. Vaheosade kinnihoitud arpedžod loovad aga tihedama faktuuri 

mulje ja mõjuvad improvisatsiooniliste järgnevustena. Seda suhtelist vabadust 

rõhutavad ka mitmed agoogilised tähistused (rubato molto, espressivo, accelerando, a 

piacere) ja erinevate tempomärgistuste kasutamine.  

Teema arendamisel on kasutatud mitmeid varieerimisvõtteid: kaanonit kahe 

eritämbrilise (tavaline ja lautoregister) manuaali vahel, pausidega hakkimist, rütmilist 

varieerimist, faktuuri tihendamist ja polürütmikat. Muusikaline areng toimub tõusvas 

joones, mis viib 9. variatsiooni tiheda faktuuri, polürütmika ja lõpukiirendusega 

kulminatsioonini. Variatsiooni alguses esitatakse teema vahelduvate akordidena ning 

seejärel hakkab parem käsi mängima trioole ja vasak käsi kvartoole, kusjuures 

kolmele triooligrupile vastab kaks kvartooligruppi. Pikale kiirendusele lisandub lõpus 

accelerando molto ja generaalpaus. See on hea näide, kuidas klavessiinil on võimalik 

tekitada pinge kasvu, mis mõjub crescendo efektina. 

Näide 12, t 244-248: kulminatsiooni arendus. 
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Variatsioonides esineb mitmeid uudseid mänguvõtteid. Üks võte, mida ka Tulve ja 

Eespere on kasutanud, on lautoregistri kasutamine samaaegselt tavalise registriga. 

Rannap rakendab seda kahe tämbri kõrvutamist kohe esimeses variatsioonis ja 

hiljemgi.  

Näide 13, t 28-31: tavalise registri ja lautoregistri vastandamine teema alguses. 

 

Üks Rannapi lemmikvõtteid tundub olevat ka tremolo. See võte leiab kasutust kolmel 

viisil: 1) tremolo ühe käega eri manuaalide vahel; 2) sõrmedega keelte eesosas; 3) eri 

manuaalide vahel, samaaegselt teise käega vastavaid keeli rohkem või vähem 

summutades. Rannap on siin hästi ära kasutanud kahe manuaali olemasolu. Selline 

tremolo ebatraditsiooniline kasutamine on Rannapile ainuomane, teistel meie 

heliloojatel seda võtet sellisel kujul ei leia.    

Palju on teoses kasutatud nootide pealejätmist arpedžode mängimisel. See võte on 

väga klavessiinipärane, sest lisab muidu teravavõitu kõlale lisaresonantsi. Rannap 

märgib seda mänguviisi nii kaartega kui ka lihtsalt märkega „kõik noodid jätta 

kõlama“. Paljudes kohtades ei ole siiski mingit vihjet, kas tuleks mängida seotult,  

eraldatult või noote kinni hoides. Arvan, et neid mänguvõtteid tuleks varieerida, nii et 

ei oleks läbivalt kuiv kõla ega ka vastupidi, liiga „üleujutatud“ helipilt. Lähtuda võiks 

harmooniatest ja hoida kinni akordide esimesi noote. Kui mängisin Variatsioone 

Rannapile ette, siis soovis ta ühes kohas erandlikku kuivemat ja eraldatumat 

mänguviisi. Samas ei saa kunagi täpselt teada, kuidas helilooja oma teost igas detailis 

ette kujutab. Ja kas peabki teadma? Sageli ei ole võimalust teost heliloojale esitada ja 

sel juhul peab esitaja usaldama oma sisetunnet ja muusikalist maitset. 

 

Registritest on juba eelpool juttu olnud seoses lautoregistri ja tavalise registri 

samaaegse kasutamisega eri manuaalidel. Selle huvitava kombinatsiooni kõrval ei ole 

helilooja aga ühtegi muud registritähist nooti märkinud. Aga kõikidesse 

variatsioonidesse see ei sobinud ja nii leidsime koos autoriga sobiva registrite 

kasutamise plaani, mis vastas teose sisemisele dünaamilisele arengule. Siin oli kasu 

ka minu kui interpreedi praktilistest kogemustest ja vastavatest ettepanekutest.  
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Millised on Variatsioonide võimalikud esitusprobleemid? Teose esitamisel on üheks 

raskuseks kõikide autori poolt toodud tempomärkide järgimine, sest peaaegu iga 

variatsioon ja vahemäng on tempoliselt veidi erinev. Arvan, et need tempoviited on 

pigem orientiiriks, sest praktikas ei saa küll loota, et neid nii täpselt realiseerida 

suudetaks. Tehniliselt on keerukas ja harjumatu teostada tremolot keeltel ja tremolot 

kahe eri manuaali vahel. Rütmiliselt valmistab kõige suuremat raskust 9. variatsioonis 

esinev kummaski käes eri rütmide mängimine. Üheks probleemiks on ka registrite 

vahetamine. Meie koostöö tulemusena kujunenud  registratsiooni puhul tuleb mitmel 

korral lautoregistrit kiirelt sisse ja välja lülitada, klahvistikke kopeldada ja jälle 

eraldada. Mõni teine interpreet teeb ilmselt oma registrivaliku.  

Mis puutub uudsete mänguvõtete (tremolo manuaalide vahel, tremolo keeltel ja 

manuaalidevaheline tremolo koos vastavate keelte summutamisega teise käe abil) 

kirjeldamisse nooditekstis, siis sain mina neist aru alles pärast seda, kui autor oli neid 

mulle demonstreerinud. Kõige parem oleks, kui helilooja annaks eessõnas nende 

kohta lühikirjelduse, praegune napp sõnastus ei kirjeldanud neid uudseid võtteid 

piisavalt.  

 

Teose väljendusvahendite analüüsimise tulemusena peab tunnistama, et Rannapi 

klavessiiniteos vastab enamikule pillipärasuse kriteeriumidele (vt peatükk 3.3.). Siin 

kasutatakse mänguvõtteid helide pealejätmisest legato ja non legatoni ning uudse 

võttena lisandub tremolote rakendamine. Palju on klavessiinile väga sobivad akorde ja 

arpedžosid, kusjuures ükski akordi või kinnihoitava harmoonia ulatus ei ületa 

sõrmede ulatust. Muusikalist arengut pingestatakse faktuuri abil, mis annab paremat 

tulemust kui registrite vahetamine. Meloodia ja saade on tänu lautoregistri ja tavalise 

registri kasutamisele piisavalt kontrastsed ning kasutatud on eellöögilisi kaunistusi, 

mis meloodiat mitmekesistavad. Teos lubab agoogilisi vabadusi, sisaldades nii rubatot 

kui accelerandot ja allargandot. Oskuslikult on kasutatud pilli diapasooni eri osi, 

andes sellega hästi edasi nende erinevaid tämbreid.  

 

Kokkuvõttes võib tõdeda, et Rannapi Variatsioonid on kirjutatud väga pillipäraselt, 

kasutades selleks nii traditsioonilisi kui uudseid väljendusvahendeid. Teose selge 

ülesehitus ja selle arengut toetav faktuuri muutmine teeb temast hästi jälgitava ja 

loogiliselt kujundatava klavessiinipala. Kuigi autor ei ole määranud kõiki 

registrivahetusi päris täpselt, on mängijal võimalik neid vastavalt faktuuri 
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muutumisele ise leida.  

Kogu teosest on tunda, et Rannap on püüdnud arvestada klavessiini eripäraga. Näiteks 

on ta ise märkinud, et pärast klavessiinil proovimist tõstis ta materjali mõnikord ühest 

oktavist teise, kuna see kõlas küll hästi klaveril või süntesaatoril, aga mitte 

klavessiinil (Rannap, e-kiri 17.01.2011). Tänu sellele, et Rannap korduvalt proovis ja 

katsetas oma teost klavessiini juures, ongi sellest lõppkokkuvõttes tulnud sellele 

instrumendile väga sobivalt kirjutatud pala. Märkimisväärne on sealjuures see, kuidas 

autor teost mulle tutvustades seda ise suurepäraselt klavessiinil esitas, 

demonstreerimaks erinevaid temposid ning karaktereid.  
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5. Kokkuvõte 

 

Tänapäevane eesti heliloojate klavessiinilooming on küllaltki ulatuslik ja 

mitmekesine, hõlmates 20. sajandi 80. aastate suhteliselt väheste teostega 

algusperioodi ja jõudes välja kuni viimase aja jõudsalt kasvava teoste hulgani. See 

annab tunnistust heliloojate suurenenud huvist klavessiini ja selle võimaluste vastu. 

Uudse repertuaari lisandumisel tekkis vajadus seda analüüsida ja võrrelda 

traditsioonilise klavessiinikäsitlusega.  

 

Klavessiini taasavastamine 20. sajandil tekitas mitmeid probleeme. Kuna klavessiini 

kasutamises oli umbes saja aasta pikkune vahe, siis olid katkenud ka ajalooliselt 

väljakujunenud esituspõhimõtted ja teadmine pilli võimalustest. Mängijad pidid palju 

vaeva nägema, et omandada ajaloolistele allikatele tuginev ja pilliga kooskõlas olev 

tehnika ja väljendusvahendid. Kokkupuude nüüdisaegse repertuaariga tekitab 

interpreedis aga sageli nõutust –  see ei pruugi klavessiinile sobida, kuna ei arvesta 

piisavalt instrumendi füüsikaliste ja kõlaomadustega ning käe loomuliku ulatusega. 

Seetõttu muutuski minu jaoks uudisteoste analüüsimisel üheks kesksemaks teguriks 

nende sobivus klavessiinile: millisel määral on helilooja osanud silmas pidada 

klavessiini võimalusi. Sama parameetrit on oluliseks peetud mitmetes nüüdisaja 

klavessiinimuusikat käsitlevates doktoritöödes, mille autoriteks on ameerika 

klavessiinimängijad (Linda S Khadavi, Keith Andrew Thorp).     

 

Suur osa nüüdisaegse repertuaari problemaatikast on seotud klavessiini vähese 

tundmisega. Seetõttu on loomulik, et esialgu kui klavessiinide arv oli väike, valitses 

paratamatult klaverist tulenev instrumendikäsitlus. Algusperioodil levinud 

masstoodangu klavessiinide29 mängutehnika ei erinenud eriti klaveri omast. Alates 

ajaloolise klavessiini taas kasutuselevõtmisest 20. sajandi teisel poolel muutus aga 

instrumendi omaduste tundmine oluliseks. Seetõttu osutus vajalikuks tutvuda 

klavessiini mängutehnika ja mänguvõtetega, süveneda tema kõlamaailma. Mida enam 

tajutakse instrumenti ja osatakse arvestada selle eripäraga, seda parem on tulemus nii 

interpreedi kui helilooja jaoks. Sellisele tõdemusele jõudmine ja soov teadvustada 

tänapäevase klavessiinimuusika võimalusi sobivate väljendusvahendite leidmisel 

                                                 
29 Thorp nimetab neid lausa klavessiini mehhaanikaga klaveriteks (plucking piano) (Thorp 1981: 9). 
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tingiski käesoleva töö teemavaliku. 

 

Uurimustöö sai alguse kokkupuutest kaasaja muusikaga ja mõningate vastuolude 

tunnetamisest traditsioonilise  ja nüüdse pillikäsitluse vahel. Sissejuhatuses sõnastasin 

eesmärgina teadvustada klavessiinile sobivaid väljendusvahendeid ja mänguvõtteid 

ning uurida, kuidas neid rakendatakse nüüdismuusikas. Klavessiinile omaste võtete 

kasutamine heliteose loomisel annab eeldused, et teos kõlab klavessiinil hästi ja ka 

mängijal tekib sellega parem kontakt. Põhjus, miks paljud klavessiinimängijad ei 

mängi nüüdisaegset repertuaari, on peamiselt tingitud just vastuolust pilli omaduste ja 

muusika vahel, mis nendega piisavalt ei arvesta. Seega peaks klavessiinipäraste 

väljendusvahendite tutvustamine ja analüüsimine kaasa aitama uute võtete 

otstarbekamale kujundamisele.  

 

Toetusin oma töös mitmele väitekirjale, kus käsitletakse klavessiinile sobivaid 

tehnikaid. Linda S Khadavi uurimustöö Twentieth-Century Harpsichord Music: 

Selected playing Technics (1983) jagab klavessiiniteostes kasutatavad tehnikad ja 

mänguvõtted klavessiinile sobivateks ja mittesobivateks. Ta rõhutab, et klavessiinile 

ei tuleks kirjutada samamoodi nagu teistele klahvpillidele, vaid peaks arvestama 

mitmeid olulisi aspekte – klavessiini heli järsk alguseatakk ja sellele järgnev kõla kiire 

hääbumine; pilli õrn konstruktsioon; võimalus noote ühendada ja kinni hoida üksnes 

sõrmedega (mitte pedaali abil nagu klaveril). Khadavi leiab, et tutvumine 

traditsioonilise klavessiinirepertuaariga annab parima eelduse sellele pillile 

kirjutamiseks ja samamoodi nüüdisaja teoste mängimiseks. 

 

Keith Andrew Thorpi uurimus The Twentieth Century Harpsichord: Approaches to 

Composition and Performance Practice as evidenced by the Contemporary Repertoire 

(1981) analüüsib 20. sajandil kirjutatud klavessiinimuusikat ja annab oma hinnangu 

selle pillipärasusele. Kuna Thorp on ise nii helilooja kui interpreet, on tema 

arvamused heliteoste kohta küllaltki kriitilised. Ta peab suurt hulka 20. sajandil 

loodud teoseid klavessiinile sobimatuks, kuna need on kirjutatud klaverist lähtuvalt. 

Samuti ei meeldi Thorpile, kui teostes on liiga palju informatsiooni, mida kuulaja ega 

interpreet ei suuda enam haarata.  

 

Sissejuhatavas esimeses peatükis sõnastasin ka oma uurimistöö meetodi, milleks on 
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tänapäeva klavessiiniteoste väljendusvahendite analüüsimine, nende võrdlemine 

klavessiinile sobivuse kriteeriumidega ning selle põhjal vastavate järelduste tegemine. 

Käsitlesin eelkõige mängutehnilisi võtteid, faktuuri- ja dünaamikakujundust, 

erinevaid helitekitamisviise, aga ka helikeelt. Probleemide puhul pakkusin võimalusi, 

kuidas neid lahendada. Klavessiiniteoste analüüsimise kõrval oli uurimistöö 

meetodiks ka küsimustike koostamine ja rakendamine heliloojate ja interpreetide 

seisukohtade väljaselgitamiseks. See võimaldas teada saada, kuivõrd olulised on 

heliloojate jaoks eelteadmised pillist ja kontakt klavessiiniga teose loomisel ning 

millised olid tekkinud raskused. Klavessiinimängijad tõid omakorda välja kaasaja 

teostes esinevaid sobivaid ja mittesobivaid aspekte.  

 

Töö teises peatükis tutvustasin klavessiini ja selle ehitusega seotud olulisemaid 

mõisteid. Eriti vajalik oli käsitleda registreid, et anda eelteadmisi instrumendi 

võimalustest. Selles peatükis andsin ülevaate ka sellest, missuguseid klavessiine 

hakati taas valmistama Euroopas ja Ameerika Ühendriikides 20. sajandi esimesel 

poolel. Need pillid ei lähtunud ajaloolistest eeskujudest, vaid pigem klaveri ehitusest. 

Sellistele pillidele loodi tollel perioodil muusikat, mis lähtuski klaverist ja ei olnud 

kuigi klavessiinipärane. Nende vabrikupillide mängutehnika oli samuti küllaltki jõudu 

nõudev ja ei sarnanenud sellele, kuidas mängitakse ajaloolisel instrumendil. Eestisse 

jõudsid klavessiinid alles 1960.-70. aastatel: esialgu olid meilgi levinud masstoodangu 

pillid, murrang saabus alles 1990. aastate lõpus, kui lisandus palju ajaloolisi 

instrumente. 

 

Kolmandas peatükis tutvustasin klavessiini väljendusvahendeid, püüdes esile tuua 

instrumendile kõige sobivamaid tehnikaid ja võtteid. Analüüsisin traditsioonilisi 

mänguvõtteid ja väljendusvahendeid ning kõrvutasin nendega mitmeid kaasajal 

kasutatud uudseid tehnikaid. Sõnastasin klavessiinile sobivuse kriteeriumid, mis 

kehtiksid nii ajaloolise kui ka tänapäevase repertuaari jaoks. Nende alusel selgus, et 

on väga oluline, et teos oleks sobiva faktuuriga ja akordide ulatus ei ületaks käe 

võimalusi. Mitmed heliloojad ja uurijad rõhutasid, et dünaamikat tuleks teha faktuuri 

tihendamise ja hõrendamise abil, kuna see toimib klavessiinil kõige paremini (Tulve, 

Kõrver, Thorp, Khadavi). Väga sobivaks võtteks klavessiinil on nootide 

kinnihoidmine ja seda on kasutanud ka mitmed meie heliloojad (Eespere, Kõrvits, 

Rannap). Klavessiinipäraste väljendusvahendite uurimise tulemusel leidsin, et 
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paljuski tagab nüüdisaja teose õnnestumise või ebaõnnestumise pillile sobivate võtete 

kasutamine.  

 

Võtsin kokku ka heliloojate ja interpreetide vastused minu poolt esitatud 

küsimustikele. Kui palusin neil võrrelda klavessiini ja klaverit, tunnistasid kõik 

heliloojad, et need on kaks täiesti erinevat instrumenti. Selgus, et klavessiinile ei ole 

sugugi lihtne kirjutada, sest seda pilli ei tunta piisavalt hästi. Siiski olid heliloojad 

leidnud mitmeid huvitavaid uudseid võtteid ning väljendusvahendeid, mis arvestavad 

pilli võimaluste ja olemusega: kahe manuaali vahelise tavalise ja lautoregistri vahelise 

kontrasti kasutamine (Tulve, Rannap, Eespere); tremolo manuaalide vahel ja keeltel 

(Rannap), glissandod keeltel (Tally, Masing), küünarnukkide ja peopesadega 

mängimine (Tally), paberiga keelte summutamine (Lock, Mattiesen), live-

elektroonika kasutamine (Tally, Lock, Mattiesen) ja häälestussüsteemi muutmine 

(Lock). Heliloojate vastustest ilmnes ka suur huvi klavessiini vastu ja vajadus õppida 

seda instrumenti veelgi põhjalikumalt tundma. 

 

Klavessiinimängijad pidasid väga oluliseks seda, et helilooja tunneks pilli ja selle 

eripära. Soovitavalt tutvustab interpreet heliloojale instrumenti ja koos leitakse 

helilooja ideedele vastavaid ja klavessiinile sobivaid väljendusvahendeid. Samasugust 

koostööd esitajaga pidasid tähtsaks ka heliloojad. Kui varasematel aegadel oli 

helilooja enamasti ka interpreet, siis praegusel ajal on oluline kahe osapoole, teose 

autori ja esitaja omavaheline tihe koostöö. See on tähtis ka selleks, et täpselt teada, 

millisena autor oma teost kuulda tahab ja milliseid juhiseid selleks annab. Nii selgus, 

et sageli ei oleks interpreet ilma helilooja selgitusteta osanudki teatud uudsete 

võtetega lõike õigesti mängida.  

 

Neljandas peatüki alguses käsitlesin ülevaatlikult nüüdisaja klavessiinimuusikat, mis 

on loodud Eestis ja mujal. Jagasin eesti klavessiinimuusika kolme perioodi: 1) 1964-

1990, kus klavessiini kasutati peamiselt orkestri- või ansamblipillina ja levinud olid 

põhiliselt vabrikutes toodetud instrumendid; 2) 1990-1999, mil klavessiiniteoseid 

kirjutati vähe ja olid olemas üksikud ajaloolised pillid; 3) alates 1999, kui 

klavessiiniteoste hulk suurenes järsult, kuna neid hakati tellima nii esitajate kui 

festivalide poolt ja ajalooliste klavessiinide arv kasvas hüppeliselt. Selgus, et 

heliloojate huvi klavessiini vastu on seotud nii pillide olemasoluga kui ka mängijate 
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arvu suurenemisega.  

Lähemalt vaatlesin nelja eesti helilooja klavessiiniteost. Valisin teosed, mis on loodud 

erinevatel perioodidel: Peeter Vähi Introduktsioon ja fuuga (1982), Helena Tulve Sans 

titre (1999), René Eespere Cum intervallis (2007) ja Rein Rannapi Variatsioonid 

(2007). Kuna olen kõiki neid teoseid ise esitanud, sain nende analüüsimisel lähtuda 

oma kogemusest. Väljavalitud teoste puhul huvitas mind eelkõige klavessiinikäsitlus 

– kuidas on kasutatud pillile omaseid väljendusvahendeid ning kuidas on 

tänapäevased ja uudsed võtted kokku sobitatud klavessiini spetsiifikaga. Samuti 

kirjeldasin nendes teostes esinevaid probleeme ja otsisin võimalusi nende 

lahendamiseks.   

 

Teoste analüüsimise tulemusena jõudsin järelduseni, et mida rohkem oli heliloojal 

võimalus instrumendiga kontaktis olla, seda paremini õnnestus tal tabada pilli olemust 

ja seda enam suutis ta kasutada pillile omaseid väljendusvahendeid ja võtteid. Nii 

kirjutati eesti klavessiiniloomingu esimesel perioodil paratamatult ikkagi rohkem 

klaverist lähtuvalt, kuna klavessiine oli vähe. Teiseks põhjuseks, miks selle perioodi 

teosed ei olnud klavessiinipärased, olid tollal levinud vabrikupillid, mis ajaloolisest 

klavessiinist suurel määral erinesid. Nende instrumentide mängutehnika ei nõudnud 

tundlikku sõrmepuudutust ja nende resonants ei meenutanud kuigivõrd ajaloolisi 

klavessiine. Sellistele pillidele kirjutati neoklassitsistlikke teoseid, kasutades vahel ka 

ajaloolisi tsitaate. Niisugust stiili esindab Peeter Vähi Introduktsioon ja fuuga. 

Helilooja määratleb ka ise, et teost võib esitada kas klavessiinil või klaveril. Kuna 

teos ei ole loodud klavessiini juures, tekib seda klavessiinil mängides mõningaid 

raskusi. Mitmes kohas on kasutatud suurt ulatust, mis kõlaksid paremini, kui saaks 

kasutada klaveripedaali. Samuti võib mõne faktuuritüübi puhul aimata, et on peetud 

silmas klaverile omast suurema dünaamilise kontrasti võimalust. Eeltoodud põhjustel 

on Vähi teos klavessiinil mängitav, aga kindlasti mitte väga pillipärane. Mängija peab 

suurt vaeva nägema, et teemasid sõrmede all olevate paksust faktuurist ja tihti suure 

ulatusega akordidest esile tuua. Klaveril oleks kõik palju lihtsamini teostatav ja ka 

tulemus mõjuvam.  

 

Kui teisel perioodil ei loodud ühtegi sooloteost klavessiinile, siis alates 1999 hakkas 

teoseid lisanduma üha jõudsamalt. Helena Tulve teos Sans titre kuulub juba eesti 

klavessiiniloomingu kolmanda perioodi algusse. See teos on suures osas 
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komponeeritud klavessiini juures ja seetõttu on helilooja leidnud mitmeid sellele 

pillile sobivaid ja ka uudseid võtteid. Märkimisväärne on asjaolu, et autor on suutnud 

oma helikeele kohandada klavessiini võimalustega. Siin ei kohta ajaloolisi eeskujusid, 

kui Ligeti kaudne mõju välja arvata. Tulve kasutab väljendusvahenditena oskuslikult 

faktuuri tihendamist ja hõrendamist pinge suurendamiseks või vähendamiseks. 

Pidevalt kahes käes eri manuaalidel vahelduvate kiirete nootidega täidetud faktuur 

loob nii pinget kui annab ka pidevalt kestva kõla illusiooni. Sellega on helilooja 

kasutanud uudset tehnikat, aga teinud seda instrumendile sobivalt ja tema 

resonantsiga arvestades. Teose aeglastes lõikudes on helilooja rakendanud eriliselt 

tundliku klahvipuudutuse abil teostatavaid uudseid mänguvõtteid, kus klahv tuleb kas 

pooleldi või lõpuni alla vajutada või sõrm klahvilt tõsta nii, et tekiks väike lisamüra. 

Need võtted on sündinud klavessiini juures katsetades, kuid kahjuks ei oma need 

saalis kuigi suurt efekti, sest neid ei ole pillist kaugemal kuigivõrd kuulda. Siiski 

näitab selline eksperimenteerimine, et klavessiiniga kontaktis olles sünnib heliloojal 

uusi ja huvitavaid ideid, kuidas instrumendi võimalusi laiendada.      

 

Viimase perioodi teostest valisin käsitlemiseks välja veel René Eespere teose Cum 

intervallis ja Rein Rannapi Variatsioonid. Mõlemad heliloojad on kasutanud 

võimalust tutvuda klavessiiniga lähemalt ja mõlemaga oli ka minul teoste 

esmaesitajana kontserdieelsel ajal tihe koostöö. Mina tutvustasin autoritele klavessiini 

võimalusi ja neilt omakorda sain näpunäiteid põhiliselt tempode ja karakterite kohta. 

Eespere ja Rannap on kasutanud ka mitmeid uudseid väljendusvahendeid. Rannapi 

ühes variatsioonis on vaja mängida tremolot keeltel ning summutada ühe käe sõrmega 

keeli, mängides samal ajal teise käega vastavatel klahvidel. Rannap on kasutanud ka 

palju lautoregistri ja tavalise summutamata registri üheaegset mängu, mis on samuti 

ebatraditsiooniline väljendusvahend. Eespere teoses ei ole nii palju uuenduslikke 

mänguvõtteid, aga ta on oskuslikult kasutanud nootide kinnihoidmist, mis lisab 

resonantsi ja pikendab kõla. Eespere on ka vastandanud tavalist summutamata 

registrit ja lautoregistrit – nii tuleb teatud motiive mängida vahelduvalt eri registrites. 

Teoste analüüsi tulemusena võib kokkuvõttes nentida, et viimase perioodi 

klavessiiniteosed on kirjutatud hea pillitundmisega ja lisaks traditsioonilistele 

väljendusvahenditele on kasutusel ka uudseid võtteid.  

 

Seda uurimust tehes kasvas veendumus, et nüüdisaja klavessiinimuusika on muutunud 
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üha pillipärasemaks. See ei tähenda, et kirjutatakse 16.-18. sajandi stiilis või 

kasutatakse üksnes traditsioonilisi väljendusvahendeid. Teosed vihjavad ajaloolisele 

stiilile vaid kaudselt ning väljendusvahendite ja mänguvõtete skaalat püütakse igati 

laiendada, ületades väljakujunenud piire. Loomulikult on ka teoseid, mida ikkagi võib 

liigitada mitteidiomaatiliste kategooriasse. Minu ja mitmete küsitletud interpreetide 

arvates on instrumendile sobivalt kirjutatud klavessiiniteose jaoks kõige olulisem 

eeldus see, kui helilooja saab ise tutvuda pilliga ning väga suureks abiks on ka 

koostöö mängijaga enne teose esitamist. Meeldiv oli tõdeda, et ka minu küsimustikule 

vastanud heliloojad leidsid, et nii kontakt instrumendiga kui ka vastastikune 

konsulteerimine klavessiinimängijaga on neid teose kirjutamisel palju aidanud. See 

ühistöö kahe osapoole vahel oleks ka üheks võimalikuks lahenduseks minu poolt 

esiletoodud probleemile, et meie mängijad meelsasti tänapäeva teoseid kavasse ei 

võta.    

 

Loodan, et see töö aitab interpreete kaasaja teoseid teadlikumalt analüüsima ja pakub 

abi mõningate probleemide lahendamisel. Samuti oleks hea, kui sellest tööst saaksid 

abi ja kasulikke vihjeid heliloojad, kes kavatsevad kirjutada klavessiinile.  
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Lisad 

Lisa 1. Eesti heliloojate klavessiiniteosed 

 

1.1. Sooloteosed 

 

Eespere, René (1953)  Cum intervallis (2007) 
 
Kõrver, Kristjan (1976) Toc 1 (2006) 
 
Kõrvits, Tõnu (1969)  Folia (2009) 
 
Marguste, Anti (1931) Campanulaceae (Kellukalised) op 99 (2009) 
 
    Ülejalatants (2006) 
 
Põldmäe, Alo (1945)  Neeruti süit (2007) 
 
Rannap, Rein (1953)      Variatsioonid (2007) 
 
Tulve, Helena (1972)  Sans titre (1999) 
 
Tally, Mirjam (1976)  Swimming Bach (2001)  

klavessiin, fonogramm 
 

Vähi, Peeter (1955) Introduktsioon ja fuuga (1982) 
  
 Reverence (1978) 
  

1.2. Kammerteosed 
 

 
Garšnek, Igor (1958) Action: David and Goliath (2001) 
 2 viiulit, vioola, tšello, kontrabass, klavessiin/klaver 
 
 Fuuga mustkunst (2000) 
 2 viiulit, vioola, tšello, kontrabass, klavessiin/klaver 
 
Jürjendal, Robert (1966) Lilled, kampsunid, liblikad (2006)  

2 klavessiini 
 
Meele olud (2012) 
2 klavessiini, trompet, kitarr, corno da caccia, live-
elektroonika,  
 

Kangro, Raimo (1949-2001) Display IV, Tundmatu muusiku portree op 42 (1992)  
flööt, tšello, klavessiin 
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 Display VI, Ufonaudi portree op 42 (1994)  
2 klavessiini  

 
Kaumann, Tõnis (1971) Sherlock (2004) 
    2 viiulit, vioola, kontrabass, klavessiin 
 
Kotta, Kerri (1969)  Mängides Chopini (1995)  

2 klaverit, klavessiin 
 
Kõlar, Margo (1961)  Kärestik (2012) 
    klavessiin, kannel, harf 
 
Kõrver, Kristjan (1976) Gradatus (2004) 

2 viiulit, vioola, kontrabass, klavessiin, löökpillid  
 
Lill, Märt-Matis (1975) Mõttelained 3 (2010)  

kannel, klavessiin, harf 
 

Lock, Hans-Gunter (1974) Keeltemäng (2003) 
kannel, klavessiin, klaver, live-elektroonika, soundtrack  

 
    Vermischte Momente (1999)  

soprankpokkflööt, viiul, vioola, klavessiin, kontrabass  
 

Marguste, Anti (1931) Concerto Piccolo nr 6 (2006)  
barokktrompet, jazztrummid, klavessiin  
 

Masing, Elo (1984) Kellamängutoos (2008)  
kannel, klavessiin, harf  
 

Mägi, Ester (1922)  Kontsert orelile ja klavessiinile (1980) 
 
    Vanalinn  (1987)  

flööt, klavessiin/klaver, kammerorkester 
 

Otsa, Harri (1926-2001) Sonatiin (1988)  
altplokkflööt, klavessiin (klaver) 
 
Trio nr 3 (1981) 
viiul, kitarr (klavessiin), tšello 
 

Preema, Valdo (1969) Epigonics 1 (2002) 
plokkflööt, klavessiin (klaver) 

 
Siimer, Mart (1967)  Och Tio (2007)  

vokaalansambel SATB, klavessiin 
 

  Schenkeri kolmas analüüs (2001)  
flööt, tšello, klavessiin 
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Sisask, Urmas (1960)  Nüüdisaegne sodiaak, op 81 (2002) 
kaks kitarri või kitarr ja mandoliin (või muu 
meloodiainstrument) või meloodiainstrument ja klaver 
(klavessiin)   

 
 Tähistaeva killukesed, op 89 (2002) 

sopran, kitarr, flööt, basso continuo 
  

U-R-M-A-S-S-I-S-A-S-K op 1 (1983) 
 flööt, oboe (klarnet) ja klaver või sopranplokkflööt, 

tenorplokkflööt ja klavessiin 
 
Sumera, Lepo (1950-2000) Quasi improvisata (II) (1988) 

kitarr/elektrikitarr, klaver/klavessiin/orel/süntesaator  
 
Tally, Mirjam (1976)  Ja ikka raskem on mul välja mõelda mesilasi (2002)  

flööt, klavessiin, 3 kitarri 
 

    Joon (2006/07)  
harf, kannel, klavessiin 
 

 Moments with pen and Bach (2003)  
2 altsaksofoni, klavessiin  
 

Tulev, Toivo (1958)  Du ewig du (2001)  
flööt, tšello, klavessiin 
 

Tulve, Helena (1972)  ...il neige (2004)  
kannel, klavessiin 
 

    Silmajad (2006/09)  
kannel, harf, klavessiin 
keelpillikvintett/keelpilliorkester, klavessiin/klaver  

 
Tüür, Erkki-Sven (1959) Arhitektoonika nr 7 (1992)   

flööt, tšello, klavessiin (või flööt, bassklarnet, klaver)  
 

 Rituaal (1982)  
vanamuusika ansambel, süntesaator 
 

 Visioonid barokktantsudest (1981)  
7 plokkflööti, klavessiin 
 

Veeroos, Age (1973) Chant de nuit (Öö laul) (2003) 
sopran, metsosopran, flööt, klarnet, klavessiin  

 
Viira, Liis (1983) Chaconne ehk 50 ringi Erkki-Sven Tüüri terviseks 

(2009)  
kannel, harf, klavessiin 
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    digitalis purpurea (2007)  
tšello, kannel, klavikord 
 

    Ilmamuutus (2005)  
klavessiin, elektrikitarr 

 
Vähi, Peeter (1955) Komputeriseeritud maailma pastoraal (1995)  

flööt, tšello, klavessiin/klaver  
Neli Revali gravüüri (1988)  
flööt, 2 viiulit, vioola, tšello, klavessiin  
 

 
1.3. Orkestri- ja lavateosed 
 

Eespere, René Concerto ritornello (1982/93)  
2 viiulit, kammerorkester, löökpillid, 2 harfi, klavessiin 
 

    Kontsert viiulile ja kammerorkestrile (1983/1991) 
viiul, keelpilliorkester, löökpillid, harf, tšelesta, 
klavessiin 
 

Kaumann, Tõnis (1971) Kaubamaja, kammerooper ühes vaatuses (2006) 
solistid, segakoor, instrumentaalansambel: oboe, 
inglissarv, fagott, tromboon, löökpillid, orel, klavessiin, 
viiul, vioola, tšello, kontrabass  

 
Kõrvits, Tõnu (1969) Järelkuma/Afterglow (2000)  
    keelpilliorkester, klavessiin 
 
Lill, Märt-Matis (1975) Armastajad ja elupõletajad, ilmalik müsteerium 

(2011)  
jutustaja, krummhorn, plokkflöödid, dulzian, zink, 2 
trompetit, löökpillid, 2 viiulit, vioola, viola da gamba, 
kontrabass, klavessiin  
 

Mattiesen, Monika (1966) Opus Tempus, tantsuetendus (2009) 
kannel, harf, klavessiin, flööt, live-elektroonika ja 
helirežii  
 

Põldmäe, Alo (1945)  Elleri kooli rondo (2009)  
klavessiin, keelpilliorkester 
 
Raeooper op 25 (1983) 
vokaalsolistid, kammerorkester, löökpillid, klavessiin 
 

Pärt, Arvo (1935) Collage teemal B-A-C-H (1964) 
keelpilliorkester, oboe, klavessiin, klaver  
 

    Concerto piccolo teemal B-A-C-H (1994) 
trompet, keelpilliorkester, klavessiin, klaver  
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 Kui Bach oleks mesilasi pidanud (1976/2001) 
ansambel, klavessiin/klaver, puhkpillikvintett, 
keelpilliorkester  
 

Rannap, Rein (1953) Noortekontsert hilisema pealkirjaga Concerto grosso 
in un movimento (1981) 

    klavessiin, ansambel 
 
Remme, Rauno (1969-2002) Klavessiinikontsert (1986)  

klavessiin, keelpillid, löökpillid 
 
Rääts, Jaan (1932)  Kontsert tšellole ja kammerorkestrile op 99 (1997) 
    tšello, keelpillid, klavessiin 
 

Kontsert viiulile ja kammerorkestrile nr 2 op 63 
(1979) 
viiul, keelpillid, klavessiin 

 
Tamberg, Eino (1930-2010) Cyrano de Bergerac op 45, ooper (1974) 

vokaalsolistid, sümfooniaorkester, löökpillid, harf, 
klavessiin 

 
Taniel, Gennadi (1940) Viiulikontsert (1987) 
    viiul, keelpillid, klavessiin, klaver 
 
Tüür, Erkki-Sven (1959)  Ante finem saeculi (1985) 

sopran, tenor, bass, segakoor, sümfooniaorkester, klaver, 
klavessiin, keelpillid 

 
  Lumen et Cantus (1989)  

meeskoor, sümfooniaorkester, tšelesta, klaver, 
klavessiin, keelpillid 

 
Veeroos, Age (1973)  Ühe kivi elu (2004)  

kammerorkester, klavessiin  
 
Vihmand, Mari (1967) Sümfoonia (1990) 

sümfooniaorkester, vibrafon, tšelesta, klavessiin, klaver, 
harf 
 

Vähi, Peeter (1955) Concerto grosso (1980) 
keelpilliorkester, löökpillid, klavessiin  

 
 Concerto piccolo  (1976)  

klavessiin, kammerorkester  
  

 Kontsert kahele kammerorkestrile (1982) 
keelpilliorkester, klavessiin, tamburo rullante  

 
 Väravad (1982) 
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 keelpilliorkester, klavessiin 
 
 2000 years after the Birth of Christ (2000 aastat peale 

Kristuse sündi) (1990)  
sopran, 2 tenorit, bass, 2 orkestrit, klavessiin, 2 viiulit,  
sopranplokkflööt, pommer, bassdultsian, tsink, 
alttromboon, tenortromboon, altgamba, tenorgamba, 
kontrabassgamba  

 

1.4. Filmimuusika 
 

Marguste, Anti (1931) Elbert Tuganovi nukufilm „Kuldne eesel“ (1979) 
 
Põldmäe, Alo (1945)  erinevad filmid 
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Lisa 2. Küsimustikud 

 

2.1. Küsimustik heliloojatele 

 

1. Mis oli klavessiinile teose/teoste kirjutamise motiiv? 

2. Milline oli teose idee ja kas see kirjutamise käigus muutus? 

3. Milline oli teie eelnev kokkupuude klavessiiniga? 

4. Kas teose kirjutamisel lähtusite mingitest eeskujudest? 

5. Kuidas iseloomustaksite teose stiili ja ülesehitust? 

6. Millised olid erinevused/raskused võrreldes klaverile kirjutamisega? 

7. Kuidas võrdleksite klavessiini ja klaverit? 

8. Missugused olid ettetulevad probleemid (tehnilised, kunstilised)? 

9. Mida hindate klavessiini juures ja mis ei meeldi? 

10. Milliseid klavessiinilugusid teadsite enne? Lemmikud? 

11. Millise pilli taga komponeerisite? Süntesaator, klaver, klavessiin, arvuti, ilma? 

12. Kas on kavas veel klavessiinile kirjutada? 

13. Kas oma teose kuulamine elavas esituses vastas ootustele? 

14. Omapoolsed kommentaarid või märkused. 

 

Lisa 2.2. Küsimustik eesti klavessiinimängijatele 

 

1. Esimene kokkupuude klavessiini ja varase muusikaga. 

2. Probleemid klavessiinimängus, mida alguses täheldasid. 

3. Kokkupuude eesti uue klavessiinimuusikaga. 

4. Uue muusika esitus- ja mängutehnilised probleemid võrreldes nn klassikalise 

klavessiinirepertuaariga. 

5. Millised kaasaja teosed on meeldinud, millised mitte? Miks? 

6. Milliseid teoseid pead klavessiinile sobimatuteks? 

7. Mida võiks helilooja teada klavessiinist, enne kui ta hakkab sellele pillile 

kirjutama? 

8. Omapoolsed täiendused või kommentaarid. 

 
 

 



 

 84 

Lisa 2.3. Küsimustik välismaa klavessiinimängijatele 

 

1. Which technical and performing matters are problematic in the contemporary 

harpsichord music compared to early repertoire? 

2. Which are your favourite contemporary pieces or composers. Why? 

3. What kind of new compositions do you consider as not appropriate for the 

harpsichord? 

4. What should a composer know before he begins to write for the harpsichord? 

5. Any comments of your own. 
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Lisa 3. Ajaloolised klavessiinitüübid 

 

Klavessiiniehituses kujunesid 16.-18. sajandil rahvuslikud koolkonnad, kus arenesid 

välja erinevad pillitüübid. Olulisemad ja praegusel ajal tuntumad neist on itaalia, 

flaami ja prantsuse klavessiinid ning veidi vähem on tänapäeval levinud saksa ja 

inglise pillid. Eri tüüpi pillidel on ka erinev kõla, mida kahjuks pole võimalik 

kirjeldada, seda peab lihtsalt ise kogema. Siinkohal esitlen lühidalt tähtsamaid 

klavessiinide tüüpe nende väliste tunnuste järgi ning mainin ka Eestis leiduvaid 

vastavate ajalooliste pillide koopiaid. 

  

Itaalias arenes klavessiiniehitus välja tõenäoliselt 16. sajandil. Peaaegu kõik itaalia 

klavessiinid alates u 1630 kuni 18. sajandini välja olid ühemanuaalised, millel oli kaks 

või vahel üks 8´ register, harva esines 4´ registrit (enne 1630 oli tavalisem 1 x 8´ ja 1 

x 4´). Itaalia pillid olid tiivakujulised klavessiinid, polügonaalsed spinetid või 

virginalid. Mõned spinetid olid 4´ ottavinod ehk väikesed, oktav kõrgemalt kõlavad 

instrumendid. Pillid olid värvimata, kuid paigutatud tihti välimisse kasti, mis oli 

maalitud, kaunistatud naha ja isegi kalliskividega. Korpus ja kõlalaud olid õhukesest 

küpressist, seinte paksus oli vaid 3-5 mm, kõlalaua paksus aga kõigest 2-3 mm. 

Keeled olid valmistatud suhteliselt pehmest messingist. Tavaline itaalia klavessiini 

ulatus oli C/E-f´´´30 ja registrid 2 x 8´.  

Eestis on kaks itaalia klavessiini: üks aastast 1978, pikkadeks aastateks kõige esimene 

meistripill Eestis, mis kuulub Imbi Tarumile (Soome meister Henk van Schevikhoven) 

ja teine on Peeter Talve poolt Kiili Kaunite Kunstide Koolile valmistatud pill. 

 

Flandrias õitses klavessiiniehitus 16. sajandist 18. sajandini. 1579. aastal oli 

Antverpeni Püha Luuka gildis 19 klavessiinimeistrit, kuid kõige kuulsamaks neist sai 

Ruckers-Couchet dünastia. Flandrias valmistati palju virginale ja suuri klavessiine. 

Virginalid olid tihti kahe pilli kombinatsioon, kus väiksem oktav kõrgemalt kõlav pill 

oli paigutatud suurema pilli sisse („ema ja laps“ – „de moeder met het kind”). 

Ühemanuaalise klavessiini registrid olid algselt 8´ ja 4´ ja ulatus C/E-c´´´. 

Kahemanuaalise instrumendi teke oli seotud transpositsiooniga, nii oli üks manuaal 

teisest kvart kõrgemal. Siiski ehitati sellised pillid hiljem ümber sama helikõrgusega 

                                                 
30

 C/E tähistab nn „lühikest oktavit“, kus D ja E keel on paigutatud Fis ja Gis klahvide kohale. 
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manuaalidega instrumentideks. Klavessiini korpus oli valmistatud küllalt paksust (12-

13 mm) paplist, kõlalaud kuusest ja keeled rauast. Flaami pille kaunistati rikkalikult: 

kaane siseküljele ja kõlalaua ümber seinte ülaosasse oli liimitud trükimustriga paber, 

väljast oli pill kaetud marmoreeringuga, kõlalaud oli dekoreeritud lillede, lindude, 

putukate jm kujutistega, keskel oli rosett meistri initsiaalidega ja kaane siseküljel oli 

tihti ladinakeelne moto. Kahemanuaalise klavessiini registrid on 2 x 8´ ja 4´, vahel on 

lisatud ka lautoregister. 

Eestis on flaami klavessiine palju: ansamblil Hortus Musicus (Henk van 

Schevikhoven), Eesti Kontserdil (hollandi meister Joop Klinkhamer), Irén Lillel 

(saksa meister Reiner Schütze), Kristiina Arel (hollandi meister Titus Krijnen), 

stuudiol Cantores Vagantes, Tallinna Muusikakeskkoolil, Vanalinna 

Hariduskolleegiumi Muusikakoolil, G. Otsa Muusikakoolil, Võru Muusikakoolil, 

Lembit Orgsel, Reinut Teppil ja veel mõnel mängijal. Kõigi viimati mainitud pillide 

(va VHK Muusikakooli oma, mille on valmistanud Klinkhamer) meister on Peeter 

Talve. 

 

Inglismaal imporditi algul pille Flandriast ja Itaaliast. 16. sajandi lõpust valmistati ka 

juba suuremaid pille, aga populaarseim oli virginal ja hiljem spinett. 18. sajandi 

kuulsaimad meistrid olid mandrilt tulnud tislerid ja mööblimeistrid Kirckmann ja 

Shudi (Tschudi), kes tegid nii ühe- kui kahemanuaaliseid klavessiine. Üks eripära oli 

tamme, pähkli ja mahagoni kasutamine.  Korpus kaunistati vastavalt mööblimoele 

keerukate marketeriidega (marmori-, merevaigu-, pärlmutri jne tükkidest koostatud 

ornament). Inglise klavessiini registrid olid 8´ ja 4´ alumisel manuaalil ja 2 x 8´ 

ülemisel manuaalil, neist üks nasaalregister31, lisaks võis olla ka lautoregister (buff-

stop, harp-stop).  

Eestis inglise klavessiine ei ole ja neid on tänapäeval üldse vähe valmistatud , sest 

nende ehitus on veidi erandlik. 

 

Prantsusmaa võttis üle flaami klavessiinide ehitusliku aluse ja viis selle täiusele 18. 

sajandi suurte pillidega. Vanim säilinud prantsuse klavessiin on aastast 1648, meister 

Jean Denis II kahemanuaaline pill. 18. sajandil keskendus klavessiinide tootmine 

Pariisi, kus oli üle 100 töökoja, kuulsaimad nendest Denis, Bellot, Vaudry, Hemschi, 

                                                 
31  register, mis asub roobile väga lähedal ja tekitab seetõttu nasaalset heli 
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Blanchet ja Taskini perekonna omad. Tüüpiline 18. sajandi prantsuse klavessiin oli 

suur kahemanuaaline, flaami pilli meenutava ehitusega. Tihti ehitati flaami pillid (eriti 

hinnas olid Ruckersi klavessiinid) ümber  vastavalt ajastu nõuetele: lisati manuaal, 

kopeldus, register või laiendati ulatust.  

Pillide korpus oli kas pärnast, paplist või kuusest. Seinte paksus oli 15 mm, kuid 

vasakpoolne sein oli kuni 21 mm paks. Instrumentide dekoor, mis ühtis ümbritseva 

sisustusega, oli tõeliselt luksuslik oma kullatiste, skulptuuride ja maalidega. Kõlalaud 

oli kaunistatud peenelt tõõdeldud taimekujutistega. Tüüpilised registrid 

kahemanuaalisel pillil olid 2 x 8´, 4´ ja lautoregister, 18. sajandi lõpus lisandus vahel 

ka buff-register, mille tõmmitsad valmistati pühvlinahast. Pilli ulatus oli enamasti FF-

f´´´.  

Eestis on mõned prantsuse klavessiinid: 1994. aastast pärinev Blanchet’ pilli koopia 

(Soome meister Samuli Siponmaa) kuulub Imbi Tarumile, lisaks on prantsuse 

klavessiin EMTA-l (Samuli Siponmaa), H. Elleri nim Tartu Muusikakoolil ja Tartu 

klavessinistil Ele Sonnil (Peeter Talve).  

  

Saksamaal valmistati teadaolevalt juba 15.-16. sajandil klavessiine, kuid säilinud on 

neist väga vähe. Michael Praetorius kirjeldab oma teoses Syntagma musicum (1619) 

virginali, spinetti, ottavinot, klavessiini ja clavicytheriumi. Saksamaa ei ole 

klavessiinide tootmises olulisel kohal, esiplaanil oli orel ja ka klavikord. Viimane oli 

levinud kodune harjutuspill organistidele, tihti oli sellel ka pedaal. 18. sajandi Põhja- 

ja Lõuna-Saksamaa klavessiinid erinesid üksteisest: lõunas ei olnud pillid nii 

väljatöötatud kui põhjas, kus Hamburgis tegutses Hieronymus Hass (temalt on 

säilinud 5 klavessiini ja 7 klavikordi). Saksa klavessiinide korpus oli suur ja tugev, 

tihti oli tiiva ots kumer. Saksa kahemanuaalise klavessiini registrid olid enamasti 2 x 

8´ ja 4´, lisaks võis olla ka lautoregister. 

Eestis on samuti mõningaid saksa klavessiine: EMTAle kuuluv pill aastast 2000 

(meister Henk van Schevikhoven), Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumile valmistatud 

pill (Peeter Talve) ja Marju Riisikampi klavessiin (Joop Klinkhamer).  

 

 

 


