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   teil on avanend 
       eksklusiivne 
    v6imalus kuulda 
       mu viimseid 
   õhusõõme
hinget6mbeid 
     nyyd n2ete p2riselt
       kuidas 
on surm

   teil on avanend 
          eksklusiivne,
v6imalus kuulda 
       mu viimseid 
    kuulata mu viimseid 
   õhusõõme
hinget6mbeid 

õõõõõ
ööööö
õõõõõõõ



  ahjaaa 
     veel see v2ixe asi kaa,
  et Poolat valitsed niikaua sa
     aga et sa ei varastax,
      võtan arveraamatu kaasa!
     Ja kahvan2o nurga j2tan
          sulle abix,
     olgu õnn sinu pool,
  tapa tsaarilusasti 2ra!
Emand: helloo, Isand: hellooo!







Esmalt suur tänu teile, isand Ubu, et olite intervjuuga nõus. Kas tohiksin teile 
„sina“ öelda?

Ei.

Aga „Ubsik“?

Käige perske.

Hea küll, see oli kõigest küsimus. Ent nüüd asja kallale, isand Ubu. Käivad 
parajasti proovid Teie elul põhineva näidendiga. Millised on esimesed 
muljed?

Sitt ja türak, türak ja sitt.

Selge pilt. Olete öelnud, et võiksime seoses käesoleva lavastusega rääkida 
sümboolsest korrast. Kas täpsustaksite, mida te selle all mõtlete? Ja siia 
otsa kohe veel üks küsimus: kas proovides on keegi ka luid murdnud, 
lavastajaga tülitsenud, kas midagi on rekvisiitidest varastatud?

Alustaksin viimasest küsimusest ja loodan, et jõuan seeläbi esimese 
küsimuseni. Küsite, kas keegi o n luid murdnud, kas lavastajaga on 
vaieldud, kas keegi on rekvisiitide kallal käinud. Tõepoolest, olulised 
küsimused iga kunstisündmuse puhul. Need kõik puudutavad loomuliku 
prooviprotsessi katkestamist – murdmine, vaidlemine, varastamine. Kõik 
teie poolt mainitud aspektid on nähtused, mis vägivaldselt tungivad 
korrastatud süsteemi ning püüavad seda purustada. Kui see liikumine kanda 
nüüd üle minu elu ideelisele plaanile, siis näeme, kuidas ka siin on tegemist 
korrastatud süsteemi ning selle purustamisega.

Kas võiksite täpsustada, praegu hakkab segaseks minema?

On suvi ning kokkuvõtete tegemise aeg. Linnud hakkavad sättima 
sügiseplaane, vili kollendab põldudel, tabalukud roostetavad. Ka minul 
on aeg oma elule tagasi vaadata ning kokkuvõte teha. Ja mida ma näen! 
Mittemidagi!

Nii.

Mulle on tundunud, et tavaliselt arvatakse nii, et maailmas peab valitsema 
mingi ratsionaalne printsiip. Miski, mis suunab, näitab, lahterdab 
– ühesõnaga miski, mis aitab ära hoida segadused, revolutsioonid, 
mässukatsed. Ja tundub, et selleks printsiibiks on teatud sümboolne kord 
ehk see, kuidas teatud inimestele või nähtustele omistatakse sümboolne 
väärtus ning kuidas nende sümboolsete väärtuste abil maailma suunatakse. 



Võtkem mind ennast. Olgem ausad, ma olen labane mats. Mulle meeldib 
– kui meenutada Naise sõnu lavastusest “Stalker” – “ainult õgida, õgida, 
õgida”. Minu kombed on tülgastavad, mul puudub hea süda, ma peksan 
hobust. Sellest hoolimata räägitakse minust kogu aeg kui “isandast”. Veelgi 
enam – minu abikaasa, kes on veelgi jõledam, on ja jääb “emandaks”.       

Te rääkisite ennist midagi purustamisest.

Niisiis: mulle tundub, et on olemas sümboolne kord ning seda peetakse 
loomulikuks, endastmõistetavaks ning tõeliseks. Kõik, mis on suunatud selle 
vastu, on ebardlik ja anarhistlik. 

Te räägite triviaalselt.

Tõepoolest, ja ma teen seda uhkusega. Kuulake veel seda: kunstile on 
omakorda antud sisse tellimus ollagi alati anarhistlik.

Kummale poole kaldute teie?

Selles ongi konks: mina olen hoopis kolmas suund. Nimelt usun ma niivõrd 
siiralt sümboolsesse korda, et see ei ole enam sümboolne. Mina olengi 
isand, sest ma ütlen, et ma olen isand. Emand on preester, sest mina ütlen, 
et ta on preester. Ma võin olla ka kohtunik, maksukoguja ja kuningas, sest 
ma ütlen, et ma olen kohtunik, maksukoguja ning kuningas. Ja ma võin 
tõepoolest Pordest Leedu hertsogi teha. Kelleks teie saada tahate?

Mul ei ole enam unistusi. 

Suurepärane.

Te olete öelnud, et teie elu on kapitalisti elu.

Ei, ma ei ole seda öelnud. 

Te olete öelnud, et maailma valitseb phynantsprintsiip.

Jah, seda küll, see kõlab nii labaselt, et võiks minu suust pärineda küll. 
Ometi ei ole ma päriselt kapitalist, sest ma ei tegutse raha ega võimu nimel. 

Te valetate, isand Ubu.

Türak! Teile meenutuseks kaks seika. Esiteks – kas mäletate, kui ma loopisin 
rahvale raha? Oli mul sellest kahju? Ei, ma loopisin seda rõõmuga! Teiseks: 
kas mäletate, et lasin hukata kõik ülikud?

Jah, te tegite seda selleks, et nende varad omale saada. Ometi sellest ei 



piisanud ja te läksite talupoegade maksude kallale.

Mind ei huvitanud nende varad ab-so-luut-selt! See eristabki mind ning 
emandat ja kapten Pordet. Miks ei hakanud nad ise valitsejateks? Just 
sellepärast – neid huvitas võim, mitte võimu sümboolsus. Nad tahtsid saada 
maid, raha, kinnisvara, pleedi, peleriini. Seetõttu oli neil vaja ka tankisti ehk 
mind, sest nad ise tahtsid jääda taamale – nendeks, keda pornofi lmides 
nimetatakse taustakeppijateks, kuid kes tegelikult teevad kogu musta töö. 

Te tahate öelda, et te olite ideaalne kuningas?

Täpselt! Maksukogujate hukkamine oli ju tegelikult rikastumise takistamine. 
Kohtunike tapmine ei too kaasa õigusemõistmise parandamist. Ent mind ei 
huvitanudki mingid praktilised tagajärjed. Minu arusaama kohaselt võivad 
kõik täita kõigi kohti, piisab vaid nimetamisest. Seetõttu oli kogu see 
poomiskarusell mitte jõhker, julm ja omakasupüüdlik, vaid lapsik, naiivne 
ning lustiv. Mõelge kui naljakas: keegi on “kohtunik”, aga mina lasen ta üles 
puua! Mõnus.

Seega te mitte ei tühista, vaid kinnitate sümboolset korraldust?

Just! Ma usun sellesse täienisti ning siiralt. Ma elan seda. Muide, ega ainult 
kuningas ei olda läbi nimetamise. Kapitalistlikus ühiskonnas on ka mats 
ainult sümboolse korra kaudu mats.

Te näite selle üle üpris rõõmus olevat.

Olengi. No vaadake minu elu – tegelikult ei muutu ma kellekski ega 
millekski, minus puudub areng, ma olen lõpuni täpselt samasugune töllakas 
nagu alguses. Aga sellest hoolimata olen ma vahepeal kuningas, väejuht, 
kohtunik. Sümboolne korraldus muutub, aga mina jään samaks.

Kas kuulsin õigesti, et tõite sisse kapitalistliku ühiskonna? Milleks küll? 

Võtkem Poola, endine koloonia ning minu sünnimaa: tagasihoidlik Ida-
Euroopa kommunistlikust ikkest vabanenud riik. Vaadakem ringi. Kas teile 
ei tundu, et siin on erakordselt palju krahve, kroonprintse, hertsogeid? 
Kadakasakslus ei ole vana nähtus, mu kallis. Minusuguseid isehakanuid on 
kõik kohad täis. Ent nende legitiimsus tuleneb vaid juhusest. Täpselt nagu 
minul!

Tundub, et teid on tabanud intellektuaalne ülekuumenemine. 

Võimalik. Kuid ma väidan, et endises koloonias elades tunnevad just 
minusugused ennast eriliselt toredasti. Ekstra kena, kui koloonia on väike. 



Siis on võimalus sümboolsest korrast osa saada. Ütleme nii, et osasaamise 
mõnu on minu riigis kergesti kättesaadav.

Te kasutate pidevalt sõna “mõnu”.

Jaa, nauding on peamine. Nautimine ning mõnulemine on minu elu 
tuummõisted. Vaadake, kui priske ma olen ning kui sageli räägin ma toidust 
– mulle meeldib süüa. Hukkamised, sõja alustamine – need on kõik minu 
jaoks naudingud.

Teie elus on olnud üks surmavaenlane – Tobulski.

Tobulski … (Pikk paus)

Kas soovite temast rääkida?

Millest ei saa … Teate, see kõik on veel … (Paus) Tobulski ei ole minu 
surmavaenlane. Ei, ma ei nimetaks teda nii.

Kuidas? Ta ähvardas teid tappa, olete pidanud mitmeid heitlusi …

Jah, aga see on ainult küsimus elu ja surma peale, see on kökimöki. Mis 
mind tema puhul … “häirima” ei ole õige sõna, pigem … imestama paneb, 
on see, kuivõrd erinev on ta minust. 

Palun täpsemalt. Ja kiiremini, fotograafi  aeg hakkab lõppema.

Vaadake, minu käsitluses on Tobulski keegi, kes esindab kapitalistliku 
ühiskonna depressiooni. 

Depressiooni?

Kas olete näinud, kuidas Tobulski kõnnib? Kui tema ema veel elas, käis ta 
alati tema järel, mitte kunagi üksi. Ta kõndis raskelt, pilk allapoole suunatud, 
käed rippu ja raskust kandes. Ta on kõhn, järelikult söömata. Temas on 
selgelt mingi äng.

Ja miks arvate, et Tobulski depresioon on kuidagi …

Vaadake. Ühelt poolt tundub, et ka Tobulski kuulub samasse süsteemi, 
kuhu mina, ainult et temal on minule vastupidine seisukoht: ta ei ole kurb 
mitte sellepärast, et tapeti tema lihane isa, vaid ta on pigem vihane, et 
tapeti Kuningas ja et Kuningas tapeti Matsi poolt ning Troonil on nüüd keegi 
teine. Teisalt on tal klassikaline noorima poja sündroom, mida teame ka 
muinasjuttudest: kui ta elus on privileegidest ilma jäetud, siis vastukaaluks 
on ta eriliselt teravapilguline või siis erakordne õnneseen. Seda viimast 



ei ole Tobulski aga kindlasti – ta on kurb, sest ta ei suuda samamoodi 
mõnuleda kui mina. Tema jaoks on see ühiskond, mis on rajatud naudingule, 
mittemiski. Aga paratamatult peab ta selles elama.

On viidatud ka Tobulski tugevale emakompleksile.

Türak! Toruvatsa nimel, see on õige. Kas olete küsinud, miks Tobulski 
kannab endaga kaasas muna? Aga loomulikult seepärast, et muna on 
reprodutseerimise sümbol! Reprodutseerimise sundus aga – nagu me kõik 
teame – on kapitalistliku ühiskonna üks alustalasid, mille eesmärgiks on 
taastoota tööjõudu ja tarbijaid.

Ma ei ole teiega kindlasti siinkohal nõus.

Võimalik. Ent on selge, et Tobulski jaoks on traditsioonilise peremudeli 
sundus selgelt ängistav. Teda ei huvita taastootmine. Seda rõhutab veelgi 
võimukas ema, kurja mesilasema tüüpi Rosemonde. Nukk tema käes on 
ju… No mõelge ise. Rosemonde on küll toitev ema, aga samas on ta ka 
hävitav Ema. 

Võib-olla veel paar sõna Tobulskist. Ütlesite, et tegelikult on Tobulski teises 
süsteemis kui teie.

Jah, tõepoolest. Esmalt viitab juba tema välimus sellele, et ta on veidi 
hamletliku fi losoofi  tüüpi, endassetõmbunud, selgelt kultuursete huvidega 
(just talle kingitakse roopill). Kapitalistlikus ühiskonnas on säärased tüübid 
marginaalid. Kas olete lugenud viimast intervjuud Ain Kaalepiga?

Ei.

Ta viitab selgelt, et näiteks “kirjanik” ei kõla tänapäeval enam kuidagi. See 
pole Kirjanik, vaid kirjanik, samas kui kuningas on praegu Kuningas.

Ja Tobulski on seega tobulski?

Mis? Ah, käige perske.

Okei.

Teiseks on Tobulski veidi religioosne. Ta kutsub ju pidevalt jumalat appi ning 
oma selles kuulsas aarias lubab, et kui tema ei suuda kätte maksta, siis 
võtab jumal tööotsa üle. Aga Tobulski-sarnased ei jäägi ellu.

Kas teie elus on sarnaseid depressioone veel ette tulnud?

Vähe. Järjest vähem. Oli üks lihtne mees, Mihhail Fjodorovitsh. Ta võitis 



minu käest kord hunniku pappi, aga sai raha ees seistes ataki ja suri. Kurb 
lugu, väga kurb.

Isand Ubu. Miks te ikkagi arvate, teil õnnestus troon haarata?

Teate, olen sellele mõelnud. Tooksin välja kaks põhjust. Esiteks minu truud 
abilised juhmardiinid ehk need, kellel võim tegelikult püsib. Kas panete 
tähele – need, kes tegelikult võimu teostavad, kes inimesi hirmutavad, on 
täiesti isikupäratud: nad räägivad kooris, liiguvad sünkroonis, neil puudub 
oma tahe. Teiseks: kui hakkasin ülikuid tapma, siis hüüdsid need appi 
rahvast ja sõjaväge. Ning mis oleks lihtsam, kui kukutada minusugune 
türann? Rahvast on alati rohkem kui rahva allutajaid. Ometi rahvas ei tulnud. 
Ülikud ütlesid: rahvas, olgem vabad. Ja Porde ütles: rahvas, tooge ülikud, 
tapame neid koos. Toodi ülikud.

Miks?

Ma arvan, et rahval puudus solidaarsustunne. Võib spekuleerida, et ehk 
nad kartsid, aga ma arvan, et nad ei hoidnud kokku ning neil puudus 
vastutusvõime.

Vastutusvõime?

Või teiste sõnadega: nad ei austanud võimu. Nad leppisid minuga võimul.

Seega on hoopis rahvas süüdi selles, et te kuningaks saite?

Loomulikult. Rahvas on alati süüdi, kui teda valitsevad matsid.

Ent solidaarsus.

See on kadunud. Kas olete lugenud Robert D. Putnami töid? Ilmselt mitte. 
Ta viitab seal, et on olemas nn sotsiaalne kapital ehk labaselt öeldes 
solidaarsustunne. Kapitalistlikes ühiskondades on see järjest vähenenud: 
perekonnasidemed nõrgenevad, vähenenud on ühistööde osakaal, 
kiriku osakaal marginaliseerub, ametiühingutesse kuulumine väheneb, 
valimisaktiivsus kahaneb. 

Miks?

Perske mina seda tean.

Kas keegi on kunagi küsinud, kas olete õnnelik?

Jah, tõepoolest, emand küsis kord nõnda naiivselt. Ja ma olin küll, sest olin 
sel hetkel Kapten, Ohvitser, Kavaler ja Endine Kuningas.



Mis te arvate, kas olete olnud oma elus ohver? Kapteni, emanda?

Sittagi.

Kas see lavastus võiks olla teie riigi poliitikast?

Vastan küsimusega: kuidas saab lavastus olla millestki, mida pole olemas?

Mida te lõpetuseks öelda tahate?

Ma tahan seda öelda, et ... et mõned on minu inimesed, mõned sinu 
inimesed, aga kõik on … Ma tahan öelda, et … Ilmselt te mõistate juba. Ma 
ei saa edasi rääkida, see muutuks pateetiliseks.

Ei, ma ei mõista. Ja kas sellel, mida te ütlesite, on midagi lavastusega 
pistmist?

Ei, ma tahtsin seda lihtsalt öelda.

Selge see. Tänan teid veel kord, isand Ubu, ja soovin teile parimat.

Aitäh, samad sõnad. Aga ikkagi - kelleks te saada tahaksite? Öelge. Ma 
teen teid selleks.













    ma kardan 
      kardan, et kui sa varem ei tule,
   siis hilined, 

   ma kardan, 
      kardan, et kylmkapis elab jõhker lume 
  inimeee

    ma kardan, 
      kardan osta asju niikaua, kui on myyk. 
   sest on poed

  ma kardan
     ujuda, sest arvan, et vesi on kylm 
 v6i on soe

   ma kardan,
       kardan osa v6tta v6istlustest, 
        kus v6in ma
     kaotada

   ma kardan 
        kardan v2ixeid lapsi p2rast, kui nad suureks 
kasvavad, 

    ma kardan,  
  süüa asju, mis on punased,
   siis kui köhin,
nagu verd 

ma kardan,
   kardan sitaaugukatet, sest ta on nööbi
vanem vend,





siia tuleb tekst



missugune on see mees?
 kellel on tuulte j6ud! 
 ja m2gede v2gi!
ja h22l nagu k6u

ma kysin missugune on mees?
   kes r22kida v6ib teile veel!
  kuid k6ik tema lood
 need on tema elust enesest

 ma kysin 
missugune on see mees?
kes on ennast v6itnud
    kellel on taimede taip  
  ja muldade m6istus!
   

et mina olengi see mees!
 selle mehe alateadvuses!









   teil viimane zanssss oli lahkuda,
       ja enam palu maaa
      viskan karupabula
         teile vastu vaaahtimist,
      loobin teie poole
      konnasisikonna purgis
  ja saan vastu
 vastakaid arvamusi,

hahõhh

  õnnetu isand Ubu, reetur, vilets petis!

hahõühhh

õnnetu isand Ubu, uskumatu kretiin!





just siin praegu algas v6itlus,
    kuid ma laulan, oh yxk6ixsust,
  endal on ka veidi piinlik,
teised surevad, ma viilin,
    elus veel on teha palju,
ja et inimene harjub
   k6igega nii vanarahvas
ytles, vanax tahan saada 
jah kyll veel
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