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Peeter Tammearu

„Ükski majapidamine ingliskeelses maailmas
ei ole korralikult sisustatud, kui sealt ei leia
Piiblit ja Shakespeare'i teoseid. Alati küll ei
arvata, et neid raamatuid peaks küpses
eas lugema, aga religiooni ja kultuuri
sümbolitena peab neid siiski omama,“
on öelnud 20. sajandi juhtivaid
šeikspirolooge G.B. Harrison.
„Windsori lõbusate naiste“ autorit William
Shakespeare'i võib üsna suure tõenäosusega
pidada kogu inglise kirjanduse kõige
mõjukamaks autoriks. Kindlasti on ta
inglise kõige olulisem renessanssiperioodi
näitekirjanik. Kui Shakespeare 1616. aasta
aprillis viiekümne kahe aastasena suri,
jäi temast maha 154 imekaunist sonetti
ning 37 vähem või rohkem geniaalset
näidendit, millest mitmed olid nii mõjukad,
et muutsid kogu järgneva kirjandusja kultuuriloo kulgu.

Ingomar Vihmar

Tõenäoliselt 1597. aastal kirjutatud „Windsori
lõbusad naised“ on päris mitmes aspektis
erandlik nähtus Shakespeare'i loomingus.
See on ainuke Shakespeare'i komöödiatest,
mille tegevus toimub Inglismaal ning
mille tegelaskonna enamus pärineb
keskklassi hulgast. Kui enamasti tegutsevad
Shakespeare'i näidendites aadlikud ja
kõrgklassi kuuluvad inimesed, siis „Windsori
lõbusate naiste“ keskseteks tegelasteks on
Inglise provintsilinnakese elanikud, autori
kaasaegsed.

Ago Anderson

Märt Avandi

„Windsori lõbusate naiste“ (nagu ka mitmete
Shakespeare'i teiste näidendite) täpne
valmimisaeg pole teada, komöödia esimene
trükiversioon ilmus 1602. aastal. Siiski on
šeikspiroloogide seas kõige levinumaks
versiooniks, et näidendi esmaettekanne
toimus 1597. aastal. Ühe legendi kohaselt
olevat kuninganna Elizabeth pärast
Shakespeare'i ajaloodraama „Kuningas
Henry IV“ esimese osa vaatamist avaldanud
soovi näha talle muljet avaldanud tegelast
Falstaffi juba kahe nädala pärast toimuval
Sukapaela ordu pidusöögil uues näidendis,
mis kõneleks armastusest. Nii jätnudki
Shakespeare pooleli „Kuningas Henry IV“
teise osa kirjutamise ning loonud vaid paari
nädalaga farsiliku komöödia „Windsori
lõbusad naised“.

Carita Vaikjärv

Gert Raudsep

16. sajandi lõpu Euroopas oli üsna
levinud mõtteviis, mille kohaselt naised
on moraalselt nõrgad, kõigil neil on mõni
kaasasündinud iseloomuviga ja kõik
nõrgad naised jõuavad pärast abiellumist
varem või hiljem oma abikaasa petmiseni.
„Windsori lõbusad naised“ on Shakespeare'i
vastus sellele mõtteviisile – komöödia intriigi
käivitab kaht abielunaist petmisele ahvatlev
Falstaff, kuid nutikad prouad annavad
liiderlikule rüütlile õppetunni ning tõestavad
seeläbi, et „olla aus ja truu võib naine, kuigi
naljatab ta suu.“

Kleer Maibaum-Vihmar

Jaan Rekkor
„Windsori lõbusad naised“ on Shakespeare'i
kõige farsilikum komöödia. Näidendi
keelekasutuski on erandlikult proosaline,
väidetavalt on just selles Shakespeare'i teoses
kasutatud kõige vähem värsskõnet. Ja nagu
paljude teiste Shakespeare'i näidendite puhul
võib ka selle komöödia inspiratsiooniallikaid
leida varasemast kirjandusest. Nii näiteks
pärineb farsilik petturi pettasaamise
süžeekäik Vana-Rooma komöödiakirjaniku
Plautuse näidendist „Hooplev sõdur“ (Miles
Gloriosus) ning näidendi põhisüžee on
inspireeritud itaalia kirjaniku Giovanni
Fiorentino jutukogumikust „Il Pecorone“,
millest Shakespeare ammutas inspiratsiooni
ka oma „Veneetsia kaupmehe“ kirjutamiseks.

Carmen Mikiver

Tambet Seling
ehk Kolm nalja), 1838. aastal jõudis Londoni
publiku ette Michael William Balfe'i
itaaliakeelne ooper „Falstaff“, 1849. aastal
esmaesitati Berliinis Carl Otto Ehrenfried
Nicolai saksakeelne ooper „Die lustigen
Weiber von Windsor“, 1893. aastal esietendus
Milanos Giuseppe Verdi viimane ooper
„Falstaff“ ning 1929. aastal toodi Londonis
esimest korda publiku ette Ralph Vaughan
Wiliamsi ooper „Sir John in Love“ (Armunud
Sir John).

Nii nagu Shakespeare sai oma teoste
loomiseks inspiratsiooni teistelt autoritelt,
on tema enda teosed olnud lähtematerjaliks
järeltulevatele loojatele. Ka „Windsori
lõbusate naiste“ alusel on valminud mitmeid
teoseid, eriti armastatud on see komöödia
ooperiheliloojate hulgas. 1799. aastal
esietendus Viinis Antonio Salieri itaaliakeelne
ooper „Falstaff, ossia Le tre burle“ (Falstaff

Fatme Helge Leevald

Meelis Rämmeld

2010. aastal selgus Inglismaal Kentis
läbiviidud eksperimendi tulemusena, et lisaks
rahvahulkade naerutamisele võib „Windsori
lõbusatel naistel“ olla positiivne mõju ka
piimatööstusele – nimelt selgus kohaliku
näitetrupi ja piimataluniku koostöös, et
lehmad, kellele mängiti „Windsori lõbusate
naiste“ stseene, tootsid neli protsenti rohkem
piima, kui lehmad, kes pidid oma päevi
veetma Shakespeare'i komöödiast osa
saamata.

Sander Rebane

Ka Eesti lavadele pole „Windsori lõbusad
naised“ võõras materjal. 1939. aastal tõi
selle komöödia Tallinna Töölisteatris lavale
Andres Särev ning Ugalas Enn Toona,
1948. aastal jõudis näidend Andres Särevi
lavastuses ka Vanemuise lavale ning 1984.
aastal lavastas Evald Hermaküla selle
Noorsooteatris.
Ka Eesti muusikateatrid on „Windsori
lõbusatel naistel“ põhinevate ooperitega
rinda pistnud – Otto Nicolai koomilist
ooperit on lavastatud 1930. aastal Estonias
(lavastaja Hanno Kompus) ja 1965. aastal
Vanemuises (lavastaja Kulno Süvalep) ning
Verdi „Falstaffi“ tõi 1996. aastal Vanemuise
lavale lavastaja Taisto Noor. Eesti teatriloos
on ka üks näidendil põhinev tantsulavastus
– 1947. aastal lavastas Anna Ekston Estonias
„Windsori lõbusad naised“ koreograafilise
komöödiana.

Karl Andreas Kalmet

Nils Mattias Steinberg

„Windsori lõbusate naiste“ mõju on aga
veelgi laiem. Nii võib seda lõbusjaburaid
sekeldusi täis näidendit pidada tänapäevaste
populaarsetele telekomöödiasarjadele
esiisaks ja kui pisut utreerida, siis miks mitte
ka väikelinnade koduperenaiste elusid
kujutavatele tõsieluseriaalide eelkäijaks –
jälgib ju Shakespeare'i komöödiagi kahe
keskklassi kuuluva nutika ja naeruhimulise
koduperenaise seiklusi vaikses väikelinnas.

Lauri Kink
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