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SISSEJUHATUS 

PROBLEMAATIKA, AKTUAALSUS, UURIMISSEIS 

Käesoleva uurimuse autori huvi Riho Pätsi muusikapedagoogilise tegevuse vastu on 
esile kerkinud erinevatel eluperioodidel muusikaõpetajana, töötades 
Haridusministeeriumi ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse 
kunstiainete peaspetsialistina, ning magistri- ja doktoriõpingutega Tallinna 
Ülikoolis ning Riho Pätsi Koolimuusika Fondi asutaja ja selle juhatuse esimehena.  

Kui õppisin aastail 1970–1974 Tallinna Pedagoogilises Instituudis üldhariduskooli 
muusikaõpetaja ja koorijuhi erialal, oli üliõpilaste seas autoriteediks professor Riho 
Päts. Ehkki tema aktiivne tegevus 1973. aastal lõppes, oli professori 
muusikapedagoogiline kohalolek tajutav instituudi muusikakateedri metoodilises 
kabinetis, mis oli sisustatud tolleaegsel tehnilisel tipptasemel, ka fonoteegis, mis 
sisaldas klassikute ning tolle aja heliloojate uudisteoseid, samuti instituudi aulas, 
kus Riho Päts oli korraldanud muusikakasvatuse uudsete suundade tutvustamise 
konverentse, esinenud pianistina ja juhatanud koore.  

Instituudi lõpetamise järel sai minu esimeseks töökohaks Värska Keskkool. Riho 
Pätsi kohalolek toimis JO-LE-MI õpikute näol, samuti abistava monograafia 
„Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ (1962b) kaudu. Emotsionaalselt 
siduvaks asjaoluks kujunes Pätsi suur huvi setu rahvalaulude vastu. Just Setumaal 
elades ja töötades hakkasin mõistma Pätsi heliloomingu rahvaviisidele toetuvat 
joont. Tema naiskoorile loodud tsükkel „Neio hääl“ (1958), mida olime laulnud 
instituudi tollases naiskooris, omandas kokkupuutes sealse folklooriga hoopis teise 
tähenduse eelkõige helikeele, harmoonilise omapära ja karakteersuse poolest.  

Minu töökoht Haridusministeeriumis ning Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsiooni-
keskuses kunstiainete peaspetsialistina on võimaldanud tunnetada Riho Pätsi 
olemasolu muusika ainekavade arendamises ligi kakskümmend aastat. Tema 
muusikapedagoogilistele põhimõtetele, mis kujunesid juba 1930. aastail, on 
tuginenud Eesti muusikakasvatus erinevatel perioodidel ning need kajastuvad ka 
2011. aasta põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava muusika ainekavas. 

Uus tasand Riho Pätsi tähenduse mõistmisel Eesti muusikapedagoogikas on seotud 
minu magistritöö „Regilaulu kasutamise võimalusi põhikooli muusikaõpetuses“ 
koostamisega Tallinna Ülikoolis 1998. aastal. Uurimise käigus avanesid Riho Pätsi 
need tahud, mis olid enne varjatuks jäänud – õpilaste muusikalise mõtlemise 
arendamine regilaulule toetudes improvisatsiooni kaudu, pillimängu rakendamine 
loovtegevustes jm.  

Magistrantuurile järgnesid doktoriõpingud ning Riho Pätsi muusikapedagoogilise 
tegevuse lahtimõtestamine ja avamine, mis, hõlmates mitmeid aastaid, aitas üha 
enam tundma õppida ning avastada Pätsi mitmekülgsust ja professionaalsust 
muusikapedagoogikas. Selle põhjal hakkas uurides muutuma ka uurimistöö teema 



12 

ning sisu. Kui esialgu oli selleks „Ülevaade Riho Pätsi muusikapedagoogilisest 
tegevusest“, siis kujunes sellest andmeid kogudes ja analüüsides Riho Pätsi kui 
fenomen – Riho Päts kui professionaal pedagoogi, helilooja, publitsisti ning 
uurijana, mis tekitas teaduslikku huvi Riho Pätsi fenomeni uurimise vastu Eesti 
muusikapedagoogikas. Uurimise protsessis kujunes arusaam – selleks, et mõista 
Riho Pätsi suurust, on uurijal endal vaja kasvada. Olen kindel, et nüüdseks on 
esialgsest käsitlusest välja kasvanud hoopis teine töö.  

Riho Pätsi 100. sünniaastapäevaga kerkis esile temanimelise fondi asutamise idee, 
mis teostus 2002. aastal Riho Pätsi Koolimuusika Fondi loomisega. Selle asutajate 
rühma kuulusin ka mina ning olen juhtinud fondi tegevust 2005. aastast 
tänapäevani. Fondi tegevuse kaudu olen avastanud rohkesti uusi ilminguid Riho 
Pätsi olemuses, mis on kinnitanud minu veendumust tema muusikapedagoogilises 
unikaalsuses.  

Analüüsides eesti muusikakasvatuse dünaamikat, asetub selle arendajana 
silmapaistvale kohale pedagoog, helilooja, publitsist ja uurija Riho Päts (1899–
1977), kelle kognitiivsele aktiivsuspedagoogikale tuginevad põhimõtted viisid Eesti 
muusikakasvatuse juba 1930. aastail paradigmaatiliste muudatusteni. Juri Lotmani 
(1999, lk 365) sõnadele tuginedes kuulub Riho Päts Eesti kultuuriloos n-ö 
biograafiaga inimeste ringi, kellel on võrdväärne koht eelmise sajandi tuntud 
muusikakasvatuse uuendajate, heliloojate-pedagoogide Zoltán Kodály (1882–1967), 
Carl Orffi (1895–1982) ja Dmitri Kabalevski (1904–1987) kõrval (Vasama, 2011; 
Rannap, 1989; Kõlar, 1981; Kaljuste, 1979). Seega on Riho Pätsi puhul tegemist 
ebatavalise isiksuse ja nähtumusega – fenomeniga.  

Abraham Maslow ja psühholoog Gordon W. Allport on isiksuse olulisema joonena 
esile toonud erakordse arenemisvõime ning isikupärase viisi keskkonnaga kohaneda 
(Kidron, 2005). Seega mitte niivõrd omandatud teadmised või õpitud oskused, vaid 
igaühe isiksus on elus edasijõudmise kindlaim tagatis, mis suhtestub igati Riho 
Pätsi isiksusega. 

Riho Päts lõpetas Tallinna Konservatooriumis professor Artur Kapi 
kompositsiooniklassi ning õppis klaverit professor Artur Lemba juures. Oma 
esimesed õpetajakogemused sai ta 1920. aastate alguses Läänemaa 
Ühisgümnaasiumis ja Läänemaa Õpetajate Seminaris. Tema pedagoogitöö 
kulmineerus Tallinna 21. Algkoolis uudsete, kognitiivsele pedagoogikale toetuvate 
printsiipide rakendamisega õppes.  

Efektiivsed tulemused tegid temast nendel aastatel liidri muusikakasvatuses. 
Tallinna Konservatooriumi direktorina aastail 1940–1941 ning hiljem professorina 
(1944–1950) seisis ta õppejõudude kaadri ja õppesisu uuendamise eest. 
Professorina Tallinna Pedagoogilises Instituudis (1956–1972) rajas ta aluse 
professionaalsete muusikaõpetajate ettevalmistamisele. Dirigendina pälvis Riho 
Päts tuntust nii kodu- kui ka välismaal, samal ajal arendas ta koorilaulu laulupidude 
üldjuhina. 
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Pianistina hoolitses ta laste ja noorte arendamise võimaluste eest ka selles 
valdkonnas. Tema koostatud seeria „Klaverimängu õpetus“ I–IV (Päts 1935–1939e) 
tugines Euroopa kontekstis uudsele klaverimängu pedagoogikale. Sellest ilmus 
aastail 2001/2002 teine trükk, mis annab tunnistust kogumiku 
muusikapedagoogilisest väärtusest. Tema innovaatiline vaade klaverimängu 
õpetusele kajastus ka „Klaveriõpikus“ (Päts ja Kõlar, 1965c).  

Mitmekülgse ja isikupärase helikeelega on Riho Pätsi helilooming: koorilaulud, 
soololaulud, instrumentaalmuusika, lavamuusika. Tema lauludega on üles kasvanud 
mitu põlvkonda ning neid on tänapäevagi koolilaulikutes. 

Publitsisti ja muusikakriitikuna on Pätsi sulest ilmunud ligi viissada artiklit 
perioodikas, mille keskmes on nii muusikapedagoogilised kui ka esteetilised 
küsimused. Rohkesti on nende seas kontserdi- ja teatriarvustusi, ülevaateid eesti ja 
välisriikide heliloojate loomingust jm. Ta oli eesti muusika korrespondent 
rahvusvahelisel tasandil, tehes kaastööd USAs ilmuvale ajakirjale „Musical 
Currier“, samuti perioodikale Euroopa riikides, näiteks „Deutsche Musikerzeitung“, 
„Baltische Presse“, „Deutsche Musik Zeitung“, „Lietuvas Aidas“. 

Uurijana on tähelepanuväärsed Pätsi koostatud monograafiad, millest on 
tänapäevalgi unikaalsed „Muusikakasvatus üldhariduslikus koolis“ I osa ([1962], 
1989, 2010) ning „Muusikakasvatus üldhariduslikus koolis“ II osa (1993). Pätsi kui 
uurija analüütilisest natuurist annavad tunnistust „Artur Kapp ja tema muusikaline 
looming. Biograafiline essee“ (1938) ja „Rudolf Tobias“ (1968). Kõrgelt on Riho 
Pätsi hinnanud üks eesti tuntumaid muusikateadlasi Karl Leichter, nimetades teda 
1930. aastate maailma muusikast kõige paremini informeeritud eesti muusikuks 
(Kõlar, 1999, lk 18). 

Eelmainitud valdkondade seast kerkib esile Riho Pätsi muusikapedagoogiline 
tegevus, mis sai alguse 1920. aastail, kooliuuendusliikumise algaastail. Temast 
kujunes innovaatiliste suundade arendaja ning rakendaja muusikakasvatuses. 
Uuendused eesti muusikapedagoogikas said võimalikuks üksnes Riho Pätsi 
mitmekülgse ja laiahaardelise teoreetilis-pedagoogilise kogemuse tõttu, mida 
rikastasid tema rohked välisreisid. Eriliseks väärtuseks pedagoogilisele teadmusele 
olid tema isiklikud kontaktid Euroopa juhtivate muusikapedagoogide, teadlaste ja 
heliloojatega, nagu Fritz Jöde (1887–1970) ja Arnold Ebel (1883–1963) 
Saksamaalt, pedagoog ja helilooja Vilho Siukonen (1885–1941) ning koorijuht ja 
helilooja Heikki Klemetti (1876–1953) Soomest. 1960. aastail tutvus ta ungari 
helilooja ja muusikapedagoogi Zoltán Kodályga (1882–1967) ning saksa helilooja 
ja pedagoogi Carl Orffiga (1985–1982).  

Uuendussuundadele muusikakasvatuses rajas aluse Riho Pätsi kursisolek ajastu 
tuntud uurijate (nagu Georg Schünemann, Carl Stumpf, Géza Révész, Carl 
Seashore, Vilho Siukonen, Olga Samaroff-Stokovski, Boris Teplov jt) ning 
muusikapedagoogilise ja -psühholoogia kirjandusega, mille keskmes oli lapse 
muusikaliste võimete arendamise probleemistik ning muusikalise mõtlemise 
arendamine aktiivses muusikalises tegevuses (Päts, 1999, lk 117).  
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Sellest kujunesid Riho Pätsi muusikapedagoogilised põhimõtted, millest tähtsamad 
on muusikalise mõtlemise arendamine emotsionaalsusel põhineva intellektuaalse ja 
sensoorse protsessina, aktiivne osalemine muusikalis-analüütilises õppes relatiivse 
meetodi, kommenteeriva analüüsi ning sünteesi, improvisatsiooni, muusika 
kuulamise ja diferentseeritud töö kaudu, osalemine muusikakasvatuse ja 
muusikakultuuri vahelises interaktsioonis ning lõpetuseks – eranditult kõik 
inimesed on muusikaliselt mõjutatavad ja arenguvõimelised. 

Need Pätsi põhimõtted olid omas aegruumis ettevaatavad ja teednäitavad, millele 
tugineb praegunegi Eesti muusikakasvatus. Selle olulisem tunnusjoon on süsteemne 
vaade õppekeskkonna kavandamisele, eesmärk on aga õppimise efektiivsemaks 
muutmine, mis hõlmab õpetajat koos tema pädevuste ja õpetamiskäsitlustega, 
õppematerjale, õppimis- ja õpetamismeetodeid, õppekava, tehnilisi vahendeid jms, 
mida on esile toonud tänapäeva õpiteooriates Daniel Edelson (2001) ning Glenn 
Snellbecker (1999). Seega võib öelda, et Riho Pätsi muusikapedagoogilised 
põhimõtted on aktuaalsed meie aja konstruktivistlikus õpikäsitluses. 

Uurimisseis  

Riho Pätsist on ilmunud kolm raamatut:  

1) „Riho Päts sõnas ja pildis“ (Kõlar, 1981), mis kuulub eesti heliloojaid 
tutvustavasse sarja; 

2) „Riho Päts. Personaalnimestik“ (Sepp, 1999), mis sisaldab Riho Pätsi enda, aga 
ka tema kohta ilmunud materjalide kirjeid; 

3) „Oh seda endista eluda ...“ (1999), mis on Riho Pätsi enda kirjutatud mälestuste 
raamat.  

Eesti muusikapedagoogika ajaloost on üksikasjaliku ülevaate kuni 1970. aastate 
alguseni andnud pedagoogikateadlane, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
emeriitprofessor Heino Rannap (1977), luues selge raamistiku muusikakasvatuse 
ajaloo käsitlemisele ajaloolis-kronoloogilisest printsiibist lähtudes. Riho Pätsil on 
tema uurimuses tähelepanuväärne ja teedrajav koht.  

Pätsi rolli Eesti muusikakasvatuses on käsitlenud Tallinna Ülikooli emeriitprofessor 
Maie Vikat. Uurimisteemadest võib esile tuua diferentseeritud töö rakendamise 
võimalusi (Vikat, 1980a, 1980b), lapse andekuse problemaatikat (Vikat, 2005), 
muusikakasvatuse metoodika uuendamist (Vikat, 1989), improvisatsiooni 
rakendamist eesti rahvalaulule tuginevalt (Vikat, 1993). Tallinna Ülikooli 
pedagoogikateadlane Tiina Selke, kes on uurinud Eesti üldhariduskooli suundumusi 
muusikakasvatuses 20. sajandi II poolel ja 21. sajandi alguses, on analüüsinud Riho 
Pätsi rolli eesti muusikakasvatuses, rõhutades, et Pätsi suunda andev mõju eesti 
koolimuusikale on tuntav olnud 20. sajandi II poolest kuni meie ajani (Selke, 2007, 
lk 56).  

Konkreetseid Riho Pätsi tegevuse valdkondi on käsitlenud ka mitmed teised autorid. 
Muusikateadlane Priit Kuusk on uurinud tema heliloomingut (Kuusk, 2001, 1999), 
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muusikaajaloolane Maret Tomson tegevust publitsisti ja muusikakriitikuna (1999, 
1989, 1972).  Nende kõrval väärivad märkimist üksikud artiklid muusikateoreetik 
Kerri Kottalt (2006), Heino Kaljustelt (2011, 1979, 1964), Leelo Kõlarilt (1999), 
Helga Ladvalt (1969), Leo Normetilt (1959), Heino Rannapilt (1989, 1974, 1969) ja 
Inge Raudsepalt (2012, 2010, 2009). 

Eelöeldu põhjal tuleb esile Riho Pätsi professionaalne mitmekülgsus pedagoogi, 
helilooja, publitsisti ja uurijana, kelle muusikapedagoogilised põhimõtted on 
kandunud peaaegu läbi saja aasta innovaatilistena tänapäeva, küll puudub aga tema 
erinevaid tegevusvaldkondi ühendav analüüsiv ja sünteesiv uurimus. Selle 
teadvustamine omandaks meie päevil uudse tähenduse ning võimaldaks tema 
professionaalse tegevuse lahtimõtestamisega anda uusi tähendusi 
muusikapedagoogikas, selle ajaloos ning eesti muusika arenguloo kontekstis 
tervikuna.  

Siit kerkib esile käesoleva töö probleem: Milles avaldub Riho Päts kui fenomen 
Eesti muusikapedagoogikas?  

Probleemist kasvab välja uurimisküsimus: Milles seisneb Riho Pätsi fenomen?  

Töö eesmärk on mõista, mõtestada ja avada Riho Pätsi fenomeni pedagoogi, 
helilooja, publitsisti ja uurija teadvustatud kogemuse kaudu tema aegruumis ning 
mõtestada ja tõlgendada Riho Pätsi fenomeni järjekestvust nüüdisaja 
muusikakasvatuses.  

Töö eesmärkide saavutamiseks on seatud järgmised ülesanded: 

1) selgitada Riho Pätsi professionaalsust kujundanud mõjureid; 

2) analüüsida ja sünteesida Riho Pätsi pedagoogilisi põhimõtteid ning nende 
kajastumist üldhariduskooli muusikakasvatuses 1930. aastail; 

3) analüüsida ja kirjeldada Riho Pätsi muusikapedagoogilist kogemust tema 
professionaalse tegevuse kaudu pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurijana;  

4) selgitada Riho Pätsi professionaalsust helilooja, publitsisti ja uurijana läbi 
muusikapedagoogilise prisma; 

5) avada Riho Pätsi fenomen eesti muusikapedagoogikas. 

Metodoloogia ja teoreetilised lähtekohad  

Riho Pätsi professionaalne mitmekülgsus esitas mulle uurimises suure ülesande. 
Töö esialgne teema oli „Ülevaade R. Pätsi muusikapedagoogilisest tegevusest 
aastatel 1920–1977“. Uurimise vältel lisandusid pedagoogitegevusele 
heliloominguline, ajakirjanduslik ja uurimistegevus, milles kajastusid samuti tema 
muusikapedagoogilised põhimõtted. Sellest kasvas välja Riho Päts kui fenomen – 
nähtumus Eesti muusikapedagoogikas, mis on edasi kandunud tänapäeva. 
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Lähtuvalt eelöeldust tugineb minu uurimus metodoloogiliselt fenomenoloogilisele 
(E. Husserl, M. Heidegger, M. Merleau-Ponty) ja hermeneutilisele (W. Dilthy, 
M. Heidegger) käsitlusviisile. Töös on tähelepanu keskmes Riho Pätsi fenomeni 
olemuse avamine ajaloolises kontekstis, selle tõlgendamine ning toimeseose 
selgitamine nüüdisaja muusikakasvatusega.  

Riho Pätsi isiklikud ja teadvustatud kogemused lubavad Edmund Husserli (1931) 
järgi uurida tegelikku maailma teadvuse kogemuse – fenomeni kaudu, milleks minu 
uurimuses on Riho Pätsi isiklikud ning teadvustatud kogemused. Martin Heideggeri 
(1962) käsitluses muutuvad kogemuste kõrval tähtsaks ka inimese teadmise ja 
välise tegelikkuse vahelised seosed, mis lubavad omakorda uurida Riho Pätsi 
fenomeni tema tegevuste kaudu eri valdkondades ning aegruumis. Seega on 
võimalik E. Husserlile ja M. Heideggerile tuginedes uurida Riho Pätsi inimlikku 
kogemust aktiivse ning loova tegevuse kaudu ajaloolises kontekstis, milles võib olla 
peidus avastamata fenomen. Uurimuses püüan induktiivsel teel välja selgitada, mis 
nähtumusega on Riho Pätsi fenomeni puhul tegemist.  

20. sajandi teise poole fenomenoloogilise suuna esindajad Lauri Rauhala, Lyanne 
M. Connelly, Maurice Merleau-Ponty ning Gloria Dall’Alba on avardanud 
fenomenoloogilise käsitluse piire. Soome filosoof Lauri Rauhala on lähenenud 
fenomenile holistliku inimkäsitluse kaudu, nähes fenomeni kui tähendushorisonti, 
mis kätkeb endas inimese ajaloolist seotust elusituatsioonidega, mis mõjutavad 
tema inimeseks olemist (Rauhala, 1993). USA filosoof Lyanne M. Connelly (2010), 
prantsuse filosoof Maurice Merleau-Ponty (1962/1995) ja Dall`Alba (2009) 
seisukohtades tähtsustub samuti läbielatud kogemuse olemus ning mõistmine 
tehtava kaudu.  

Uurija subjektiivsust ei saa kunagi täielikult kõrvale jätta, sest tal on 
uurimisobjektiga seoses omad eelarvamused. Selles uuringus püüan üldistava 
teadmise poole ning taotlen teaduslikke avastusi Riho Pätsi fenomeni olemuse 
avamisel uudse kogemusena.  

Hermeneutiline käsitlus võimaldab Martin Heideggeri järgi tõlgendada Riho Pätsi 
fenomeni olemust muusikapedagoogikas peale tekstide ka inimolemuse kaudu 
(Heidegger, 1962). Wilhelm Dilthey (1982), Hans-Georg Gadamer (2000) ja Martin 
Heidegger (1962) on rõhutanud mineviku ja oleviku seoste interpretatsiooni 
tähtsust, et leida siitkaudu ajastule omaseid tähenduste aluseid. W. Dilthy 
elufilosoofia objekt on indiviid, kes on alati kontekstis ja suhetes teistega, milles 
peegelduvad ühiskonna jooned (Dilthey, 2006; Tool, 2006). Säärane toimeseos 
indiviidi ja ühiskonna vahel lubab avada R. Pätsi fenomeni hermeneutilise ringi 
kaudu: Riho Pätsi poolt aegruumis loodu kaudu mõistame ajastut 
(väärtushinnanguid, eesmärgiseadeid jm), ajastu kaudu mõistame Riho Pätsi 
tegevuse motivatsioonilisi tagamaid ning toimeseost möödunuga, samuti selle 
refleksiooni praegusaja muusikapedagoogikas (Viik, 2009, lk 215–228; Dilthey, 
W., Gadamer et al, 1997). Niisugune käsitlusviis aitab kokku viia subjekti ja 
objekti, selles uurimuses Pätsi fenomeni olemuse ja tema kohta olevad 
allikmaterjalid, mille ühisalad on uurija subjektiivsus ning uuritava objektiivsus.  
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Seega muutub oluliseks objektiivsuse ja subjektiivsuse küsimus – uurijapositsioon, 
mis on oluline uuritavate allikate (sündmuste, mõjurite jm) tähtsuse määramisel ja 
valikul. Prantsuse filosoofi Paul Ricœur’ järgi kannavad ühelt poolt subjektiivsust 
allikad ise, teiselt poolt lisandub eeltoodule autori minakontseptsioon. Need on 
erineva loomuse ja suunaga ootused ning möödanikust kirjutamine ei saagi olla 
neutraalne toiming (Ricœur, 2002, lk 97). Inglise ajaloolane Richard Aldrich on 
rõhutanud, et uurija vastutab mitte ainult mineviku ja ajaloolise tõe, vaid ka oleviku 
eest (Aldrich, 2003, lk 133–143). Järelikult on tähtsal kohal minu kui autori 
enesekohasus, milles toetatakse kriitilist ja analüüsivat suhet Riho Pätsi fenomeni 
avamisse. Sellega on põhjendatav ka minu uurimuse metodoloogiliseks lähtealuseks 
võetud hermeneutiline uurimisviis, milles pilguheit minevikku võimaldab laiendada 
tänase teadmise piire. 

Teoreetilised lähtekohad 

Uurimuse probleemi määratledes toetusin rohkele allikmaterjalile ning selle 
eelarvamusteta, avatud lugemisele. Tuginedes John Creswellile (2003, lk 131–134), 
lubas fenomenoloogiline käsitlusviis läheneda uurimistöö alguses töö probleemile 
sõnaselgelt väljendamata teoreetilise orientatsioonita. Töö teoreetiline vaatenurk 
kujunes uurimistöö vältel, milleks on identiteediteooria põhimõtted, mis aitavad 
avada Riho Pätsi fenomeni muusikapedagoogikas identiteediteooria seisukohtade 
põhjal, asetades kesksele kohale tema kui professionaali.  

Mitu uurijat, nagu Anthony Giddens (2004), William James (1890/1952), Dan 
P. McAdams (1988), on määratlenud identiteeti kui inimese enda loodud, suhteliselt 
püsivat, mõtestatud arusaama iseendast, sh oma unikaalsetest omadustest ja 
kogemustest (personaalne identiteet) ning oma sotsiaalsetest suhetest ja kuulumisest 
sotsiaalsetesse rühmadesse (sotsiaalne identiteet). 

Personaalset identiteeti rõhutavad käsitlused toovad esile inimese sisemise 
potentsiaali (Waterman, 1993, lk 1947–1967). Identiteedi personaalset osa peetakse 
ennekõike sotsiaalseid rolle/identiteete kujundavaks, neile tähendust andvaks 
aspektiks identiteedis. Kõige levinum arusaam personaalsest identiteedist põhineb 
sotsiaalse identiteedi ja mina kategoriseerimise teooriatel, mis eristavad 
personaalset ja sotsiaalset identiteeti kui minakontseptsiooni kaht aspekti. 
Personaalse identiteedina toovad Tajfel (1981), Turner, Hogg, Oakes, Reicher ja 
Wetherell (1987) esile isiksuseomadused ja käitumisviisid, mis eristavad üht 
inimest teisest (viidanud Valk, 2003, lk 230 järgi). 

Identiteedi kujunemise kirjeldamisel on üheks võimaluseks uurida identiteedi 
arengut. Selles uurimuses on personaalse identiteediga seonduvalt vaatluse all Riho 
Pätsi areng, tuginedes Erik Eriksoni inimese arengu etapilisuse teooriale (Erikson, 
1968). Oluliseks muutub selles Pätsi enda sisemine potentsiaal personaalse 
identiteedi kujunemisel, milles on kesksel kohal tema isiksuseomadused ja 
käitumisviisid, samuti teda ümbritsenud kultuuriruumi mõju. 
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Sotsiaalse identiteedi arengus tõusetuvad esile Riho Pätsi sotsiaalsed rollid ja suhted 
erinevate sotsiaalsete rühmadega eri eluperioodidel: elu kahel esimesel aastakümnel 
perekond ja õpetajad, sellele järgnevatel perioodidel kuulumine erinevatesse 
sotsiaalsetesse rühmadesse, nagu pedagoogid, heliloojad, publitsistid, uurijad. Seda 
olen käsitlenud tuginevalt Tajfelile (1981), Thoitsile ja Virshupile (1997) (viidanud 
Valk, 2003, lk 231), mis lubab avada Riho Pätsi tegevust ja erinevate inimsuhete 
kontekstis, milles tähtsustuvad tema enda teadvustatud kogemused ning tuleviku 
kavandamine teda ümbritsevas aegruumis.  

William James (1952, lk 216) ja Brenton Doecke (2004, lk 203–215) on näinud 
sotsiaalset identiteeti kui arusaama endast ja oma rollist teatud erialal, mis 
peegeldab tema kuuluvust kindla professiooni hulka. Doecke on vaadelnud seda 
sotsiaalse identiteedi ühe vormina – professionaalse identiteedina, tuues tunnusliku 
joonena esile oma töö järjepideva mõtestamise, mida mõjutavad aja jooksul 
lisanduvad kogemused ja praktilised teadmised, mis on seotud tõekspidamiste ning 
väärtustega, ka hinnanguga oma tegevusele, situatsioonidele ja väärtustele 
professiooni esindajana (Doecke, 2004, lk 203–204). Hollandi haridusteadlased 
Douwe Beijaard, Nico Verloop ning Jan V. Verment (2000, lk 749–764) on 
rõhutanud professionaalse identiteedi mõju erialasele efektiivsusele ja 
professionaalsele arengule, samuti valmisolekut kohaneda muutustega ning võtta 
üle uuenduslikke vaateid, tuues olulisena esile konteksti mõjutavate tegurite 
uurimist. Selles uurimuses olen käsitlenud Riho Pätsi professionaali tähenduses – 
osutanud tema silmapaistvale meisterlikkusele erinevates rollides, kellel on selge 
ettekujutus oma professioonist ja selle panusest ühiskonnale (Karm, 2007; 
Gallagher, 2005). 

Soome psühholoog Pekka Ruohotie (1996, lk 9–69) ning D. Beijaard, N. Verloop ja 
J. D. Vermunt (2000, lk 749–764) on professionaalile omaste joontena toonitanud 
erialast efektiivsust, valmisolekut võtta omaks uudseid käsitlusi, orienteeritust 
pidevale teadmiste ja oskuste avardamisele ning loovusele, koostööle teistega ning 
indiviidile kui tunnustatud valdkonna eksperdile (vt tabel 1, lk 18). Neile 
seisukohtadele olen tuginenud Riho Pätsi fenomeni avamises tema pedagoogi, 
helilooja, publitsisti ja uurija professionaalse identiteedi kaudu. Mina mitmesust, 
rollide paljusust, identiteetide rohkust on pidanud soovitavaks mitmed uurijad – 
need moodustavad K. Deaux`järgi üksteist täiendades tervikliku minakontseptsiooni 
(Deaux, 1992).  
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Uurimise meetodid, andmete kogumine ja analüüs 

Lähtudes uurimuse probleemiseadest ja eesmärkidest, olen töös rakendanud 
fenomenoloogilist ja biograafilist meetodit. 

Fenomenoloogilise meetodi kasutamine on seotud antud uurimuse 
metodoloogilisese alusega – fenomenoloogilise käsitlusviisiga, mis, seotuna 
fenomenoloogilise filosoofiaga, on Edmund Husserlile (1962) ja Lyanne 
M. Connellyle (2010) tuginedes protsess, sisaldades ühtaegu meetodit. Niisuguses 
uurimisviisis omandab uurija fenomenoloogilise hoiaku, analüüsib fenomene – 
kogemusi (noesee’sid) ning kogemuse objekte, nende struktuure ja omaduste 
kirjeldusi (neeme) (Heidegger, 1962). Selles töös olen keskendunud Riho Pätsi 
teadvustatud kogemuse analüüsimisele ja selle tähenduslikkuse mõistmisele, jättes 
kõrvale eelteadmised ning hinnangud uuritava subjekti kohta. 

Fenomenoloogilise uurimuse kaks olulist mõistet on kirjeldus (deskriptsioon) ja 
reduktsioon. Kirjeldusel on selles uurimuses kaks tähendust: 1) Riho Pätsi 
teadvustatud kogemuse tuvastamine ja kirjeldamine; 2) uurija käsitlus sellest, mida 
on kirjeldanud Riho Päts. Seega muutub S. Lesteri järgi tähtsaks Riho Pätsi 
kirjeldatu võimalikult tõepärane käsitlemine uurija poolt ning sellele teadusliku 
tähenduse andmine (Lester, 1999). 

Reduktsioon kajastub selles uurimuses eemaldumist loomulikust reflekteerimata 
hoiakust ning loobumist ebaolulisest selleks, et paljastada nähtuse mitmepalgelisus 
ja struktuur. Riho Pätsi kogemust puhtana esile tuues olen jätnud kõrvale oma 
esialgsed oletused ja eelarvamused (Laherand, 2008, lk 87–88). Andmeid kogudes 
seadsin ülesandeks luua võimalus vabaks kirjelduseks (Flood, 2010, lk 8–9). 
Andmete kogumine, analüüsimine ja sellest kirjutamine oli uurimises üheaegne 
tegevus (Creswell, 2003, lk 182–183).  

Andmete kogumine  

Andmeid kogudes tuginesin kirjalikele allikmaterjalidele ja dokumentidele. 
Kaalusin ka intervjuude tegemist, mida ei võimaldanud aga suuremahulise 
allikmaterjali analüüsimine. See võiks olla juba uue, Riho Pätsi 
muusikapedagoogilist tegevust uuriva töö teema.  

Riho Pätsi muusikapedagoogilise kogemuse kirjalikud allikmaterjalid on rikkalikud, 
mida olen uurinud kompleksselt. Sellega on seotud R. Pätsi teadvustatud kogemus 
pedagoogi, helilooja, publitsist ja uurijan. Andmebaasi kuulusid: 

1) Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi arhiividokumendid Riho Pätsi fondist (TMM 
f. M236 Riho Päts); 

2) Riho Pätsi mälestuste raamat „Oh seda endista eluda…“ (1999); 

3) Riho Pätsi perioodikas ilmunud artiklid aastail 1925–1977 (Eesti 
Rahvusraamatukogu arhiiv 342 ühikut) ajalehtedes Muusikaleht, Postimees, 
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Päevaleht, Ilukirjandus ja Kunst, Rahva Leht, Õhtuleht, Nõukogude Õpetaja, Sirp ja 
Vasar, Noorte Hääl, Kodumaa ning ajakirjades Kasvatus, Eesti Kool;  

4) artiklid Riho Pätsist tema kaasaegsetelt aastail 1925–2010 (Eesti 
Rahvusraamatukogu arhiiv 77 ühikut) ajalehtedes Muusikaleht, Postimees, 
Päevaleht, Ilukirjandus ja Kunst, Rahva Leht, Õhtuleht, Nõukogude Õpetaja, Sirp ja 
Vasar, Noorte Hääl, Kodumaa ning ajakirjades Kasvatus, Eesti Kool; 

5) monograafiad: „Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis“ I osa ([1962], 1989, 
2010), „Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis“ II osa (1993), „Artur Kapp ja tema 
muusikaline looming. Biograafiline essee“ (1938) ning „Rudolf Tobias“ (1968); 

6) õppekirjandus ja metoodilised materjalid: „Laulmisõpetus. III/VI klass“ (1931), 
koolilaulikud aastail 1935–1974, muusikatöövihikud 3., 4., 5., 6. klassile aastail 
1935–1939; õpetajale suunatud metoodiline materjal „Laulmisõpetus III/IV klass“ 
(1934), „Käsiraamat I ja II klassi muusikaõpetajale“ (Päts ja Kaljuste, 1969); 
„Klaverimängu õpetus“ I–IV (1935–1939), „Klaveriõpik“ (Päts ja Kõlar, 1965); 

7) Riho Pätsi helilooming (Sepp, 1999): kooriteosed (kantaadid, süidid), 
koorilaulud kõigile kooriliikidele, lastelaulud, soololaulud, viiuliduetid, 
sümfoonilised ja kammerteosed; lavamuusika (lasteooper „Kaval-Ants ja 
Vanapagan“), laulukogumikud „Tinker-tanker lauluvanker“ (1993), „Riho Pätsi 
koorilaule“ (2010), Riho Pätsi heliloomingu CD 1, 2 (Riho Pätsi heliloomingut, 
2008);  

8) fotod Riho Pätsist (Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum); 

9) teiste autorite koostatud väljaanded: „Riho Päts sõnas ja pildis“ (Kõlar, 1981), 
„Personaalnimestik. Riho Päts“ (Sepp, 1999);  

10) väljaanded tema kaasaegsetest „Artur Kapp sõnas ja pildis“ (Anton, 1968), 
„Heino Eller sõnas ja pildis“ (Sepp, 1967), „Juhan Simm sõnas ja pildis“ (Luur, 
1975), „Mart Saar sõnas ja pildis“ (Rumessen, 1973), „Rudolf Tobias sõnas ja 
pildis“ (Rumessen, 1973), „Aleksander Läte“ (Vahter, 1963);  

11) üldistavad monograafiad, entsüklopeediad, teatmeteosed, sh „Muusikaõpetus 
Eesti koolis“ (Rannap, 1977), „Eesti kooli biograafiline leksikon“ (Rannap, 1998);  

12) põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava muusika ainekava (Põhikooli 
riiklik õppekava, 2011; Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011).  

Andmete analüüs ja interpreteerimine 

Riho Pätsi teadvustatud kogemuse allikmaterjale olen analüüsinud valdavalt läbi 
muusikapedagoogilise prisma. Andmete analüüsi esmane eesmärk oli leida 
allikmaterjalidest iseloomustavaid üldmõisteid ja seaduspärasusi, mida sain 
materjali tihendamise kaudu kogu uurimise vältel. 

Kohati tekitas uurimismaterjali suuremahulisus ja mitmekesisus suuri raskusi. 
Lahendus oli toetumine sammsammulisele ringikujulisele andmete analüüsimisele, 
kus pöördusin seatud eesmärgist ja ülesannetest lähtudes korduvalt tagasi uuringu 
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läbitud etappide juurde. Seda on võimaldanud allikmaterjali kataloogimine, mis 
aitas erinevatel etappidel uurimist reflekteerida.  

Analüüsi tehnikana olen rakendanud andmete koondamist, mis tähendas materjali 
hulga vähendamist üldistamise kaudu ning jälgimist, et säiliks oluline sisu; 
struktureerimist – allikmaterjalidest kindlate aspektide filtreerimist, nt oluliste 
tekstiosade otsimine ning nendevaheliste seoste leidmine; interpretatsiooni, mis 
seisnes üksikute tekstiosade (nagu mõisted, laused jm) ning täiendava materjali 
lisamises, mis aitasid teksti mõtestada. Tuginedes Johanna Virtanenile, ei kujuta 
fenomenoloogiline uurimus endast üksnes teatud meetodi ja selle etappide 
mehaanilist järgimist, vaid tähendab pigem teatud eluviisi (Virtanen, 2006, lk 201–
204). See muutus tunnuslikuks ka minule kui selle töö autorile mitmete aastate 
vältel.  

Andmete analüüsimisel osutus Hsieh´ ja Shannoni (2005) järgi sobivaks 
summeeriv kvalitatiivne sisuanalüüs (viidanud Laherand, 2008, lk 296–298), mis 
võimaldas koondada sisuliselt  andmestikku. Kaalusin ka diskursusanalüüsi 
meetodit, kuid jäin siiski allikate arvukuse tõttu kvalitatiivse summeeritud 
sisuanalüüsi juurde. Analüüsimine algas võtmesõnade leidmisega enne 
andmeanalüüsi ning jätkus selle käigus. Allikas tulenes minu huvist ning 
allikmaterjalide olemasolust (ibid). Lähtuvalt Mayringi`st, (2003) kujunesid 
analüüsimisel võtmesõnadeks muusikakasvatus, pedagoogika, helilooming, 
publitsistika ja uurimine, mis said aluseks sisulisele struktureerimisele – materjali 
koondamisele kindlate valdkondade alla (viidanud Laherand, 2008, lk 291). 

Järgmine etapp andmete analüüsimisel oli seotud kategooriate ja alakategooriate 
moodustamisega. Selgusid järgmised kategooriad: kujunemine, pedagoog, helilooja, 
publitsist, uurija. 

 

Kategooria – kujunemine 

Alakategooriad: Tartu kultuuriruum; perekond; õpetajad; harrastused 

 

Kategooria – pedagoog 

Alakategooriad: pedagoogitöö algus; dirigent; pianist; kognitiivne 
aktiivsuspedagoogika; uurimus; välisreisid; õppematerjalid ja metoodilised 
materjalid; helilooja; ettekanded konverentsidel ja seminaridel; publitsist; õpetajate 
täienduskoolitus; laulupidu; institutsioonide juht  

 

Kategooria – helilooja 

Alakategooriad: Tartu kultuuriruum; Mart Saar; Cyrillus Kreek; Tallinna 
Konservatoorium, Artur Kapp; seaded orkestrile; lastelaulud; koorilaulud; 
instrumentaallooming; klaveriõpikud; muusikalised lavateosed; publitsist 
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(uudisloomingu propageerimine); uurija; välisreisid; institutsioonid: a) Eesti 
Autorikaitse Ühing, b) Eesti Akadeemiline Helikunstnike Selts, c) Eesti Heliloojate 
Liit 

 

Kategooria – publitsist 

Alakategooriad: ajakiri Muusikaleht, artiklid perioodikas: a) muusikapedagoogika 
(meetodid: relatiivne meetod, kommenteeriv analüüs ja süntees; improvisatsioon, 
pillimäng, hääle arendamine, diferentseeritud töö, ühislaul, täienduskoolitus, 
muusikahariduse korraldamine, laulupidu, esteetiline kasvatus), b) helilooming, 
interpretatsioon 

 

Kategooria – uurija 

Alakategooriad: a) monograafiad „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ 1., 
2. osa, „Artur Kapp ja tema muusikaline looming. Biograafiline essee“, „Rudolf 
Tobias“, b) teadusartiklid, teadusettekanded konverentsidel 

Analüüs jätkus Charmaz`ist (2006) lähtudes kategooriate vaheliste suhete 
analüüsiga, mis  aitasid andmeid sünteesida ja tõlgendada, tuua välja nendevaheliste 
suhete mustreid (viidanud Laherand, 2008, lk 131). Analüüsimisel selgus, et 
kategooriaid pedagoog, helilooja, publitsist, uurija on omavahel seotud R. Pätsi 
muusikapedagoogiliste põhimõtete kaudu.  

Andmete interpreteerimisel toetusin Lindseti ja Norbergi hermeneutilisele viisile 
(2004): a) lihtne lugemine, mille käigus muutus tekst avatuks ja hakkas uurijaga 
rääkima; b) struktuuri analüüs, mille käigus loodi läbielatud kogemuse 
identifitseerimise tulemusena temaatilised tähendusüksused, mis korrastati 
peateemadeks ja alateemateks; c) interpreteeritud terviku loomine, kus kõik 
moodustunud teemad liideti ning reflekteeriti, lähtudes uurimuse probleemist ja 
uurimuse kontekstist (viidanud Flood, 2010).  

 

Andmeid analüüsides kujunes töö struktuur.  

 

1. peateema: Tartu kultuuriruum ja selle mõju Riho Pätsi kujunemisele  

Alateemad: 

1) Tartu kultuuriruum 20. sajandi esimestel kümnenditel;  

2) lapsepõlv ja kooliaastad;  

3) kujunemine professionaalseks muusikuks 1920. aastail:  

 muusikapedagoogilise töö algusaastad; 
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 heliloominguline kujunemine;  
 kujunemine pianistina. 

Reduktsioon 

Riho Pätsi  teadvustatud kogemuste kujunemisel on oluline koht 20. sajandi 
esimestel aastakümnete Tartu kultuuriruumil, perekonnal ning koolipõlveõpingutel 
(Voldemar Tamman, Leenart Neuman, Juhan Aavik), sellega on seotud ka tema 
esmased teadvustatud muusikakogemused. Pätsi klaverimängu kogemus arenes 
pedagoogide Rudolf Griwingi, Adele Brosse ja helilooja Mart Saare juures. Ka 
Tartu Kõrgemas Muusikakoolis, kus Päts õppis kahel erialal: klaverit Adele Brosse 
ja tšellot Paul Berkovitši juures.  

Esmased teadvustatud pedagoogitöö kogemused omandas Riho Päts Läänemaa 
Ühisgümnaasiumis ja Läänemaa Õpetajate Seminaris, millele järgnes Tallinna 21. 
Algkool. Tema muusikapedagoogilist kogemust avardas esimene välisreis 
Saksamaale, kus ta tutvus uute suundadega muusikapedagoogikas: aktiivne 
musitseerimine laulmise ja pillimängu näol, õpilaste muusikalist mõtlemist 
arendavate metoodiliste võtete rakendamine relatiivse meetodi ja muusika 
kuulamise näol, näitlike vahendite kasutamine aineõpetuses.  

Riho Pätsi heliloomingulisele kogemusele rajasid aluse õpingud Tallinna 
Konservatooriumis Artur Kapi kompositsiooniklassis. Õppides samaaegselt Artur 
Lemba klaveriklassis, avardus  tema kogemus pianistina. Heliloojana lõi ta 
esimesed teosed klaverile, sellele järgnesid koorilaulud,  instrumentaalmuusika ning 
lavamuusika. 

 

2. peateema: Riho Pätsi fenomeni avaldumine pedagoogi, helilooja, publitsisti ja 
uurijana 1930.–1970. aastail 

Alateemad: 

1) pedagoogilise mõtte areng 1920.–1930. aastail: reformpedagoogika, Johannes 
Käis, Riho Päts; 

2) R. Pätsi muusikapedagoogilise kogemuse kajastumine innovaatilistes suundades: 
relatiivne meetod, improvisatsioon, muusika kuulamine, hääle ja lauluvõime 
arendamine, diferentseeritud töö, pillimäng, ühislaul. 

Riho Pätsi teadvustatud kogemusi 1930-ndatel mõjutasid reformpedagoogika ideed: 
aktiivne osalemine õppes, teadmiste ja oskuste rakendamine praktilises tegevuses, 
aktiivõppemeetodid, lähtumine õpilase individuaalsetest võimetest ning nende 
arendamine, diferentseeritud töö, loovuse arendamine. Tema muusikapedagoogilist 
kogemust avardasid välisreisid (Saksamaa, Soome, Tšehhi, Poola, Nõukogude 
Venemaa, Leedu, Ungari, Läti), samuti ajastu tuntud uurijate muusikapedagoogika 
ja -psühholoogiaalane kirjandus. 
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Toetudes oma pedagoogilisele kogemusele võttis R. Päts õpilaste muusikalise 
mõtlemise arendamise eesmärgil kasutusele relatiivse noodistlugemise süsteemi, 
kommenteeriva meetodi; loovvõimete kujundamisel pidas ta oluliseks 
improvisatsiooni, õpilaste lauluvõime arendamisel kasutas diferentseeritud tööd, 
kognitiivsete võimete arendamisel pillimängu, muusika kuulamisel tähtsustas 
analüütilise muusikakuulamise oskuse kujundamist, eesti koorilaulu traditsiooni 
edasikandumisel aga ühislaulu. Ka avaldus muusikapedagoogiline kogemus töös 
Tallinna 21. Algkooli lastekoori ja mitme instrumentaalorkestri dirigendina.   

R. Pätsi teadvustatud kogemus uurijana avaldus õpikute, töövihikute ja metoodiliste 
materjalide koostamisel 1930. aastail: „Laulmisõpetus“ III/IV (1931), „Leelo“ III–
VI (1932, kaasautorina), „Lemmiklaulikud“ I–VIII, töövihikud aastail 1946–1972 
(1946. aastal 3., 4. klass; 1948. aastal 5., 7. klass, aastail 1957–1974 3.–7. klass); 
aastail 1968–1972 JO-LE-MI laulikud (koostöös H. Kaljustega).  

Pätsi kogemused avardusid ka Tallinna Õpetajate Seminari õppejõuna, Tallinna 
Konservatooriumi direktorina, õppejõu ja professorina ning Tallinna Pedagoogilise 
Instituudi õppejõu ja professorina.  

 

3. peateema: Riho Pätsi heliloominguline, publitsistlik ja uurimuslik kogemus läbi 
pedagoogilise prisma 

Alateemad:  

1) helilooming: laste- ja koorilaulud, instrumentaallooming, klaveriõpikud, 
muusikalised lavateosed; 

2) publitsist: muusikapedagoogilised artiklid – relatiivne meetod, pillimäng, hääle 
arendamine ja koorilaul, muusikahariduse korraldamine; 

3) muusikakriitika: helilooming ja rahvuslikkuse taotlus, interpretatsioon; 

4) uurija: teadusettekanded, monograafiad, teadustööde retsenseerimine. 

Heliloojana leidis Pätsi kogemus väljundi tema lastelaulude, koorilaulude näol ning 
muusika loomises erinevatele pillidele ja koosseisudele, ka muusikalistele 
lavateostele. Innovaatiline käsitlusviis kajastus tema klaveriõpikutes: 
„Klaverimängu õpetus“ I–IV ning „Klaveriõpik“ koostöös tütre Leelo Kõlariga.  

Kogemus publitsistina väljendus perioodikas muusikapedagoogiliste küsimuste 
käsitlemises: relatiivne meetod ja kommenteeriv meetod, improvisatsioon, 
pillimäng, hääle arendamine ja diferentseeritud töö, koorilaul, ühislaul, 
muusikahariduse korraldamise küsimused. Muusikakriitiline kogemus kajastus 
kaasaja autorite heliloomingu ja interpretatsiooni käsitlevates artiklites. 

Riho Pätsi kogemus uurijana  leidis väljundi teadusettekannetes ja monograafiates 
(„Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis“ I, II osa, „Artur Kapp ja tema 
muusikaline looming“, „Rudolf Tobias“) ning mitmete teadustööde retsenseerijana. 
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Biograafiline meetod võimaldas uurida mikrotasandil ajastu kontekstis kirjalike 
allikmaterjalide analüüsimis- ja kogumisprotsessis Riho Pätsi muusikapedagoogilist 
tegevust mitmekesistes vormides (Creswell, 1998, lk 47) ning kombineerida Riho 
Pätsi elulugu, teadvustatud kogemusi fenomenoloogilise meetodiga (Jackson, 1996, 
lk 23). 

Üksikisik on alati seotud ajalooga, tema tegutsemismotiivid võivad mõjutada 
ühiskondlik-kultuurilisi protsesse ja vastupidi. Daniel Bertaux’ (2000), Jane Elliotti 
(2005, lk 4–15) ja Ene Kõresaare (2003, lk 23) põhjal on biograafilises 
käsitlusviisis tähtsad keskkond, sotsiaal-kultuurilised protsessid ning inimesed 
selles aegruumis. Käesolevas töös on selleks Riho Pätsi ajaline elu ja tegevus ning 
selle seos ajaloolise kontekstiga – jutustatud sündmused kuuluvad konkreetsesse 
aegruumi.  

Stanley Fishi (1991, lk 9–16) järgi nõuab elust kirjutamine keskendumist sellele, 
kuidas on kirjutatud, mitte ainult mis on kirjutatud. Tema käsitluses on biograafilise 
vaatenurga iseloomulik joon ühelt poolt elu dokumenteerimine, teiselt poolt 
kirjanduslik kompositsiooniakt, milleks on uurija kirjutatud teksti loomine nn 
sobivaid keelevahendeid kasutades. Eelöeldule on biograafilise meetodi arendaja 
Pierre Bourdieu lisanud, et ka lugemine ise on aktiivne protsess, kus lugeja osaleb 
teksti tõlgendamises ja võib selle kaudu muuta teksti tähendustki (Bourdieu, 2003, 
lk 99). Seega muutus ka antud töö protsessis oluliseks reflektiivne hoiak uuringu ja 
uurimisprotsessi suhtes. Ühelt poolt tähtsustus intuitsiooni ja loovuse roll, mis on 
tunnuslik kvalitatiivse uurimisviisi puhul, teisalt püüdis autor olla otsuseid tehes 
paindlik ning arvestada konkreetseid olukordi. 

Andmete kogumine ja andmeanalüüs 

Norman Denzini (1989, lk 27) järgi võivad biograafilise meetodi kasutamisel 
moodustada andmestiku isiklikud dokumendid, päevikud, kirjad, autobiograafiad, 
biograafiad ning mälestusraamatud. Selles uurimuses on kasutatud Riho Pätsi enda 
jutustatud lugu – mälestusraamatut „Oh seda endista eluda…“ (1999) – ning Pätsi 
tütre Leelo Kõlari koostatud „Riho Päts sõnas ja pildis“ (1981). Viimati nimetatu 
sisaldab nii Pätsi enda eluloolist jutustust kui ka Pätsi kaasaegsete meenutusi 
temast. Nende materjalide analüüsi kaudu osutus võimalikuks mõista R. Pätsi 
tegevuse ja teadvustatud kogemuse tähendust.  

Biograafilist meetodit rakendades on selles uurimuses andmeanalüüsi aluseks 
Middlesexi ülikooli õppejõu Tom Wengrafi rombi mudel (Wengraf, 2000, lk 148). 
Kuigi Wengraf peab eelkõige silmas intervjuu vormis jutustatud elulugusid, saab 
tema käsitlust kasutada ka mälestuste ja minevikuliste allikmaterjalide põhjal, seega 
rakendada uurimuses nii Riho Pätsi enda kui ka teiste meenutusi jms temast. 

Wengraf eristab rombi mudelis ajaliselt elatud elu ja jutustatud tekstilise loo 
(Wengraf, 2000, lk 147). Elatud elu koostatakse kindlate faktide põhjal, mida on 
võimalik tuletada intervjuu (ka mälestuste) materjalist ning muudest vajalikest 
allikatest. Selle tulemusena luuakse objektiivsetest ajaloolistest faktidest koosnev 
kronoloogiline jada, milles kajastuvad inimese elu sündmused. Et mõista indiviidi 
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vaatenurka ja olukorda oma ajas, peab Wengrafi järgi teadma võimalikult palju 
tema isiklikust ja isikutevahelisest ajaloost. Samas tuleb see teadmine paigutada 
omakorda laiemasse ajaloolisse konteksti (ibid). 

Uurimuste analüüsid eeldavad uurijalt iseteadlikkust ja võimalikult suurt selgust. 
Uurija võib näiteks jätta käsitlemata teatud teemad, millest ta (alateadlikult) teada ei 
soovi. Tom Wengraf (2000, lk 144–145) on soovitanud eluloolist materjali 
analüüsides arutleda võimalikult paljude erineva taustaga inimestega. See 
võimaldab uurimata jäänud aspekte avada. 

 

                                               1.  Ajaliselt elatud elu          

 

 

2. Jutustatud tekstiline lugu               3. Kontekst 

          

 

     4. Subjektiivsus  

Joonis 1. Tom Wengrafi rombi mudel analüüsi alusena (Wengraf, 2000, lk 148) 

 

Wengrafi järgi on antud uurimuse andmeanalüüsi tulemused nelja komponenti 
arvestades järgmised.  

 

1. Riho Pätsi ajaliselt elatud elu  

Allikmaterjalid: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Riho Pätsi Fond (TMM, f. 
M236 Riho Päts). Trükised „Riho Päts sõnas ja pildis“ (Kõlar, 1981), „Oh seda 
endista eluda…“ (Päts, 1999), „Muusikaõpetuse eesti koolis“ (Rannap, 1977), 
„Muusikast võlutud“ (Tauk, 2010) 

Riho Päts 1899–1977, kronoloogia 

1899 Sündis 26. juuni 1899. aastal Tartus Eduard (1861–1937) ja Anette 
Pätsi (sündinud Lumi) (1863–1955) pojana  

1908–1914 Õpingud Tartus: 1908–1912 Tartu Linnakool, 1913–1914 Tartu 
Kõrgem Algkool 

1911–1915 Klaveriõpingud M. Bruusi juures Tartus 

1914  Osalemine Kristjan Raua joonistuskursusel Tartus 
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1915 Esimene heliloominguline katsetus: Marie Underi sonettide 
viisistamine (pole säilinud) 

1915–1916 Muusikateooria ja solfedžo õpingud Mart Saare juures 

1916   Õpingud Rudolf Griwingu muusikakoolis klaveri ja oreli alal  

1916–1917 Koorilaulja Vanemuise muusikaosakonna segakooris segakooris 
(dirigent J. Aavik), Vanemuise teatri kooris (dirigent J. Simm). 
Eraviisilised õpingud: klaver (õpetaja A. Brosse), muusikateooria 
(õpetaja M. Saar) 

1917–1918 Tartu Eesti Ametühingute Segakoori dirigent 

1919–1920 Sõjaväeteenistus Valgas 

1921 Õpingud Tartu Kõrgemas Muusikakoolis: klaver – A. Brosse, 
tšello – P. Berkovitš, harmoonia – C. Kreek 

1921– 1923 Muusikaõpetaja Läänemaa Ühisgümnaasiumis, klaveriõpetaja 
Läänemaa Õpetajate Seminaris  

1922  Abielu sõlmimine Magdalena Hildegard Johanna Jakobsoniga  

1923–1926 Õpingud Tallinna Konservatooriumis: kompositsioon – A. Kapp, 
klaver – A. Lemba  

1923–1937 Muusikaõpetaja ja dirigent Tallinna 21. Algkoolis  

1923–1939 Välisreisid: Saksamaa (1923, 1939), Itaalia (1924), Soome (1930, 
1931, 1935), Tšehhi (1931), Poola (1932), Nõukogude Venemaa 
(1937), Leedu (1939) 

1926–1930 Tallinna Koolinoorsoo Muusika Ühingu segakoori dirigent  

1927  Sünnib tütar Leelo Päts (Kõlar) 

1930–1932 Muusikalehe toimetaja 

1931–1939 Muusikaõpikute ja metoodiliste käsiraamatute koostaja  

1934  Eesti Autorikaitse Ühingu asutajaliige, selle esimene juht 

1937–1939 Tallinna Õpetajate Seminari ja pedagoogiumi õppejõud-metoodik 

1938 Monograafia „Artur Kapi muusikaline looming. Biograafiline 
essee“ 

1939–1940 Eesti Akadeemilise Helikunstnike Seltsi juhatus esimees 

1940–1941 Tallinna Konservatooriumi direktori kohusetäitja, professori 
ametinimetus (1940); Teatri- ja Muusikamuuseumi direktori 
kohusetäitja 

1941–1944 Tallinna Õpetajate Seminari muusikaõpetaja-metoodik, koorijuht 
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1944–1950 Tallinna Riikliku Konservatooriumi interpretatsiooniteaduskonna 
dekaan ja muusikapedagoogika kateedri õppejõud 

1946  Tallinna Pioneeride Palee lastekoori peadirigent 

1947 XII üldlaulupeo lastekooride üldjuht, ENSV teenelise 
kunstitegelase aunimetus; vabariiklik preemia heliloomingulise 
tegevuse eest 

1950–1955  Isolatsiooniperiood; tunnistatud kodanlikuks natsionalistiks, viibis 
Tallinna ja Narva vanglas ning vangilaagrites Venemaal. 
Rehabiliteeriti 1968. aastal 

1956–1959 Eesti NSV Heliloojate Liidu konsultant heliloomingu alal 

1956–1965 Reisid: Moskva (1956), Leningrad (1961), Petrozavodsk (1964), 
Budapest (1964), Sverdlovsk (1965), Riia (1965) 

1956–1969 Tallinna Pedagoogilise Instituudi muusikakateedri juhataja, 
muusikapedagoogika ja koorijuhtimise õppejõud; 1959–1969 
muusikakateedri juhataja; professori ametinimetus (1961) 

1957–1973 Ilmusid metoodilised käsiraamatud ja õpikud 

1968  Monograafia „Rudolf Tobias“ 

1969–1972 Tallinna Pedagoogilise Instituudi muusikakateedri professor-
konsultant 

1972–1977 Haigla- ja kodusel ravil 

1977  Riho Päts suri 15. jaanuaril, ta on maetud Tallinna Metsakalmistule 

 

2. Jutustatud tekstiline lugu 1899–1977 

Jutustatud tekstiline lugu põhineb Riho Pätsi mälestuste raamatul „Oh seda endista 
eluda…“ (Päts, 1999) ning Leelo Kõlari koostatud väljaandel „Riho Päts sõnas ja 
pildis“ (Kõlar, 1981). Andmeid analüüsides on kasutatud Hsieh`i ja Shannon`i  
(2005) järgi kvalitatiivset suunatud sisuanalüüsi meetodit (viidanud Laherand, 
2008, lk 292–294), mis võimaldab kasutada kategooriaid kujunemine, pedagoog, 
helilooja, publitsist, uurija, mis selgusid fenomenoloogilise meetodi alusel 
kvalitatiivse summeeriva sisuanalüüsi tulemusena. 

Kujunemine (1899–1922) 

Perekond: harrastused – muusika, kirjandus, teater 

Koolitee: Tartu Linnakool (1908–1912), Tartu Kõrgem Algkool (1913–1914); 
õpetajad-dirigendid (V. Tamman, L. Neuman, J. Aavik, J. Simm, M. Saar), 
Vanemuise suvekontserdid (J. Aavik); joonistamine – Kristjan Raua kursused 
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Pillimäng: klaver – M. Bruus, A. Brosse; orel – R. Griwing, tšello – P. Berkovitš; 
Kontsertmeister: lauljad M. Jakobson, Benno Hansen, P. Brehm, A. Tamm; pianist 
salongorkestris; musitseerimine C. Kreegiga (1921–1923) 

Koorilaul: Vanemuise muusikaosakonna segakoor, teatrikoor 

Pedagoog: Läänemaa Ühisgümnaasium ja Läänemaa Õpetajate Seminar (1921–
1923)  

Riho Pätsi professionaalne tegevus (1923–1977): kategooriad – pedagoog, 
helilooja, publitsist, uurija 

Pedagoog 

Tallinna 21. Algkooli õpetaja, koori- ja orkestrijuht (1923–1937), Tallinna 
Koolinoorsoo Muusika Ühingu segakoori dirigent (1926–1930) 

Kooliuuendus (1920.–1930. aastail): J. Käis, teadusuuringud, R. Pätsi uuenduslikud 
suunad; E. Mesiäinen, A. Kiiss, Raadio Ringhääling (1935–1939), Kooliraadio 
(1958–1959) 

Õpikud, töövihikud ja metoodilised materjalid: 1930. aastad: „Laulmisõpetus“ 
III/IV (1931), „Leelo“ III–VI (1932, kaasautorina), „Lemmiklaulikud“ I–VIII, 
töövihikud III–VI, „Klaverimängu õpetus“ I–IV (1935–1939); 1940.–1970. aastad: 
1946–1977 koolilaulikute koostamine (1946 – 3., 4. klass; 1948 – 5., 7. klass, 
1957–1974 – 3.–7. klass; 1968–1972 – JO-LE-Mi laulikud (koostöös H. 
Kaljustega), „Klaveriõpik“ (1965, koostöös L. Kõlariga) 

Reisid: Saksamaa (1923, 1939), Soome (1930, 1931, 1935), Tšehhi (1931), Poola 
(1932), Nõukogude Venemaa (1937, 1956, 1961, 1964, 1965), Leedu (1939), 
Ungari (1964), Läti (1965) 

Üldlaulupidu (1947) 

Õppejõud: Tallinna Õpetajate Seminar (1937–1940, 1941–1944), Tallinna 
Konservatoorium (direktor 1940–1941; õppejõud 1944–1950), Tallinna 
Pedagoogiline Instituut (1956–1972), täienduskoolitus  

Helilooja 

Õpingud Tallinna Konservatooriumis (1923–1926) – A. Kapp, mõjutajad – M. Saar, 
A. Kapp, Z. Kodály, B. Bartόk 

Helilooming: instrumentaalmuusika, lastelaulud, koorilaulud, lavamuusika, 
lasteooper „Kaval-Ants ja Vanapagan“; Eesti Autorikaitse Ühing 

Publitsist 

Esimene artikkel (1925), Muusikalehe toimetaja (1930–1932), kaastöö Eesti 
ajalehtedele Postimees, Muusikaleht, Postimees, Päevaleht, Ilukirjandus ja Kunst, 
Rahva Leht, Õhtuleht, Nõukogude Õpetaja, Sirp ja Vasar, Noorte Hääl, Kodumaa 
ning ajakirjadele Kasvatus, Eesti Kool; välismaa ajakirjandusele „Musical Currier“ 
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(USA), „Deutsche Musik Zeitung“, „Deutsche Musikerzeitung“ (Saksamaa) 
„Baltische Presse“, „Lietuvas Aidas“ (Läti); viimane artikkel aastal 1977 

Uurija 

Monograafiad „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ I osa (1962), 
„Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ II osa (1993), „Artur Kapp ja tema 
muusikaline looming. Biograafiline essee“ (1938), „Rudolf Tobias“ (1968) 

Välisreisid: Saksamaa (1939), Nõukogude Venemaa (1937, 1956) 

Teadusettekanded: Leningrad (1961), Petrozavodsk (1964), Budapest (1964), 
Sverdlovsk (1965), Riia (1965) 

Muusikapedagoogika ja psühholoogia teadusartiklid (1931–1967): 
muusikapedagoogilise töö aktiviseerimine, esteetiline kasvatus, muusikaõpetajate ja 
koorijuhtide täienduskoolitus 

 

3. Riho Pätsi ümbritsenud ajalooline kontekst 

Riho Pätsi ümbritsenud ajalooline kontekst tugineb Enn Tarveli eesti lähiajaloo 
periodiseeringul (Tarvel, 1999, lk 105–117). Kasutatud on Pätsi enda mälestuste 
raamatut „Oh seda endista eluda…“ (Päts, 1999), Leelo Kõlari „Riho Päts sõnas ja 
pildis“ (Kõlar, 1981), ka teatmeteoseid, ajaloolisi ülevaateid jms.  

1899–1920 Tartu kultuuriruum: 1900–1920, Noor-Eesti (1905–1919), 
Eesti iseseisvumine (1918)  

1920–1930-ndad  Kognitiivse aktiivsuspedagoogika levik, kooliuuenduslik 
liikumine (J. Käis), ISME kongress (Praha, 1936), 
rahvuslikkuse temaatika, välisreisid  

1939–1940  Baaside leping NSV Liiduga (1939), osaline okupatsioon  

1940–1941  Esimene Nõukogude aasta 

1941–1944  Saksa okupatsiooni aeg  

1944–1949/1950 Nõukogude aastad; eesti haridustraditsioonide jätkumine 

1949–1956/1958 Suurküüditamine (1949), EKP VIII pleenum (1950), 
ideoloogilise surve tugevnemine, Nõukogude Liidu 
õppeprogrammid, uue 

 põlvkonna heliloojad (V. Tormis, E. Tamberg)  

1956/1958–1965/1968  Nõukogude režiimi stabiliseerumine; haridustraditsioonide 
jätkumine, esteetiline kasvatus, ISME kongress (1964), 
kognitiivne aktiivsuspedagoogika 

1965/1968–1978 Stagnatsiooniperiood  
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4. Subjektiivsus 

Uurimuse analüüs eeldab uurijalt iseteadlikkust ja võimalikult suurt selgust.  
Wengraf on soovitanud eluloolist materjali analüüsides arutleda võimalikult paljude 
erineva taustaga inimestega. See võimaldab uurimata jäänud aspekte avada 
(Wengraf, 2000, lk 144–145) Selles uurimuses on selguse garantiiks nii eesti kui ka 
välismaa pedagoogide, pedagoogikateadlaste, haridustegelaste, heliloojate, 
muusikakriitikute, muusikaajaloolaste, muusikateadlaste, pianistide ning kirjanike 
hinnangud Riho Pätsile kui professionaalile pedagoogi, helilooja, publitsisti ja 
uurijana, millele on toetutud ka uurimuses. Sulgudes toodud aastaarv viitab 
kasutatud allikmaterjali kirjele. 

Eesti: 

Juhan Aavik dirigent ja helilooja (1931) 
Nigol Andresen kirjandusteadlane, ühiskonnategelane (Kõlar, 1981) 
Gustav Ernesaks dirigent, helilooja, pedagoog (Kõlar, 1981) 
Heino Kaljuste dirigent, pedagoog (Kaljuste, 2011, 1979; Kõlar, 1981)   
Artur Kapp helilooja, pedagoog (1933) 
August Kiiss pedagoog, dirigent (1937, 1936) 
Kerri Kotta, PhD muusikateoreetik, helilooja (2006) 
Priit Kuusk muusikateadlane (2001,1999) 
Erich Kõlar dirigent (Kõlar, 1981) 
Leelo Kõlar pianist, pedagoog, muusikakriitik (Kõlar, 1999, 198) 
Paap Kõlar popmuusik (Kõlar, 1981) 
Boris Kõrver helilooja, pedagoog, dirigent (Kõlar, 1981) 
Evald Laanpere dirigent, pedagoog (Kõlar, 1981) 
Helga Ladva pedagoog, dirigent (1969) 
Karl Leichter muusikateadlane (1943, 1942, 1937) 
Artur Lemba helilooja, pianist, pedagoog (1936) 
Theodor Lemba pianist (1936) 
Virve Lippus pianist (Kõlar, 1981) 
Gustav-Evert Mesiäinen pedagoog, koorijuht (1937, 1936, 1935a, b, 1935b, 

1932a, b)   
Leenart Neuman pedagoog, dirigent, publitsist, laulja (1931) 
Leo Normet, PhD helilooja, muusikateadlane (1963, 1959) 
Margus Pärtlas, PhD muusikateadlane, helilooja (2010) 
Heino Rannap, PhD pedagoogikateadlane (1989, 1977, 1974, 1969) 
Virve Relvik pedagoog (1969) 
Arnold Rässa Kose kiriku pastor (Kõlar, 1981) 
Mart Saar helilooja (1925) 
Johannes Saarniit pedagoog, haridustegelane (Kõlar, 1981) 
Tiina Selke, PhD pedagoogikateadlane (2007) 
Aurora Semper  pianist, pedagoog, muusikaajaloolane, muusikakriitik 

(Kõlar, 1981) 
Alma Tamm pedagoog, dirigent (1964) 
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Helju Tauk muusikateadlane, pianist, pedagoog (2010) 
Maret Tomson muusikaajaloolane (1999, 1989, 1972) 
Vilja Toomi pedagoog, dirigent (Kõlar, 1981) 
Veljo Tormis helilooja (2000) 
Artur Vahter dirigent, pedagoog, muusikaajaloolane (Kõlar, 1981) 
Maimu Vetemaa pedagoog, dirigent (Kõlar, 1981) 
Tuudur Vettik dirigent, helilooja (Kõlar, 1981) 
Maie Vikat, PhD pedagoogikateadlane (1994, 1989, 1980) 
Eduard Visnapuu muusikateadlane, pedagoog (1937a, b,  1936, 1935, 

1934a, b, c, d, e)  
Helvi Voore pedagoog (Kõlar, 1981) 
  
Välismaa: 
Georg Krause läti muusikakriitik (1931a, b, c) 
Carl Orff saksa helilooja, muusikapedagoog (Kõlar, 1981) 
Peter Schuberts läti helilooja, muusikakriitik (1931) 
Vilho Siukonen, PhD soome pedagoogikateadlane, koorijuht, helilooja (1939) 
Jaana Vasama, PhD soome pedagoogikateadlane (2011) 
 

Biograafilist meetodit rakendades olen teksti konstrueerides kasutanud teadlikke, 
rõhutatud ajakatkestusi ning käsitlenud eesmärgist lähtudes minevikuperioode ja -
aastaid erineva põhjalikkusega. Tulenevalt uurimuse probleemist, eesmärgist ja 
uurimisülesannetest on töö keskmes Riho Päts kui pedagoog, helilooja, publitsist, 
uurija läbi muusikapedagoogilise prisma ajaloolises kontekstis. Tom Wengrafi 
(2000) ja eesti biograafilise meetodi uurija Ene Kõresaare (2005, lk 13) järgi tuleb 
biograafilise materjali mõistmiseks võtta arvesse kõik neli komponenti (ajaliselt 
elatud elu, ajalooline kontekst, jutustatud tekstiline lugu, subjektiivsus) ning nende 
omavaheline mõju. See seisukoht on kesksel kohal ka minu uurimuses. 

Uurimistöö etapid 

Uurimistöö koostamisel võib esile tuua kolm etappi.  

I etapi eesmärgiks oli mõista ja tõlgendada Riho Pätsi uuenduslikke suundi 
muusikapedagoogikas 1930-ndatel aastatel.  

Uurimise ülesandeks – selgitada pedagoogilise mõtte arengut aastail 1920–1930, 
kooliuuendusliikumist Eestis ning Riho Pätsi innovaatilisi suundi 
muusikakasvatuses 1930. aastail: relatiivne meetod, pillimäng, lauluvõime 
arendamine, improvisatsioon.  

Esimene suunda kujundav allikas oli Maie Vikati artikkel „Riho Pätsi 
uuendussuunad muusikakasvatuse metoodikas“ (Vikat, 1989), sellele järgnesid 
Heino Rannapi artiklid „Riho Päts 70“ (Rannap, 1969), „Riho Päts 75“ (Rannap, 
1974), „Haruldane Riho Päts“ (Rannap, 1989) ning uurimistöö „Muusikaõpetus 
Eesti koolis“ (Rannap, 1977). Olulise allikana võib esile tuua Johannes Käisi 
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tegevusega seotud materjale, mille koostas Ferdinand Eisen: „Koolile pühendatud 
elu“ (1985) ning „Johannes Käis. Kooli-raamat“ (1996). 

Oluliseks allikamaterjaliks osutuseid Riho Pätsi artiklid seotuna relatiivse meetodi, 
lauluvõime arendamise, pillimängu ja improvisatsiooniga: „Uusi teid 
koolimuusikaõpetuses“ (1930c), „Muljeid soome muusikapedagoogilisilt kursusilt“ 
(1930d), „Laulmisõpetusest koolis: metoodilised juhendid õppeaastate kaupa I–IV“ 
(1931i), „Uusi teid algõpetuses. 6. osa. Muusika“ (1934f), „Pillimuusika võimalusi 
algkoolis“ (1932a), „Vilho Siukose „Laulu õppeviis““ (1932g), „Lähtekohti 
nüüdisaja muusikalise kasvatuse teostamisel“ (1938c), „Põhialuseid ja lähtekohti 
muusikalise kasvatuse teostamisel“ (1939c), „Muljeid koolimuusikalisest 
kasvatusest Saksamaal“ (1940b). 

Eeltoodule lisandusid Riho Pätsi metoodiline käsiraamat õpetajale „Laulmisõpetus. 
III/VI klass“ (1931a). Leelo Kõlari koostatud „Riho Päts sõnas ja pildis“ (Kõlar, 
1981) ning R. Pätsi enda mälestusraamat „Oh seda endista eluda…“ (Päts, 1999), 
arhiividokumendid Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumist (TMM f. M236 Riho Päts) 
ning tema kaasaegsete artiklid sel perioodil, mis asuvad eesti Rahvusraamatukogu 
arhiivis. Materjalide läbitöötamine rajas kontseptuaalse aluse uurimistööle.  

Järeldused: 

a) Riho Pätsi uudsetele suundadele muusikakasvatuses rajasid aluse 
reformpedagoogika põhimõtted 20. sajandi esimestel kümnenditel; 

b) Eestis kujunes kooliuuendusliikumise juhiks Johannes Käis, muusikakasvatuses 
realiseerusid uudsed põhimõtted Riho Pätsi pedagoogilise kogemuse kaudu; 

c) Riho Pätsi innovaatilised suunad 1930. aastail olid: relatiivse meetodi 
kasutuselevõtt, õpilaste lauluvõime arendamine, pillimängu ja improvisatsiooni 
rakendamine õppetegevuses. 

II etapi eesmärgiks oli mõista ja tõlgendada Riho Pätsi fenomeni kujunemise 
mõjutegureid ja kirjeldada Riho Pätsi teadvustatud kogemust pedagoogi, helilooja, 
publitsisti ja uurijana.  

Ülesanded 

1.Selgitada Riho Pätsi kujundanud mõjutegurid 

Allikmaterjalideks olid „Oh seda endista eluda…“ (Päts, 1999), „Riho Päts sõnas ja 
pildis“ (Kõlar, 1981) ning samas sarjas ilmunud „Artur Kapp sõnas ja pildis“ 
(Anton, 1968), ,,Mart Saar sõnas ja pildis“ (Rumessen, 1974), „Aleksander Läte 
sõnas ja pildis“ (Vahter, 1963), „Juhan Simm sõnas ja pildis“ (Luur, 1975), „Rudolf 
Tobias sõnas ja pildis“ (Rumessen, 1973), „Cyrillus Kreek ja eesti muusikaelu“ 
(Kõlar, 2010), „Eesti muusika I, II“, „Eesti kultuurilugu“ (Talve, 2004), „Lühike 
eesti kunsti ajalugu“ (Helme, Kangilaski, 1999), ülevaatlikud monograafiad, 
entsüklopeediad jm. 
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Järeldused: 

a) Riho Pätsi arengut mõjutas Tartu kultuuriruum 20. sajandi esimestel 
kümnenditel, kodukeskkond, lapsepõlv ja kooliaastad; 

b) Riho Pätsi muusikalisel kujunemisel osutus määravaks muusikaõpetajate-
dirigentide Leenart Neumani, Voldemar Tammani, Juhan Aaviku, Rudolf Grivingi, 
Adele Brosse hing helilooja Mart Saare roll; 

c) Riho Pätsi kujunemisel professionaalseks muusikuks on keskne koht õpinguil 
Tallinna Konservatooriumis Artur Kapi kompositsiooni- ja Artur Lemba 
klaveriklassis. 

2. Välja selgitada Riho Pätsi pedagoogilised põhimõtted 1930. aastail ning nende 
kajastumine kooli muusikakasvatuses aastail 1930–1970 

Toimus I etapi allikmaterjalide täiendamine ja avardamine, hõlmates perioodi 
1930–1977. Analüüsimisele lisandusid Riho Pätsi teadvustatud kogemusena 
kommenteeriv meetod, muusika kuulamine, ühislaul. Võtmeallikateks kujunesid 
monograafiad „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ I osa (1989a) ning 
„Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ II osa (1993). Tähtsamad Riho Pätsi 
artiklid teemavaldkonniti: 

1) lauluvõime arendamine ja diferentseeritud töö: „Hääle arendamisest 
üldhariduslikus koolis“ (1959c), „Et kõik ütleksid – laulda on tore“ (1962d), 
„Diferentseeritud laululine rakendus muusikaliselt mahajäänute abistamise 
vahendina“ (1965b); 

2) ühislaulu arendamine ja koorilaul: „Ühislaulmisest“ (1940a), „Eesti 
laulutraditsioon kohustab ka koolinoori eelseisvaks laulupeoks“ (1945a), „Kooli 
laulukoori organiseerimisest ja kooritööst“ (1946b); 

3) metoodilised artiklid: „Muusikalisest kasvatustööst I ja II klassis“ (1956a), 
„Arutati esteetilise kasvatuse küsimusi“ (1958b), „Muusikalise kasvatuse 
aktuaalsemaid probleeme üldhariduslikus koolis“ (1962a), „Muljeid ja märkusi 
Rahvusvahelise Muusikalise Kasvatuse Seltsi (ISME) VI konverentsilt Budapestis“ 
(1964), „Tingliku solfedžeerimise põhialustest ja selle rakendamise võimalustest 
muusika algõppes“ (1965a), „Improvisatsioon muusikalise mõtlemise 
aktiviseerimise vahendina“ (1968a), „Tahan pilli mängida“ (1968b), „Uusi 
võimalusi pillimuusika harrastamiseks“ (1974). „Koolimuusika päevaprobleeme“ 
(1975a), „Mudilaste musikaalsuse arendamise põhialused“ (1975b). 

Tähtsamad trükised: „Riho Päts. Personaalnimestik“ (Sepp, 1999), „Kreativität und 
Ich-Entwiclkung in der gruppe“ (Ammon, 1974), „Musiikin didaktiikka“ 
(Linnankivi, Tenkku, Urho, 1981), „Anfänge des Musiklernes“ (Gruhn, 2010), 
„Cognitive-behavior modification“ (Meichenbaum, 1977), „Elementarnoje 
vospitanije po sisteme Karla Orffa“ (Barenboim, 1978) 

Teiste autorite artiklid: „Laulu õppeviis“ (Siukonen, 1932), „Rahvalaul ja meie“ 
(Tormis, 1977), „Kooliraadio tõusuteel“ (Dormann, 1936), „Riho Päts ja 
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koolimuusika“ (Kaljuste, 1979), „Diferentseeritud töö lähtekohti muusikatunnis“ 
(Vikat, 1980a, 1980b), „Kultuuriidentiteet, rahvuslus ja muutused 
laulutraditsioonis“ (Kuutma, 1998), „Laulupeod rahvusliku identiteedi kandjana“ 
(Kuutma, 1996)   

Järeldused: 

a) Riho Pätsi teadvustatud kogemus avaldub tema muusikapedagoogilistes 
põhimõtetes: eranditult kõik inimesed on muusikaliselt mõjutatavad ja 
arenguvõimelised, muusikalise mõtlemise arendamine on võimalik 
emotsionaalsusel põhineva intellektuaalse ja sensoorse protsessina, aktiivne 
osalemine muusikalis-analüütilises õppes relatiivse meetodi, kommenteeriva 
analüüsi ja sünteesi, improvisatsiooni, muusika kuulamise ning diferentseeritud töö 
kaudu, osalemine muusikakasvatuse ja muusikakultuuri vahelises interaktsioonis 
väljaspool kooli; 

b) Riho Pätsi muusikapedagoogilised põhimõtted kajastuvad tema kui 
professionaali pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurija seoses. Need on aluseks 
tänapäeva muusikakasvatusele. 

3. Selgitada Riho Pätsi muusikakasvatuse põhimõtete refleksiooni nüüdisaja 
muusikakasvatuses. Allikmaterjal oli 2011. aasta põhikooli ja gümnaasiumi 
muusika ainekava (Põhikooli riiklik õppekava, 2011; Gümnaasiumi riiklik 
õppekava, 2011). 

Järeldus 

Riho Pätsi muusikapedagoogilised põhimõtted kajastuvad 2011. aasta põhikooli ja 
gümnaasiumi riikliku õppekava muusika ainekavas.   Selles on kesksel kohal 
õpilaste individuaalsete muusikaliste võimete arendamine ning diferentseeritud töö, 
muusikalise mõtlemise arendamine (relatiivne meetod, muusika kuulamine), 
kognitiivsete võimete arendamine pillimängu kaudu, loovvõimete arendamine 
improvisatsiooni ja omaloomingu kaudu. Tähtsustatud on ühislaul ja õpilaste 
osalemine laulupidudel koolikoorides ning õppekäigud kontsertidele, 
muusikalavastustele jm.  

4. Tõlgendada ja kirjeldada Riho Pätsi kui helilooja, publitsisti ja uurija kogemust 
läbi muusikapedagoogilise prisma. Allikmaterjalid olid: 

1) Riho Pätsi helilooming, mida on käsitletud muusikakasvatusest lähtuvalt: 
laulukogumikud „Tinker-tanker lauluvanker“ (1993b), „Riho Pätsi koorilaule“ 
(2010), Riho Pätsi heliloomingu CD 1, 2 (Riho Pätsi heliloomingut, 2008), „20 
viiuliduot“ (TMM, f. M236, n. 2, s. 7, 8), lastesüit sümfooniaorkestrile „Maa-
alused“ TMM, f. M236, n. 2, s.1, 2), lasteooper „Kaval-Ants ja Vanapagan“ (TMM, 
M236, n. 2, s. 8); 

2) Riho Pätsi publitsistika, perioodikas ilmunud artiklite analüüs, mis hõlmas 
järgmisi teemavaldkondi: muusikapedagoogika, muusikahariduse korraldamine, 
helilooming, interpretatsioon; 
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3) Riho Pätsi tegevus uurijana, allikmaterjalideks Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseumi dokumendid (TMM f236 Riho Päts), monograafiad 
„Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ 1.osa (1989a) , „Muusikaline 
kasvatus üldhariduslikus koolis 2. osa (1993), „Artur Kapp ja tema muusikaline 
looming. Biograafiline essee“ (1938a), „Rudolf Tobias“ (1968d); trükised 
„Personaalnimestik. Riho Päts“ (Sepp, 1999), „Riho Päts sõnas ja pildis“ (Kõlar, 
1981, lk 148–149);  

4) teiste autorite artiklid perioodikas Riho Pätsist (257 ühikut).  

Järeldus 

Riho Pätsi heliloominguline, publitsistlik ja uurimuslik kogemus on omavahel 
seotud tema muusikapedagoogiliste põhimõtete kaudu:  eranditult kõik inimesed on 
muusikaliselt mõjutatavad ja arenguvõimelised, muusikalise mõtlemise arendamine 
on võimalik  emotsionaalsusel põhineva intellektuaalse ja sensoorse protsessina, 
aktiivne osalemine muusikalis-analüütilises õppes relatiivse meetodi, 
kommenteeriva analüüsi ja sünteesi, improvisatsiooni, muusika kuulamise ning 
diferentseeritud töö kaudu, osalemine muusikakasvatuse ja muusikakultuuri 
vahelises interaktsioonis väljaspool kooli. 

III etapi eesmärgiks oli mõtestada Riho Pätsi fenomeni identiteediteooriale 
tuginevalt.  

Uurimisülesanne oli selgitada R. Pätsi personaalse ja sotsiaalse identiteedi 
kujunemist ning reflekteerida Riho Pätsi muusikapedagoogilisi põhimõtteid tema 
pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurija professionaalse identiteedi kaudu. 
Allikmaterjali kuulusid „Identiteet“ (Valk, 2003), „Eesti täiskasvanukoolitajate 
professionaalsuse kujunemise võimalused“ (Karm, 2007), „Identity: Youth and 
Chrisis“ (Erikson, 1968), „Teacher’s Perceptions of Professional Identity: An 
Axploratory Study from a Personal Knowledge Perspective“ (Beijard, Verloop, 
Verment, 2000), „Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern 
Age“ (Giddens, 2004), „Professional Growth and Development in Organisation“ 
(Ruohotie, 1996). Selles etapis vaatasin üle kogu töö, täpsustasin ja parandasin selle 
sisu, lähtudes teoreetilisest alusest. Eeltoodu oli ühtlasi arutelu ja kokkuvõtte 
koostamise alus. 

Järeldused 

a) Riho Pätsi personaalse ja sotsiaalse identiteedi arengut mõjutas Tartu 
kultuuriruum, kodukeskkond, õpetajad.   

b) Aluse R. Pätsi professionaalse identiteedi kujunemisele pedagoogina rajas tema  
pedagoogitöö kogemus Läänemaa Ühisgümnaasiumis, Läänemaa Õpetajate 
Seminaris ning Tallinna 21. Algkoolis. Tema professionaalse identiteedi 
kujunemisel heliloojana tähtsustuvad õpingud Tartu Kõrgemas Muusikakoolis ning 
Tallinna Konservatooriumis. 
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c) Riho Pätsi professionaalsus pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurijana kujunes 
välja 1930ndatel aastatel.   

d) Riho Pätsi fenomen nähtub tema pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurija 
professionaalse identiteedi seoses. Sellele on tunnuslik erialane efektiivsus, 
valmisolek uudsete lähenemiste omaksvõtmisel, orienteeritus pidevale teadmiste ja 
oskuste avaldamisel, loovusele, koostööle teistega. Temast kujunes   ekspert 
mitmetes valdkondades.  

Töö struktuur 

Dissertatsioon koosneb sissejuhatusest ning kolmest peatükist. Sissejuhatuses on 
esitatud töö problemaatika, teema aktuaalsus ja uurimisseis, seatud töö probleem, 
eesmärk ja uurimisülesanded ning kirjeldatud uurimuse metodoloogilist seisukohta, 
teoreetilisi lähtekohti, uurimise meetodeid, andmete kogumist ja analüüsi.  

Sisu struktureerimisel on ühendatud Riho Pätsi elukäik temaga samas aegruumis 
toimunud professionaalse tegevusega pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurijana.  

Esimeses peatükis on avatud R. Pätsi arengukeskkond ja tegurid, mis mõjutasid 
tema kujunemist professionaalseks muusikuks ning avanemist pedagoogi, helilooja, 
uurija ja publitsistina. 

Teise peatüki keskmes on Riho Pätsi fenomeni avaldumine tema mitmetahulise 
teadvustatud kogemusena aastail 1930–1977. Peatükis on kirjeldatud pedagoogilise 
mõtte arengut 1920.–1930. aastail ja Eesti kooliuuendussuundade rakendumist 
muusikakasvatuses Riho Pätsi kui pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurija seoses. 
Analüüsitud on R. Pätsi innovaatilisi suundi muusikakasvatuses: relatiivne meetod, 
kommenteeriv analüüs ja süntees, pillimäng, improvisatsioon, analüütiline muusika 
kuulamine, hääle ja lauluvõime arendamine, diferentseeritud töö ning ühislaul.  

Kolmandas peatükis on antud ülevaade Riho Pätsist kui professionaalist helilooja, 
publitsisti ja uurijana läbi muusikapedagoogilise prisma. Heliloomingus on 
keskendutud laste- ja koorilauludele, instrumentaalloomingule, klaveriõpikutele 
ning muusikalistele lavateostele. Publitsistika keskmes on Riho Pätsi 
muusikapedagoogilised ja muusikaharidust korraldavad artiklid aastail 1927–1977, 
mis tulenevad tema sellealasest kogemusest. Heliloominguga seotud artikleis on 
esitatud nende temaatika ning käsitletud interpretatsiooni hõlmavaid kirjutisi. Riho 
Pätsi kogemus uurijana on avatud tema teadusettekannete ja monograafiate näol.  

Arutelu keskmes on Riho Päts kui professionaal pedagoogi, helilooja, publitsisti ja 
uurijana ning tema muusikapedagoogiliste põhimõtete kajastumine tänapäeva 
muusikakasvatuses. 

Kokkuvõttes on esitatud uurimisprobleemist, eesmärkidest ja ülesannetest lähtudes 
Riho Pätsi fenomen Eesti muusikapedagoogikas.   
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1. TARTU HARIDUS- JA KULTUURIRUUMI 
SÜNERGIA NING SELLE MÕJU RIHO PÄTSI 
MUUSIKUTEE KUJUNEMISELE 

1.1. TARTU KULTUURIRUUM 20. SAJANDI ESIMESTEL 
KÜMNENDITEL 

Riho Pätsi lapsepõlv ja kooliaastad Tartus (1899–1921) jäävad möödunud sajandi 
alguskümnendeisse, mil Tartu oli kujunenud kultuuri- ja hariduselu keskuseks. 
Tartu Ülikoolis said hariduse paljud eesti rahvusliku liikumise suurkujud, nagu 
Kristjan Jaak Peterson, Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold 
Kreutzwald, Jakob Hurt, Jaan Tõnisson jt.  

Tartu Ülikoolile kuulus tähtis koht Baltimaade ja Venemaa haritlaste koolitamisel 
ning teaduse edendamisel. 19. sajandi keskel mõjutas eesti kultuuri arengut 
baltisaksa kultuuriväli, mis sai aluseks paljudele nähtustele eesti kultuuris. Nii 
asutati Friedrich Robert Faehlmanni eestvedamisel 1838. aastal Tartus Õpetatud 
Eesti Selts, kes seadis oma eesmärgiks ajaloo, keele ja kirjanduse (ka rahvaluule) 
tundmaõppimise. Rahvuslike ideede levikule aitas kaasa seltsiliikumine. 
Baltisakslastest estofiilid uurisid eesti keelt ja kultuuri ning avaldasid ilukirjandust. 
Nende roll oli tuntav ka eesti teatri ajaloos, mille näiteks on Vanemuise teatrihoone 
avamine 1906. aastal. Laulukooride, muusikaseltside ja orkestrite loomisel, samuti 
laulupidude ning kontsertide korraldamisel oli eestlastele eeskujuks baltisakslaste 
tegevus samas valdkonnas, nende vahendusel jõudis Eestisse ka Lääne-Euroopa 
heliloomingut (Pillak, 2004). 

20. sajandi algusaastail kerkis esile aateline ja energiline intelligents, kelle 
hariduslikud ning kultuurilised ettevõtmised kirjanduses, kunstis, muusikas ja 
teatris viisid eesti kultuuri Euroopa tasemele. Rahvuslikuks suursündmuseks 
kujunesid Eesti Rahva Muuseumi (1909) ning hilisemal ajal Tartu Kõrgema 
Muusikakooli, Tallinna Kõrgema Muusikakooli ja Pallase Kunstikooli asutamine 
1919. aastal (Talve, 2004). 

Eesti heliloomingu arengule panid tugeva aluse ühelt poolt Cimze Seminari 
kasvandikud, esimesed rahvuslikud heliloojad Aleksander Saebelmann, Friedrich 
Saebelmann ja Aleksander Thomson, kelle muusikaline tegevus soodustas Eesti 
üldlaulupidude traditsiooni sündi 1869. aastal. Teiselt poolt mõjutas muusika 
arengut 19. sajandi lõpus Peterburi konservatooriumis euroopaliku 
muusikakõrghariduse omandanud esimeste professionaalsete heliloojate Johannes 
Kappeli, Miina Härma ning Konstantin Türnpu esiletõus. Nende tegevusel oli suur 
tähendus eesti koorimuusika arendamisel nii heliloomingu kui ka dirigenditegevuse 
kaudu.  

Tartu muusikaelu edendajana kerkis 20. sajandi algusaastail esile Aleksander Läte 
(1860–1948), eesti esimese sümfooniaorkestri asutaja (1900), koori- ja 
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orkestridirigent. Hinnatav oli tema tegevus ka publitsistina. Teda võib nimetada 
eesti esimeseks professionaalseks kriitikuks (Vahter, 1963, lk 125) – oma 
arvamustega otsekohene, sageli ka vali, ent kiitusega tagasihoidlik (Neuman, 2005, 
lk 425).  

Suurvormide ettekandmiseks asutas Läte Tartus sega- ja meeskoori ning koostöös 
Peterburi Konservatooriumi lõpetanud noore helilooja Rudolf Tobiasega (1873–
1918) kanti sajandi algaastail ette vokaalsümfoonilisi suurvorme, nagu Franz 
Joseph Haydni „Loomine“ (1903) ja Georg Friedrich Händeli „Juudas Maccabäus“ 
(1904). Erilist elevust Tartu väikekodanlikku miljöösse tõi tollal Tobias, kelle 
muusika uudne helikeel tundus liedertafelliku lauluga harjunuile moodsa 
katsetusena (Leichter, 1997, lk 350). Aleksander Lätte ja Rudolf Tobiase 
intensiivne tegevus elavdas üldist muusikaelu ning pani aluse Tartu tihedale 
kontserdielule, milles kasvas ja arenes ka Riho Päts. 

Sajandi esimesel kümnendil, Riho Pätsi lapsepõlveaastail, kerkis esile uus põlvkond 
haritlasi, nn Tartu renessanss, kelle kultuurilist orientatsiooni mõjutas juba 
euroopalik taust uute kunstivoolude ja esteetiliste arusaamadega. Euroopa 
kunstisuunad, nagu impressionism, sümbolism ja juugend, mõjutasid kõiki 
kultuurivaldkondi: kirjandust, muusikat ning visuaalset kunsti. Kultuurivaldkonnas 
kujunes suunanäitajaks kirjanduslik-üldkultuuriline rühmitus Noor-Eesti (1905–
1915), tuues esimest korda eesti kultuuriloos arutluse alla esteetilised küsimused. 
Nende tees „Saagem eurooplasteks, aga jäägem eestlasteks“ tähendas lahtiütlemist 
senisest baltisaksa ja vene mõjusfäärist ning kultuurisuhete kandumist 
lääneeuroopalikule tasemele. Uus mõtteviis avaldus eredalt Gustav Suitsu 
aateromantilises luules (Suits, 1964), uusromantismist lähtuvad ühiskondlikud ja 
esteetilised taotlused väljendusid aga Villem Grünthal-Ridala (1969) jt loomingus.  

Noor-Eesti juhtmõtted kujundasid tugevalt ka eesti kunsti. Prantsusmaalt saadud 
mõjud, eeskätt impressionism, olid nähtavad Konrad Mägi ning Jaan Koorti 
loomingus, Ado Vabbe vahendusel jõudis Eestisse futurism, Nikolai Triigi, Konrad 
Mägi ja Anton Starkopfi töödega ekspressionism (Helme ja Kangilaski, 1999). 
Sajandi algkümnendeil kujunes Kristjan Rauast Tartu kunstielu korraldaja, ta osales 
Noor-Eesti jt kunstiseltside tegevuses. Aastail 1904–1914 korraldas Kristjan Raud 
oma kunstistuudios joonistuskursusi, millest 1914. aastal võttis noorukieas osa ka 
Riho Päts. Tema sõnul oli tal sel alal eeldusi (Päts, 1999, lk 25–26).  

Nii nagu kirjandus ja kunst uuenes ka muusika helikeel. Vanema generatsiooni 
heliloojate Miina Härma, Aleksander Lätte ja Juhan Aaviku kõrval kerkis esile 
noorem põlvkond, kelle helikeelt mõjutasid Euroopa uued kunstivoolud. Juba 
sajandi alguses võis täheldada eesti heliloomingus modernistlikku suunda, mis 
peegeldus Mart Saare loomingus. Kuuludes Noor-Eesti rühmitusse, sündisid tema 
uudses helikeeles komponeeritud teosed, mille ilmekad näited on „Must lind“ ja 
„Skizze“. Saare uudne helikeel oli ka mitme helilooja-kriitiku fookuses. Rudolf 
Tobias on nimetanud Mart Saare muusikat kõige modernistlikumaks näiteks eesti 
heliloomingus (Tobias, 1911).  
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Seega kandis Tartu kultuuriruum sajandi esimestel kümnenditel erakordset ja 
kontsentreeritud vaimujõudu, mille sünergia mõjutas märgatavalt eesti 
rahvuskultuuri arengut, ka Riho Pätsi kujunemist selles keskkonnas, olles aluseks 
tema personaalse ja sotsiaalse identiteedi arengule. 

1.2. LAPSEPÕLV JA KOOLIAASTAD RIHO PÄTSI ARENGU 
MÕJUTAJATENA  

20. sajandi esimeste aastakümnete Tartus möödusid Riho Pätsi lapsepõlv ja 
kooliaastad. Pätside perekonda – isa Eduard Päts (1861–1937), ema Anette Päts 
(sündinud Lumi; 1863–1955), pojad Osvald ja Richard (hiljem Riho) ning tütar 
Selma Päts-Tutt – võib vaadelda ühiskonna miniatuurse mudelina, millel on oma 
struktuur, kus kehtivad omad reeglid ja seadused, spetsiifilised suhtlusviisid ning 
normid.  

Kodukeskkonna lahutamatu osana on Riho Päts ise väärtustanud kultuurihuvilist 
kodumiljööd, kuhu kuulusid muusika, ilukirjandus ja teater. See äratas temas huvi 
erinevate kunstivaldkondade vastu. Vanemate kodusesse lektüüri kuulusid Friedrich 
Reinhold Kreutzwaldi, Lydia Koidula, Carl August Jakobsoni, August Kitzbergi jt, 
samuti sajandivahetusel esile kerkinud autorite Eduard Vilde, Ernst Peterson-
Särgava, Karl Eduard Söödi jt ning välisautoreist Leo Tolstoi, Anton Tšehhovi jt 
teosed (Päts, 1999, lk 13).  

Elustiili lahutamatu osa oli muusika, milles Riho Pätsi muusikalisel kujunemisel 
kuulus eriline koht isa koorilauluharrastusele. Eduard Päts oli kokku puutunud 
sajandivahetuse silmapaistvate muusikaelu tegelastega, nagu Karl August Hermanni 
ja Taavet Virkhausiga, laulnud Friedrich Saebelmanni meeskooris, hiljem 
Aleksander Lätte koorides ning kandnud koorilauljana ette eesti vokaalsümfoonilisi 
suurvorme Rudolf Tobiase juhtimisel.  

Riho Päts, viibides sageli isaga kooriproovides, nägi dirigeerimas tuntud koorijuhte-
heliloojaid ning tutvus erinevate ajastute helikeele ja koorilauludega. Nii on ta 
Aleksander Lätet meenutanud asjaliku, tasakaaluka ja nõudlikuna, Rudolf Tobiast 
laialennulisena, Karl August Hermanni pehmeloomulisena ning Taavet Virkhausi 
maameheliku ja ennastvalitsevana (Päts, 1999, lk 14).  

Igapäevaelu osa ja muusikalise kogemusena on Päts esile toonud kodust 
musitseerimist – koorilaulude ja rahvalaulude laulmist. Tema sõnul tehti seda 
valdavalt ansamblis, kus ta ise laulis sopranit, õde alti ja isa bassi, repertuaariks olid 
koorilaulud. Sageli laulis isa ka rahvalaule, neist mõnda skandeerides, teisi 
taktimõõdu muutustega. Haruldase elamusena on Riho Päts kõnelnud eesti 
rahvalaulust „Kui ma olin väiksekene“ isa ettekandes (Päts, 1999, lk 23). 
Lapsepõlvest alguse saanud kodune musitseerimine tekitas huvi muusika vastu ning 
innustas Pätsi uusi muusikakogemusi omandama. Julgustamist ning täiskasvanute 
tolerantset ja innustavat suhtumist on tähtsustanud lapse kujunemisel ja arenemisel 
Erik Erikson (1968). Nõnda sai Riho Päts juba üsna varases poisieas tuttavaks nii 
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tollal lauldava koorilauluvara kui ka rahvalaulude ning nende esituse eripäraga, mis 
hilisemal ajal avaldus eesti rahvalaulu kasutamise kaudu tema rohkearvulises 
heliloomingus. 

Tartu muusikaelu liidriks kujunes sajandivahetusel helilooja, dirigent, 
muusikakriitik ning eesti esimese sümfooniaorkestri looja Aleksander Läte (1860–
1948), keda Riho Päts oli näinud dirigeerimas isa kooriproovides ja Vanemuise 
suvekontsertidel. Kõrge hinnangu andis ta Lätte sihiteadliku muusikaelu 
korraldamisele arvukate, kõige valituma eeskavaga koorikontsertide, 
oratooriumiettekannete ja sümfooniakontsertide näol, mis olid esimesed seda laadi 
ettevõtmised ning said tõelisteks suursündmusteks sajandi algusaastail (Päts, 1999, 
lk 20). Aleksander Lätte laiahaardelist muusikalist tegevust on uurinud ja kõrgelt 
hinnanud paljud eesti muusikud, nagu Karl Leichter (1997, lk 399), Leenart 
Neuman (2005, lk 421–426), Rudolf Tobias (1995, lk 19, 160), Artur Vahter (1963) 
jt. 

Riho Pätsi kooliaastad Tartu Linnakoolis (1908–1912) on seotud Tartu 
kultuuriruumi silmapaistvaimate pedagoogide-koorijuhtide tegevusega; nad 
avaldasid suuremal või vähemal moel mõju tema kujunemisele. Tema esimene 
muusikaõpetaja oli dirigent Voldemar Tamman1 (1884–1942), Riho Päts laulis ka 
Tammani 50-liikmelises segakooris. Tammani kui dirigendi tunnusjoonena on ta 
nimetanud operatiivsust laulude õpetamisel, mis aktiviseeris kohe kõiki lauljaid 
(Päts, 1999, lk 30–31). Tammani õpetamise metoodikas on Päts rõhutanud laulmise 
ning muusikateoreetiliste teadmiste ja oskuste vahelist tasakaalu, samuti 
noodiõpetuse ning hääleharjutuste seostamist eakohaste lauludega, mis oli hiljem 
üks Pätsi pedagoogitöö juhtivaid põhimõtteid.  

Voldemar Tammani „Laulmise õpetus ühes noodiõpetusega” (1913) ja hilisem 
„Kooli laulmiseraamat” (1918) olid aastakümneid kõige kasutatavamad õpikud. 
Nende järgi omandas oma esmase muusikalise kirjaoskuse ka Päts. Hiljem oli 
Tammani koolilaulikute kaasautor Juhan Aavik, veelgi hilisemal ajal valmisid need 
juba koostöös Riho Pätsi ja Tuudur Vettikuga. Voldemar Tammani 
muusikapedagoogilist tegevust on Päts iseloomustanud professionaalse, 
muusikaliselt innustava, põneva ning mitmekülgsena (Päts, 1999, lk 15). 
Pedagoogitöö alguspäevil sai Päts tuge ja toetust oma õpetajalt nii pedagoogiliste 
küsimuste konsultatsioonides kui ka muusikatunde meenutades. Päts on 
väärtustanud Tammani tegevust õpikute koostaja ning kirjastajana, tuues esile tema 
koolilaulikute sisulist, metoodilist, struktuurset ja kujunduslikku uudsust. Sedasama 
on tähtsustanud teisedki muusikapedagoogid – Voldemar Neuman (2005, lk 439), 
Tiiu Ernits (2004, lk 6), Heino Rannap (1977, lk 40) jt.  

                                                 
1 Voldemar Tamman (1884–1944) – pedagoog, kirjastaja. Aastail 1904–1913 muusikaõpetaja 
Tartu koolides. Koostas ja andis välja õppekirjandust: „Laulmine“ (1913, 1920), „Lastelaul“ I–II 
(1925–1926), „Kooli koor I“ (1928) (koostöös J. Aavikuga); oli kaasautor koolilaulikutele „Kooli 
leelo“, „Väike leelo“ ja „Leelo“ (1932–1936). Küüditati 1941. aastal Siberisse (Rannap, 1998, lk 
241). 
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Tartu Kõrgemas Algkoolis (1913–1915) oli Pätsi muusikaõpetaja Peterburi 
konservatooriumi äsja lõpetanud noor helilooja Juhan Aavik2 (1884–1982). Päts on 
eriti hinnanud Aaviku sihikindlat tööd õpilaste muusikalise silmaringi avardamisel 
ja muusikalise maitse kujundamisel. Muusikaõpetajana juhtis ta järjekindlalt õpilasi 
Vanemuise suvekontsertidele, kus kanti ette nii klassikalist muusikat kui ka tolle aja 
eesti heliloojate loomingut (Päts,1999, lk 39; Leichter, 1997, lk 326). Siin ühtivad 
Aaviku ja Pätsi hilisemad seisukohad muusikaõpetajatena: muusikaõpetus peab 
olema edasiviiv ning kui kõigist ei saa otseselt muusikaga tegelejaid, siis vähemalt 
hea ja sisuka muusika kuulajaid-armastajaid, s.o hea kontserdipublik (Päts, 1939c).  

Lauldes aastail 1915–1917 Juhan Aaviku Vanemuise muusikaosakonna segakooris, 
on Päts esile tõstnud dirigendi mitmekesist repertuaarivalikut, millesse kuulus eesti 
tolleaegne looming (J. Aavik, A. Kapp, M. Saar, R. Tobias jt), samuti erinevate 
ajastute suurvormid (F. J. Haydn, F. Mendelssohn-Bartholdy jt). Suure elamusena 
on ta esile toonud Skrjabini 1. sümfoonia ettekande, mille finaalis osales ta 
segakoori lauljana: autori helikeel mõjus põneva ja uudsena (Päts, 1999, lk 57). 
Unustamatuks kujunes ka lapsepõlve kontserdielamus – tema muusikaõpetaja Juhan 
Aaviku esinemine trompetistina; esimest korda tajus Päts muusika ning selle 
ettekandja olulist seost (Päts, 1934b, lk 45). Riho Päts on väärtustanud Juhan 
Aaviku ligi 20 aastat väldanud tööd dirigendi, pedagoogi ning muusikaelu 
korraldajana. Seda on rõhutanud ka muusikateadlane Karl Leichter (1997, lk 326–
327) ning pedagoog, dirigent ja muusikakriitik Voldemar Neuman (2005, lk 121), 
hinnates kõrgelt Aaviku tegevust sümfoonilise muusika populariseerimisel orkestri- 
ja koorijuhina. 

Juhan Aaviku kõrval juhatas Vanemuise muusikaosakonna segakoori ka 
muusikapedagoog ja publitsist Leenart Neuman3 (1885–1933). Pätsi sõnul oli L. 
Neumani näol tegemist ülimalt intelligentse muusikuga, kelle kooritöö 
iseloomulikud jooned olid seesmine huvi, asjalikkus, heatahtlik suhtumine ja 
huumor ning muusikaprobleemide käsitlemise põhjalikkus. Ta oli üks esimesi, kes 
pööras tähelepanu koori kõlale ja ansamblitunnetusele (Päts, 1999, lk 45). Neumani 
pedagoogilistele põhitõdedele, nagu huvi äratamine õpitava vastu, probleemide 
tõstatamine ja neile lahenduste leidmine õppes jms, tugines Päts hiljem oma 
õpetajatöös.  

                                                 
2 Juhan Aavik (1884–1982) – dirigent ja helilooja. Lõpetas Peterburi Konservatooriumi aastal 
1907 trompeti ja 1911 kompositsiooni erialal. 1911–1923 juhatas Tartus sümfooniakontserte. 
Muusikalehe toimetaja 1924–1940 (vaheaegadega). Koostas koolilauliku „Kooli leelo“ (1936), 
kaasautor V. Tamman. (Rannap, 1998: 6). Vanemuise ja Estonia teatri orkestri dirigent, 
laulupidude üldjuht. 1919–1925 Tartu Kõrgema Muusikakooli direktor; Tallinna 
Konservatooriumi õppejõud 1933–1940 ja direktor (1941–1944). Elas aastast 1944 Rootsis (Eesti 
Muusika Biograafiline Leksikon, 2007, lk 15). 
3 Leenart Neuman (1885–1933) – muusikaõpetaja, laulja, koorijuht, publitsist. Õppis Tartu 
Reaalkoolis, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Täiendas end aastail 1912–1920 Milanos, 
Berliinis, Moskvas, Roomas, Leipzigis. 1919–1920 oli õpetaja Tartu Kõrgemas Muusikakoolis 
(Rannap, 1998, lk 161). 
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Neumani häälekujunduslikud seisukohad olid Pätsile abiks koorijuhitöö algaastail. 
Kahetsusega on ta oma hilisemal eluperioodil öelnud, et Neumani osatähtsus eesti 
muusika arenguloos pälviks enamat valgustamist. See Riho Pätsi mõte on aktuaalne 
tänapäevalgi – puudub L. Neumani elu ja tegevust käsitlev uurimus. Tänu Maris 
Kirmele on ilmunud teos „Kõrge vaim on meie vari“, mis sisaldab L. Neumani 
kirjutisi (Neuman, 2005). 

Muusikaliselt mõjutas Riho Pätsi ka dirigent ja helilooja Juhan Simm (1885–1959), 
kelle Vanemuise teatri kooris ta aastail 1916–1917 laulis. Simmi puhul on Päts 
märkinud dirigeerimistehnikat, mis oli elav ning suurejooneline. Talle imponeeris 
dirigendi lauljaid innustav sugestiivne hoiak (Päts, 1999, lk 62). Simmi 
dirigeerimise osavusest ja seejuures äärmisest lihtsusest on kõnelnud ka Tuudur 
Vettik (Luur, 1975, lk 24).  

Juba varases lapsepõlves sai alguse Riho Pätsi huvi pillimängu vastu, millest 
esmased kogemused olid korneti- ja viiulimängukatsetused. Tema 
lemmikinstrumendiks kujunes klaver, mille õpingud algasid 11aastaselt Cimze 
Seminari kasvandiku köster M. Bruusi juhendamisel ning jätkusid Tartu 
mainekaima pedagoogi Adele Brosse juures. Brosset on Päts hinnanud kui 
suurepärast pianisti ning eeskujulikku pedagoogi, kes õpetas oma õpilasi hoole ja 
armastusega. Ta on meenutanud, et just Brosse juures sattus ta tõeliselt 
professionaalsesse atmosfääri, tehes klaverimängus edusamme ning esinedes sageli 
nii Vanemuise teatris kui ka mujal solisti ja saatjana (Päts, 1999, lk 49).  

Sajandi esimestel kümnenditel, ent hiljemgi on Riho Pätsi muusikalist kujunemist 
märgatavalt mõjutanud eesti silmapaistev helilooja ja pianist Mart Saar (1882–
1963), kes õpetas talle 1915. ja 1917. aastal muusikateooriat ning solfedžot. Mart 
Saarest, kelle omalaadse kõlaga koorilaule oli Päts kuulnud lapsepõlves isa 
kooriproovides, oli sajandi esimesel aastakümnel kujunenud uudse helikeelega 
helilooja, kelle loomingus oli rohkesti impressionistlikke ja ekspressionistlikke 
sugemeid ning helikeele moderniseerimise taotlusi kromatismi ja dissonantsirohke 
harmoonia, keeruka faktuurikäsitluse ning kõlavärviotsingute näol. Teisel 
kümnendil oli juba selgemalt tunda Saare liikumist rahvusliku helikeele poole 
(Rumessen, 1983, 1973). Eelkõige Saare kaudu tutvus Päts paljude ajastu uudse 
väljenduslaadiga heliloojate (Rahmaninovi, Skrjabini, Debussy, Raveli, Regeri jt) 
loominguga. Modernne helikeel kajastus 1915. aastal Pätsi enda esimestes 
heliloomingulistes katsetustes, Marie Underi sonettide viisistamises (Päts, 1999, lk 
53). Omanäoliseks on Päts pidanud Saare õpetamisstiili, mis oli lähedane 
kognitiivse aktiivsuspedagoogika rajaja John Dewey (1859–1952) põhimõtetele: 
õpetamine toimus vabas ja sundimatus õhkkonnas, kus teoreetilisi teadmisi 
rakendati kohe praktilises tegevuses (Päts, 1999, lk 37). Niisugune pedagoogiline 
käsitlus oli iseloomulik Pätsilegi, kes seadis õpetajatöös esikohale praktilise 
muusikalise kogemuse.  

Erakordseks kujunes õpetaja ja õpilase Vanemuise suvekontsertide sagedane 
kuulamine, mida Päts on nimetatud omalaadse kogemusena „kabinetitundide“ 
jätkuks. Tänapäeva mõistes juhtis õpetaja oma õpilast aktiivselt muusikat kuulama, 
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kus ekspromptülesandena tuli näiteks lahendada kuulatava muusika harmoonia või 
rütmiga seonduvat, analüüsida heliteose vormi jmt (Päts, 1999, lk 50; Rumessen, 
1983, lk 64). Õpiaeg Mart Saare juures oli Riho Pätsile olulisim tema muusikalises 
arengus: õpetaja muusikateadmised olid hämmastavalt laiahaardelised – see oli 
„elav leksikon“. Mart Saart on Riho Päts pidanud oma heliloominguliseks 
eeskujuks (Päts, 1999, lk 37). Võib öelda, et Mart Saare muusikaline mitmekülgsus 
ning erudeeritus mõjutasid Pätsi arengut ja kujunemist, avaldudes tema 
mitmetahulisuses pedagoogi, helilooja ning pianistina juba 1920. aastail.  

Ebatraditsioonilise õpetamisstiiliga puutus Riho Päts kokku Tartu Griwingi 
muusikakoolis klaveri ja oreli erialal, kus tema õpetaja oli kooli asutaja ning juht, 
avara silmaringiga autoriteetne Rudolf Griwing4 (1853–1922). Uudse kogemusena 
on Griwingi õpetamises  Päts väärtustanud muusikalise mõtlemise arendamist 
vestlustes ning aruteludes, mille muutis eriliseks tundides tekkinud vaimne ja 
hingeline atmosfäär.  

Riho Päts on alati pidanud tähtsaks silmapaistvate isiksuste rolli uurimist eesti 
kultuuriloos. Teiste seas on ta täheldanud Rudolf Griwingi osa. Sellekohane käsikiri 
valmis Pätsi initsiatiivil 1965. aastal ning asub Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis. 
Selles jagavad Griwingist mäletusi Pätsi koolikaaslased Johannes Saarniit, Artur 
Rässa, Peeter Laja jt (Kõlar, 1981, lk 41). Ka Riho Pätsi meenutused on Eesti 
Teatri- ja Muusikamuuseumi arhiivis (TMM, f. M236, n. 1, s. 30, lk 40–43).  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Riho Pätsi arengut mõjutasid märgatavalt Tartu 
kultuuriruum ja mõjusfäär ning vahetu kokkupuude selle silmapaistvamate 
esindajatega tema noorukieas. Tuginedes Erik Eriksonile (1968), asetusid tähtsale 
kohale tema edukogemused, mida tunnustasid silmapaistvad pedagoogid, heliloojad 
ja dirigendid, nagu Mart Saar, Juhan Aavik, Leenart Neuman, Juhan Simm, Rudolf 
Griwing ning Voldemar Tamman. See lõi aluse tema personaalse ja sotsiaalse 
identiteedi kujunemisele. Olulisele kohale asetusid selles kultuurilis-eetilised 
väärtushoiakud ning valmisolek omaks võtta uuendusi. See rajas pinnase Riho Pätsi 
professionaalsete identiteetide kujunemisele 1920. aastail. 

1.3. RIHO PÄTSI KUJUNEMINE PROFESSIONAALSEKS MUUSIKUKS 

Riho Päts kujunes professionaalseks muusikuks samal ajal Eesti riigi sünniga 1918. 
aastal ning selle arenemisega 1920. aastail. Need olid aastad, mil riikliku 
iseseisvuse saavutamine viis kogu eesti kultuuri uude ajajärku. Esimest korda võis 
rahvuskultuur loota riiklikule, eelkõige moraalsele, võimalust mööda ka 

                                                 
4 Rudolf Griwing (1853–1922) – pedagoog, organist, koorijuht. Õppis 1881–1886 Leipzigi 
Ülikoolis pedagoogikat, oli 1886–1896 Kuressaare Gümnaasiumi muusikaõpetaja ning 
linnakiriku organist. 1897. aastal asutas Tartus muusikakooli, kus said hariduse ligi 50 organisti ja 
mõnikümmend pianisti, sh P. Ramul, P. Laja, R. Päts, A. Rässa, J. Saarniit. Kool ühines 1920. 
aastal Tartu Kõrgema Muusikakooliga. Griwing juhtis aastaid Tartu Saksa Muusikaühingu 
segakoori ja sümfooniaorkestrit (Rannap, 1998, lk 46). 
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materiaalsele toetusele, mis aitas kaasa kirjanduse, kunsti ja muusika arengule. Juba 
sajandi algusest peale arenesid muusikas käsikäes helilooming ning 
interpretatsioonikunst. Paljud sümfoonilised teosed sündisid siis, kui tekkis 
võimalus neid ette kanda, st oli olemas piisavalt võimekas orkester; laulukooride 
taseme tõus tingis omakorda keerukama ja kunstiküpsema repertuaari loomist jne. 
Nende kahe lahutamatu pooluse – muusika ja selle esitamise – soodsaks arenguks 
tuli rajada eelkõige alus muusikaharidusele.  

Kui 20. sajandi esimestel aastakümnetel oli muusikaelu keskus Tartu, siis 1920. 
aastail hakkas selleks kujunema Tallinn. Tartus jätkasid muusikalist tegevust Mart 
Saar, Juhan Aavik, Juhan Simm, Leenart Neuman jt, kellele lisandusid noore 
põlvkonna esindajad Heino Eller ning Cyrillus Kreek. Tallinnas tegutsesid Artur 
Kapp, Artur ja Theodor Lemba, August Topman, Mihkel Lüdig, Peeter Süda jt. 
Niisugune professionaalsete muusikute olemasolu, kes olid omandanud hariduse 
Peterburi Konservatooriumis, võimaldas 1919. aastal avada muusikakõrgkooli nii 
Tartus kui ka Tallinnas, luues sellega aluse uuele rahvuslikule heliloojate, 
interpreetide ning dirigentide põlvkonnale. Tartu Kõrgemas Muusikakoolis, kus 
töötasid õppejõududena Saar, Eller, Kreek ja Aavik, hakkas 1919. aastal õppima 
Riho Päts. E. Eriksoni (1968) ja A. S. Watermani (1993) järgi annab eelöeldu 
kinnitust selle kohta, et juba noorukieas kujunes Pätsil välja personaalne identiteet, 
mis väljendus tulevikku suunatud selges ja kindlas sihiseades – oma elu mõtte 
nägemises muusikuna. 

Tartu Kõrgema Muusikakooli juhtfiguuriks kujunes nendel aastatel noor helilooja 
Heino Eller, äratades juba oma esimeste helitöödega paljude tolleaegsete 
muusikakriitikute, nagu Leenart Neumani (1921, lk 4), Mihkel Lüdigi (1923, lk 6) jt 
tähelepanu andeka ja paljutõotava heliloojana ning uuenduslike väljendusviiside 
taotlejana. Ka Päts, kelle huviorbiidis on alati olnud kaasaegsete uudislooming, 
avaldas arvustusi Elleri helitööde kohta. Tunnustavalt nimetas ta Heino Ellerit 
novaatorite radikaalseks esindajaks (Päts, 1937a, 1929a), toonitades iseloomulikuna 
erksat mõtteväljendust, hoolega lihvitud vormi, mis annab noteeritud peene, 
maitseka käekirjaga tunnistust helilooja rafineeritud tundemeelest (Päts, 1934d). Ka 
Elleri loomingu uurija, muusikateadlane Mart Humal on rõhutanud helilooja 
detailset viimistletust, meloodika omapära ja väljendusrikkust, 
kompositsioonitehnilist meisterlikkust ning teoste vormilist täiuslikkust (Humal, 
1987, lk 76).  

Heino Elleri pedagoogitööd nii Tartu Kõrgemas Muusikakoolis kui ka hiljem 
Tallinna Konservatooriumis on Päts eesti muusika tuleviku seisukohalt pidanud 
hindamatuks. Õppejõu ja heliloojana oli Eller avatud kõigele uuele. Peamine Elleri 
õpetajatöös oli õpilase iseseisva töö võime ning oskuste kujundamine muusikalise 
kuulmise ja mõtlemisvõime arendamise kaudu (Põldmäe, 1987, lk 5), mis soodustas 
õpilaste individuaalset kujunemist. 1930. aastail koondus tema ümber nn Tartu 
koolkond, kuhu kuulusid tema õpilased Eduard Tubin, Olav Roots, Eduard Oja ja 
Alfred Karindi, kellest kujunesid eesti muusikasse uute tuulte toojad.  
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Riho Pätsi õpingud algasid Tartu Kõrgemas Muusikakoolis 1921. aastal kahel 
erialal: klaver – Adele Brosse, kes oli tema õpetaja ka koolipäevil, ning tšello – 
Paul Berkovitš; harmooniat õppis ta Cyrillus Kreegi juures (Päts, 1999, lk 67). See 
on Pätsi mitmekülgse muusikahuvi ja muusikalise andekuse ilmekas tunnistus. 
Õpingud muusikakoolis kestsid paraku lühikest aega, kuna Kreek, minnes õpetajaks 
oma kodulinna Haapsallu, tegi sellekohase ettepaneku ka Pätsile. Ehkki Päts 
kõhkles eelkõige pedagoogilise hariduse puudumise pärast, võis ühelt poolt otsuse 
langetamist hakata õpetajaks mõjutada Kreegi autoriteet, kes nägi Pätsis 
kaasasündinud potentsiaali ja energiat pedagoogitööd teha. Teiselt poolt võis Päts 
näha selles senitundmatuid võimalusi oma võimeid proovile panna ning sisemist 
potentsiaali realiseerida. Päts väärtustas muusikaõpetaja elukutset, mida olid 
pidanud peaaegu kõik vanema generatsiooni professionaalsed heliloojad, nagu 
Miina Härma, Juhan Aavik ja Rudolf Tobias (Päts, 1999, lk 68). Seega võib 
Cyrillus Kreeki pidada Riho Pätsi pedagoogilise talendi avastajaks.  

1.3.1. Riho Pätsi muusikapedagoogilise töö algusaastad 

Riho Päts asus muusikaõpetajana tööle Läänemaa Ühisgümnaasiumis 1921. aastal, 
Eesti vabariigi algusaastail. Sellele perioodile oli tunnuslik hariduse korralduse ning 
sisu pidev muutumine õppeplaanides ja -programmides. Põhiraskus oli eelkõige 
varasema keskkooli traditsiooni ja seetõttu ka keskkooliõpetajate ettevalmistamise 
kogemuse puudumine (Trasberg, 2011, lk 21). 

1921/1922. aastal rakendati algkoolis uued õppeplaanid, mis nägid ette kaks 
muusikatundi nädalas; gümnaasiumiastmes (9.–11. klass) kehtestati üks nädalatund 
alles 1922. aastal (Rannap, 1977, lk 20). Võib arvata, et Pätsi esimesed tööaastad 
kulgesid üpris keerulises olukorras, kuna gümnaasiumis puudusid õppeprogrammid 
ning tal jäi ka vajaka pedagoogilisest ettevalmistusest ja praktilisest kogemusest. Ise 
on ta meenutanud: „.. tuli toetuda peamiselt intuitsioonile ja meenutada möödunut 
kooliajast V. Tammani, oma koolipõlve muusikaõpetaja süstemaatilist õppetööd. 
See aitas teed rajada ..“ (Päts, 1999, lk 69).  

Juba tol perioodil ilmnes Pätsi pedagoogiline meitserlikkus. Püüdes luua 
muusikaõpetuses soodsat õhkkonda, lähtus ta reaalsetest oludest, õpilaste võimetest 
ja oskustest – see kujunes tema pedagoogitöö juhtivaks põhimõtteks. Ehkki Kreek 
nõustas noort õpetajat pedagoogilistes küsimustes sageli, oli Päts nii mõnegi tema 
meetodi suhtes, mis tundus formaalne, kriitiline. Näitena võib tuua laulude laulmist 
muusikalise mõtlemise eesmärgil algusest lõpuni ja lõpust alguseni (Päts, 1999, lk 
69). 

Maailmapidi kujundaja ning rikastajana on Päts nimetanud vaimuerksa 
õpetajaskonnaga koolikeskkonda, kus kõneldi sageli pedagoogilistel, ent ka 
poliitilistel ning kultuuriteemadel (Kõlar, 2010, lk 81; Päts, 1999, lk 70). 
Improvisatsioonilis-filosoofilist mõttelendu lisas neile Ernst Enno, kelle 
luuletekstidele lõi Päts hiljem heliloojana lihtsaid ning meeleolukaid lastelaule, 
mida leiame tänasteski koolilaulikutses – „Tipa kooliteel“, „Üks rohutirts läks 
kõndima“, „Heinaaeg on ikka nii“ jpt.  
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Pedagoogitöö kõrval oli tol ajal tähtis Riho Pätsi tegevus koorijuhina; esmased 
kogemused oli ta omandanud juba 18aastase noorukina Tartu Eesti Ametnike Liidu 
Ühingu segakoori dirigendina. Et panna õpilased aktiivselt musitseerima, 
moodustas ta ühisgümnaasiumi vanemate klasside õpilastest 70–80-liikmelise 
segakoori. Samal ajal oli ta Kreegi juhatatud mänguselts Kungla segakoori 
kontsertmeister. Päts on hinnanud kooride muusikalist taset kõrgeks: esitati 
muusikaliselt nõudlikke teoseid, nagu Cherubini „Reekviem“, Haydni „Loomine“, 
kus külalissolistideks olid Estonia ooperiteatri tuntud lauljad, nagu Evald Laanpere, 
Aleksander Arder, ent ka äsja Haapsallu kolinud Riho Pätsi abikaasa Made Päts-
Jakobson (Kõlar, 2010, lk 101; Päts, 1999, lk 73–74).  

Üheks Haapsalu-aastate inspireerivamaks ja arendavamaks tegevuseks kujunes 
ühismusitseerimine klaveril Kreegiga. Ulatuslikku repertuaari kuulusid 
muusikateosed romantikutest ekspressionistideni, sh Arnold Schönbergi, Béla 
Bartóki, Aleksandr Skrjabini jt looming. Säärast muusikalist tegevust on Päts 
väärtustanud kui “.. loomingulisest isetegemisest tingitud erilaadset aktiivsust, mis 
saab juhtivaks jõuks ja varjutab kõik muu, transformeerudes ühtlasi mingiks 
püsivaks väärtuseks ..“ (Päts, 1999, lk 72). Tema sõnul innustas Kreegi rikkalik 
noodikogu tedagi endale noodikogu soetama, mis kujunes elu jooksul üheks 
täiuslikumaks muusikute seas. Noodiväljaannete kõrval kuulusid sellesse 
filosoofilised, pedagoogilised ja teaduslikud väljaanded, samuti kodu- ja 
välismaised muusikaajakirjad. Võib öelda, et Haapsalu-aastad (1921–1923) avasid 
Riho Pätsi pedagoogikutsumuse. See oli ühtlasi vaimse enesetäiendamise ja 
eneseleidmise aeg nii muusikalises kui ka filosoofilises plaanis, milles kuulus tähtis 
roll Cyrillus Kreegile ja Ernst Ennole. 

1922. aastal abiellus Riho Päts Magdalena Hildegard Johanna Jakobsoniga (1896–
1953), Estonia Ooperiteatri solistina tuntud Made Jakobsoniga. Sellega kaasnes elu- 
ja töökoha vahetus: 1923. aastal suunduti Tallinnasse. Päts asus tööle 
muusikaõpetajana vast avatud Eesti kõige modernsemas Tallinna 21. Algkoolis, 
kuhu kutsus teda direktor Ernst Martinson. Päts on rõhutanud 21. algkooli 
silmapaistvat vaimsust, millele andis tooni tuntud ühiskonnategelane, Eesti 
Õpetajate Liidu ja Riigikogu liige, pedagoogilise ajakirja Kasvatus toimetaja Ernst 
Martinson (Murdmaa) (1874–1957). Päts on hinnanud Martinsoni humaanset 
suhtumist nii õpilastesse kui ka kolleegidesse, samuti koolipere kujundamise oskust 
hästi töötavaks tervikuks (Päts, 1999, lk 99). Ernst Martinsonil oli suur huvi 
kirjanduse, kunsti ja teatri vastu, mis kujundas omakorda kolleegide kunstihuvi. 
Õpetajatena töötasid näiteks tuntud kunstiinimesed, nagu Leo Kalmet, kunstnik 
Arnold Akberg, koreograafiliste huvidega Evald Dardovsky jt (Päts, 1999, lk 76; 
Kõlar, 1981, lk 19).  

Sarnaselt Haapsalu perioodiga raskendas õppetööd hariduse sisu formaalsus ja 
üldsõnalisus, mis kajastus tolleaegsetes õppeprogrammides ning õppevara 
puudumises. Pedagoogilise kogemuse rikastamisel on Päts väärtustanud oma 
välisreise, et tutvuda sealse muusikakasvatusega. Esimene Pätsi reis toimus 1923. 
aastal Berliini.  
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Berliini üldhariduskoolide muusikatundide külastamine osutus võimalikuks Saksa 
Helikunstnike Ühingu esimehe, helilooja ja muusikapedagoogi Arnold Ebeli (1883–
1963) kaasabil, kes kuulus saksa muusikakasvatuse uuendajate rühma, keda juhtis 
silmapaistev muusikapedagoog, pianist ning kultuuripoliitik Leo Kestenberg5 
(1882–1962). Kestenbergi laiahaardeline tegevus muusikapedagoogika uuendamisel 
1920.–1930. aastail Euroopas, ent ka väljaspool seda sai tuntuks Kestenbergi 
reformina (Gruhn, 2011, 2009). Tema kognitiivsele muusikakasvatusele tuginevad 
põhimõtted olid tähelepanu keskmes 1936. aastal Rahvusvahelise 
Muusikakasvatuse Ühingu (ISME) konverentsil Prahas, mille peakorraldaja ta ise 
oli. Riho Päts kirjutas konverentsist artiklis „Lähtekohti nüüdisaja muusikalise 
kasvatuse teostamisel“ (Päts, 1938c, lk 601–609), mille uudsed 
muusikapedagoogilised ja -psühholoogilised põhimõtted said lähteks ka Pätsi enda 
tegevusele. Nii tutvus ta Saksa koolides rakendatavate aktiivsuspedagoogika 
printsiipidega ning noodilugemise erinevate meetodite rakendamisega, nagu 
C. Eitzi helisilbisüsteem ja Toonika-Do relatiivne meetod (Päts, 1938c, 1930d). 
Tundide külastamine ning vahetu kontakt ja konsulteerimine metoodikaküsimustes 
silmapaistvate muusikapedagoogide ning teadlaste Georg Schünemanni (1882–
1945) ja Fritz Jödega (1886–1951) andis uusi kogemusi ning avas Riho Pätsi silmad 
paljudele pedagoogilistele probleemidele. Nii kasvas märgatavalt Riho Pätsi huvi 
korraldada oma töö muusikakasvatuses ümber. Reis rikastas ka kultuuriliselt – ta 
külastas muuseume, näitusi ning kontserte, millest suurimat vaimustust tekitas tolle 
aja heliloojate Mahleri, Schönbergi, Weberni jt muusika (Päts, 1999, lk 78). 

Pätsi valmisolek võtta vastu uudseid seisukohti ning orienteeritus teadmiste ja 
oskuste avardamisele väljendus Saksamaal kogetu koheses rakendamises 
pedagoogitöös. Õppe tulemusrikka korraldamise eeldusena nägi ta soodsa 
mikrokliima loomist õppetunnis ning õpilaste huvi äratamist õpitava vastu. 
Esiplaanile asetus õpilaste seesmise muusikahuvi virgutamine ning koos sellega 
võimaluse piires muusikalise kirjaoskuse tutvustamine. 

Reserveeritult suhtus Päts Saksamaal kogetud Toonika-Do relatiivsesse meetodisse. 
Ilmselt ei suutnud nähtu teda küllaldaselt veenda selle otstarbekuses: kasutamine oli 
formaalne ja teoretiseeriv. Säärast käsitlust on Päts alati tauninud. Tema juhtmõte – 
praktilise ja elava näitlikkuse ning emotsionaalse käsitlusega saavutame alati 
kindlamaid ja püsivamaid tulemusi kui tundmatu materjali kallal teoretiseerides – 
oli fundamentaalne tema pedagoogilises tegevuses (Päts, 1989a, lk 157). Et kaasata 
õpilased aktiivsesse musitseerimisse, moodustas ta Tallinna 21. Algkoolis 

                                                 
5 Leo Kestenberg (1882–1962) – saksa pianist, muusikapedagoog, kultuuripoliitik. Tema 
juhtimisel uuenes 1920. aastail kognitiivsele aktiivsuspedagoogikale toetudes saksa 
muusikakasvatus ja muusikahariduse süsteem tervikuna, pedagoogikaajaloos tuntud Leo 
Kestenbergi reformina. Kestenberg oli esimese Rahvusvahelise Muusikakasvatuse Konverentsi 
(Praha, 1934) ideoloog ning peakorraldaja. (Deutsche Enzyklopedie der Musik, 2003, lk 781). R. 
Päts, viibides 1923. ja 1939. aastal Saksamaal, sai sealsest muusikakasvatusest innustust ning 
tuge. 
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lastekoori, kelle liikmeskond aasta-aastalt suurenes, ulatudes 1930. aastate alguses 
160 lauljani. 

Efektiivsed tulemused õppetöös 1930ndate algusaastail kujundasid Riho Pätsist 
eesti muusikapedagoogika uuendaja. Tema pedagoogilist kogemust rikastasid 
rohked välisreisid Soome, Itaaliasse, Tšehhi, Leetu, Nõukogude Venemaale ning 
Saksamaale. Neis riikides tutvus ta kognitiivsest aktiivsuspedagoogikast lähtuva 
õpikäsitlusega, milles tähtsustus õpilaste aktiivne musitseerimine ning muusikalise 
mõtlemise arendamine. Tema uurija kogemust avardas kursisolek ajastu 
silmapaistvamate muusikapedagoogiliste ja -psühholoogiliste teadustöödega. Nende 
rakendamine muusikakasvatuses lõi aluse tema tulemusrikkale pedagoogitegevusele 
ning professionaalsele kujunemisele uurijana. 

1.3.2. Riho Pätsi heliloominguline kujunemine 

Pedagoogitegevuse kõrval algasid 1923. aastal Riho Pätsi õpingud Tallinna 
Konservatooriumis kahel erialal: professor Artur Kapi kompositsiooni- ning 
professor Artur Lemba klaveriklassis.  

Esmased kokkupuuted kõrgkooli erialaõpetajatega jäid Tartu koolipõlve aastaisse. 
Artur Lembat oli ta kuulnud musitseerimas Vanemuise suveaias, kus tuntud pianist 
esitas oma 1. klaverikontserdi G-duur, mis oli Pätsi meelest hiilgavalt virtuooslik, 
kaasakiskuv ja poeetiline (Päts, 1999, lk 40). Artur Kapi kui helilooja ning 
dirigendiga oli ta kohtunud koorilauljana 1916. aastal Vanemuise suvekontserdil 
kantaadi „Päikesele“ ettekandmise ajal. Pätsi sõnul tajus ta tookord maestro 
juhatusel esimest korda polüfoonilise väljenduslaadi karakteersust, mis sugestiivselt 
ja jõuliselt ning selgelt ja nõudlikult dirigeerides esile kerkis (Päts, 1938a, lk 24).  

Heliloomingulisel kujunemisel ongi Päts Mart Saare kõrval andnud tähtsa koha 
Artur Kapile (1878–1952). Teatavasti töötas A. Kapp sajandi esimestel kümnenditel 
Astrahanis ning tema sealset muusikategevust on nimetatud kolossaalseks: ta oli 
kohaliku muusikaelu juht, muusikakooli direktor ning mitme eriala õpetaja, 
sümfooniaorkestri dirigent ja interpreet (Jürisson, 1998; Anton, 1968, lk 45). 
Naasnud 1921. aastal Eestisse, sai temast Tallinna Kõrgema Muusikakooli ning 
hiljem Tallinna Konservatooriumi kompositsiooniala professor, kes rajas 
erakordselt tugeva isiksusena aluse tervele generatsioonile isikupärase käekirjaga 
heliloojaile, nagu Evald Aav, Edgar Arro, Gustav Ernesaks, Juhan Jürme, Eugen 
Kapp, Hugo Lepnurm, Riho Päts, Enn Võrk, Villem Reiman, jt. 

Artur Kapil oli üliõpilaste seas suur autoriteet, mis väljendus tema laiahaardelistes 
muusikateadmistes ning mitmekülgsuses helilooja, dirigendi, organisti ja 
suurepärase improviseerijana (Päts, 1938a, 1938f). Kompositsiooniõppejõuna pidas 
ta esmatähtsaks loomingu sisukust, väljenduse loomulikkust, selgust ning 
loogilisust (Anton, 1968, lk 90; Päts, 1938a, lk 32). Päts hindas kõrgelt A. Kapi 
õpetamisstiili, mis erines traditsioonilisest, sisaldades kognitiivse 
aktiivsuspedagoogika põhimõtteid, nagu Saare ja Griwingi puhul. Sellele olid 
tunnuslikud õpilase vaba arenemise toetamine, iseseisva töö harjumuse 
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kujundamine, ande arendamine ning eripära säilitamine (Päts, 1999, lk 82; Anton, 
1968, lk 89).  

Kognitiivse ja sotsiaal-konstruktivistliku õpikäsitluse järgi (Käis, 1996; Piaget, 
1970; Dewey, 1938) on õppimine samaaegu nii sotsiaalne kui ka individuaalne 
protsess, milles tähtsustub õpilaste omavaheline suhtlemine ning üksteise 
mõjutamine. Need põhimõtted kajastusid ka A. Kapi õpetamisstiilis, mida võib 
vaadelda rühmatööna. Ühiselt, professor Artur Kapp ning tema õpilased Evald Aav, 
Enn Võrk, Tuudur Vettik ja Riho Päts, lahati muusikateoste analüüsi küsimusi, 
diskuteeriti heliloomingulistel teemadel ning sageli jätkus arutelu väljaspool 
tundegi (Päts, 1999, lk 81; Anton, 1968, lk 108). 

Õpetaja keskset rolli õpilaste muusikalise mõtlemise julgustajana ning vastavate 
ilmingute arendajana on rõhutanud muusikapsühholoog John Sloboda (2000, lk 
208). Hariduspsühholoogid Henry Clay Lindgren ja W. Newton Suter (1994, lk 5) 
on vaadelnud õpetajat kui mudelit, kelle hoiakuid ja väärtushinnanguid 
imiteeritakse ning kelle mõju ületab kaugelt selle, mida õpilased vahetult 
teadvustavad. Niisiis muutub tähtsaks see, mida õpetatakse ning kuidas õpetatakse, 
s.o didaktika, mis oli ka Riho Pätsi juhtmõtteks. 

Artur Kapi muusikalised eelistused mõjutasid suuremal või vähemal määral tema 
õpilaste, teiste seas Riho Pätsi muusikalist kujunemist. Eesti heliloojatest hindas 
professor kõrgelt Rudolf Tobiast, eelkõige tema andekust ja laiahaardelisust, teoste 
professionaalset meisterlikkust, muusika sisulist tuumakust ning vormi värskust 
(Päts, 1968c, 1938i). Suure tähelepanuga suhtus A. Kapp rahvamuusikasse ja oma 
õpilaste katsetustesse selles valdkonnas. Sageli kasutas ta tundides näidistena eesti 
rahvaviise, kaasates nende muusikalisse edasiarendamisse ka õpilasi. Nii sütitas ta 
oma õpilastes huvi rahvamuusika vastu. On tähelepanuväärne, et professori 60. 
sünniaastapäevaks valmis monograafia „Artur Kapp ja tema muusikaline looming. 
Biograafiline essee“, mille autor oli Riho Päts (1938a). See kinnitab Pätsi 
professionaalsust uurijana.  

Konservatooriumipäevil valmisid Pätsi esimesed professionaalsed helitööd 
klaverile: „Variatsioonid eesti rahvalaulu teemale“ (1925), „Sonaat e-moll“ (1926), 
koorilaulud „Sarvelaul“ (1926) ning „Saja, saja, vihmakene“ (1926), milles 
sarnaselt Mart Saare ja Cyrillus Kreegiga domineerib rahvuslik koloriit ja 
tuginetakse eesti rahvalaulule. Pärast konservatooriumi lõpetamist võib täheldada 
Pätsi huvi rahvalaulude kogumise vastu. 1928. aastal kogus ta neid Võru- ja 
Setumaal (Päts, 1999, lk 108), mida ta kasutas koorilauludes „Uinulaul“ (1928) ja 
„Pill oll’ helle“ (1928) ning segakoorile loodud rapsoodias „Neijo hääl“ (1929). R. 
Pätsi koorilaulud leidsid kohe tee kooride repertuaari, nende esmaesitajad olid 
sageli Tuudur Vettiku koorid. 1920ndate lõpuaastate loomingust on tänapäevani 
populaarseim „Pill oll’ helle“. Laul on kõlanud mitmel üldlaupeol (Ojaveski et al, 
2002) ning on aegu olnud koolilaulikute repertuaaris. Tunnustavalt reageeris noore 
helilooja koorilauludele ajakirjandus, nimetades teda Tuudur Vettiku ja Enn Võrgu 
kõrval silmapaistvaks nooreks koorilaulude loojaks (Dormann, 1929; Saar, 1927).  
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Pilt 1. Artur Kapp õpilastega. Seisavad Riho Päts, Evald Aav, Enn Võrk  

(TMM 38833-R) 

 

Ohtralt kasutas Riho Päts rahvalaulu klaveriloomingus. Sellele tugines juba tema 
„Variatsioonid eesti rahvalaulu teemale“ (1925), samuti konservatooriumi lõputöö – 
„Sonaat e-moll“ III osa (1926). Nii kodu- kui ka välismaal pälvis tähelepanu 21 
palast koosnev kogumik „Klaveripalad lastele eesti rahvaviisidel“ (1931b), mille 
kohta ilmusid põhjalikud ja ulatuslikud arvustused peaaegu kõigis Eesti, ent ka 
paljudes välismaa ajalehtedes. Mart Saar nimetas tsüklit ainulaadseks ja 
eeskujulikuks klaverialbumiks, teda paelus selge väljendusviis ning moodne 
komponeerimistehnika (Saar, 1931). Juhan Aavik tõstis esile autori maitset ja 
stiilitunnet, mis võlub oma lihtsuse ning omapärase värskusega (Aavik, 1931). 
Ülivõrdes arvamused ilmusid Leenart Neumanilt (1931), Erika Franzilt (1931), 
Theodor Lembalt (1931) jt.  

Kogumikku tunnustati ka välismaal, näiteks Saksamaal, Lätis ja Soomes. Mitu 
juhtivat muusikakriitikut, nagu G. Krause „Deutsche Musikerzeitung“ (1931a), 
„Lietuvas Aidad“ (1931b), „Baltische Presse“ (1931c); P. Schuberts „Brihva Sema“ 
(1931), J. Galia „Hudebni Zpravodni v. Praze“ (1932), C. Heinzen „Düsseldorfer 
Zeitung“ (1932), märkisid tunnustavalt kogumiku terviklikkust, omapärast 
helikeelt, eesti rahvalaulude rütmi oskuslikku kasutamist ning mängutehnilist 
lihtsust. Riho Pätsi kogumiku „Klaveripalad lastele eesti rahvaviisidel“ edust 
välismaal andis ülevaate ka Eesti ajakirjandus (Riho Pätsu „Klaveripalad lastele“ 
edu välismaal, 1932; Riho Pätsu „Klaveripalad“ Lätis, 1931).  
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1.3.3. Riho Pätsi kujunemine pianistina   

Riho Pätsi esmane huvi klaverimängu vastu tekkis 11aastasena, kui ta kuulis 
musitseerimas isa sõpra Ants Jaasi. Esimene õpetaja aastail 1911–1915 oli Cimze 
Seminari kasvandik M. Bruus, kelle juures omandas Päts klaverimängu alused. Päts 
on meenutanud Bruusi kui tähelepanelikku ja nõudlikku õpetajat, kelle muusikaline 
eelistus oli Bachi helilooming (Päts, 1999, lk 27). Aluse klaverimängu tehnilisele 
meisterlikkusele rajasid õpingud Tartu nimeka pedagoogi Adele Brosse juures 
aastail 1916–1917. Repertuaar, kuhu kuulusid Bachi inventsioonid, Beethoveni ja 
Haydni sonaadid, Skrjabini prelüüdid, etüüdid jm, ei olnud kerge, vaid tähendas ta 
enda sõnul „.. suurt pingutust ja tööd, harjutamist 4–5 tundi päevas“. Väärib 
tähelepanu, et juba selles vanuses esines ta Vanemuise kontsertidel solisti ning 
saatjana (Päts, 1999, lk 49). 

Erilist mõju avaldas talle pianistina Mart Saar, kelle juures õppis Päts 1915.–1916. 
aastatel aastal muusikateooriat ja solfedžot. Saare musitseerimist on ta nimetanud 
oivaliseks – see oli ülimalt sugestiivne, imetlusväärse vaimulennu ja tehnilise 
meisterlikkusega. Saare juures adus Päts, et tehnilise meisterlikkuse kõrval on 
interpretatsiooni elulised kandejõud eelkõige ideelisus ning emotsionaalsus (Päts, 
1999, lk 51). 

Päts ise on oma professionaalse pianistitee alguseks nimetanud aastaid 1917/1918, 
mil ta esines solisti ja klaverisaatjana Vanemuise näitlejate teatritrupis, olles 
samaaegu klaverimängija kinoteatris Illusioon ning orkestris, mille repertuaari 
kuulusid Haydni, Beethoveni, Rossini, Verdi ja Wagneri heliteosed. Oma sellealast 
pianistitegevust on ta ise hinnanud suurepärase orkestripraktikana, mille kaudu 
arenes lehestlugemise võime ning kus ta tutvus populaarse ooperi- ja 
kontserdiliteratuuriga (ibid, lk 55).  

Pianistivõimed ning kontsertmeistri oskused arenesid ka ajateenijana sõjaväes 
aastail 1919–1920, mil ta oli sageli saatja tuntud lauljatele, nagu Alma Tammele, 
Paula Brehmile jt. Pätsi pianistitaset, mille ta oli saavutanud kaheksa aastaga, võib 
pidada kõrgeks. See võimaldas tal asuda õppima Tartu Kõrgemas Muusikakoolis 
klaveri erialal, mis paraku jäi lühikeseks tööleasumise tõttu muusikaõpetajana 
Haapsalus. Haapsalu-aastaist on Päts hinnanud ühismusitseerimist Cyrillus 
Kreegiga, kus esiplaanile kerkis modernse helikeelega tolleaegsete autorite 
klaverilooming. 

Professionaalsed klaveriõpingud jätkusid 1923. aastal Tallinna Konservatooriumis 
professor Artur Lemba (1885–1963) juures, kes oli sajandi algusaastail üliedukalt 
lõpetanud Peterburi Konservatooriumi klaveri ja kompositsiooni erialal, töötanud 
professorina Peterburi Konservatooriumis, olles samaaegu kontserteeriv pianist 
ning helilooja. Tallinna Konservatooriumi õppejõuna jätkus tema aktiivne 
interpreeditegevus, mis ulatus väljapoole Eestitki: Peterburi, Riiga, Moskvasse, 
Budapesti, Helsingisse, Stockholmi jm. Tähelepanu pälvis tema tegevus helilooja 
ning muusikakriitikuna (Päts, 1999, lk 85; Leichter, 1997, lk 101; Anton, 1964, lk 
74).  
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Riho Päts on oma õpetajat Artur Lembat hinnanud kui suurepärast klaveriliteratuuri 
tundjat, toonitanud tema fenomenaalset mälu ning heliteoste muusikalise 
kujundamise oskust. Ometi ei kujunenud õpetaja ja õpilase vahel niisugust 
loomingulist ning inspireerivat õhkkonda, nagu see oli kompositsiooniprofessor 
Artur Kapiga. Põhjus võis olla erinevus Artur Lemba ja Riho Pätsi muusikalistes 
eelistustes: kui Pätsi võlus modernne helikeel ja kaasaja autorite helilooming, siis 
oli Lembale südamelähedane romantiline, eriti vene muusika. Uutesse 
muusikavooludesse suhtus ta reserveeritult (Päts, 1999, lk 83).  

 

Esimese peatüki kokkuvõte  

Riho Pätsi professionaalseks muusikuks kujunemisele rajasid aluse 
koolipõlveõpingud silmapaistvate muusikapedagoogide Leenart Neumani, Juhan 
Aaviku, klaveripedagoogide Rudolf Griwingi, Adele Brosse ja helilooja Mart Saare 
juures.  

1920. aastail omandas R. Päts esmased pedagoogitöö kogemused Läänemaa 
Ühisgümnaasiumis ning Läänemaa Õpetajate seminaris, mille loominguline 
õhkkond ja õpetajate ühtsed pedagoogilised tõekspidamised lõid esmase baasi 
edasisele tööle Tallinna 21. Algkoolis. Muusikapedagoogilise kogemuse 
avardumisel oli tähtis koht välisreisil Saksamaale, kus ta tutvus uute suundadega 
muusikapedagoogikas: aktiivse musitseerimisega laulmise ja pillimängu näol, 
õpilaste muusikalist mõtlemist arendavate metoodiliste võtete rakendamisega 
muusikatunnis, näitlike vahendite kasutamisega jm. Saadud kogemus rikastas Riho 
Pätsi pedagoogitööd ning näitas teed muutustele eesti muusikakasvatuses, mis 
realiseerusid tema juhtimisel 1930. aastail. 

Neil aastail võime kõnelda Riho Pätsist kui professionaalsest muusikust, kes oli 
lõpetanud Tallinna Konservatooriumi Artur Kapi juures kompositsiooni erialal ning 
õppinud Artur Lemba klaveriklassis. Pätsi kujunemist heliloojana mõjutasid Mart 
Saar ning oluliselt Artur Kapp. Pätsi esimesed teosed, koorilaulud, äratasid üldsuse 
tähelepanu, tema klaveripalade tsükkel „Klaveripalad lastele eesti rahvaviisidel“ 
leidsid tunnustust nii kodu- kui ka välismaal. 

Riho Pätsist võime kõnelda kui pianistist, kellest võinuks kujuneda tippinterpreet. 
Kuna R. Pätsi köitis järjest enam muusikapedagoogiline, heliloominguline ning 
muusikapublitsistlik tegevus, pühendas ta end nendele valdkondadele. Kiindumus 
klaverimängu vastu saatis aga R. Pätsi kogu elu, selle avaldusvorm on tema 
sellealane helilooming.  

1920ndate algusaastad olid Riho Pätsi kujunemisel pöördelised tuleviku 
kavandamisel. Identiteediteooria seisukohtadele tuginedes võib öelda, et tol 
perioodil kujunes välja tema professionaalne identiteet pedagoogi, helilooja ja 
pianistina, mis kajastus tema teadlikus valikus – siduda oma edasine elu 
pedagoogilise ja heliloomingulise tegevusega.  
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2. RIHO PÄTSI FENOMENI AVALDUMINE TEMA 
PROFESSIONAALSETE TEGEVUSTE SÜMBIOOSIS 
PEDAGOOGI, HELILOOJA, PUBLITSISTI JA 
UURIJANA 1930.–1970. AASTAIL 

2.1. PEDAGOOGILISE MÕTTE ARENG 1920.–1930. AASTAIL JA EESTI 
KOOLIUUENDUSSUUNDADE RAKENDUMINE MUUSIKAKASVATUSES 

Riho Päts alustas õpetajatööd 1920. aastate alguses, mis tõid Eesti kooli arengusse 
suuri muutusi. Eelkõige mõjutas hariduse suundumusi pedagoogilise mõtte areng 
nii USAs kui ka Lääne-Euroopas. 

Kui 19. sajandi lõpus, sh Eestis, valitses traditsiooniline, biheivioristlikele 
põhimõtteile toetuv õppe- ja kasvatussüsteem, mis rõhutas kindlate teadmiste ja 
oskuste õppimise tähtsust ning faktiteadmiste omandamist, milles õpilastelt ei 
oodatud loomingulist ega iseseisvat mõtlemist, siis võime 20. sajandi alguses 
kõnelda sellele vastandlikust kooliuuendust taotlevast pedagoogikavoolust 
reformpedagoogikast, milles oli esikohal õpilase tegevuslik aktiivsus. 

Uuele käsitlusele panid aluse ameerika uurijad John Dewey, Edward Lee 
Thorndicke, Jerome Bruner, geštaltpedagoogid Max Wertheimer, Wolfgang Köhler 
ning erinevate reformpedagoogiliste liikumiste esindajad Georg Kerschensteiner, 
Celestin Freinet, Rudolf Steiner, Maria Montessori jt. Reformpedagoogika ideed 
levisid Eestis 1920. aastate alguses kooliuuendusliikumisena, nende arendajaks ja 
kooliuuendusliikumise juhiks kujunes Võru Õpetajate Seminari juhataja Johannes 
Käis6 (1885–1950). Erudeeritud isiksusena oli ta pedagoogilise kirjanduse ning 
ajakirjanduse kaudu kursis uusima pedagoogilise ja psühholoogilise mõtte levikuga 
Euroopas ning USAs. Tuge ja kinnitust teadmistele lisasid välisreisid Saksamaale, 
Šveitsi ning Inglismaale, kus ta tutvus aktiivsuspedagoogikale rajatud õppe ja 
kasvatusega. Eesti kooli arenguvajadusi silmas pidades sünteesis ta kogetust 
sobivamad ja edasiviivamad põhimõtted ning seisukohad, täiendades, arendades ja 
kohandades neid (Käis, 1996). Uudsest õpikäsitlusest lähtuvalt asetus Eesti 

                                                 
6 Johannes Käis (1885–1950) – pedagoog ja haridustegelane. Lõpetas Petrogradi Ülikooli, 
misjärel töötas Venemaa kõrgkoolides. 1920. aastail täiendas end mitmel välisreisil, kus ta tutvus 
koolikorraldusega (Berliinis, Austrias, Šveitsis, Londonis). 1921–1930 oli Võru Õpetajate 
Seminari direktor, 1931–1940 Eesti Õpetajate Liidu teaduslik sekretär, ajakirja Nõukogude Kool 
toimetaja. Juhtis 1930. aastail kooliuuendusliikumist. 1930. aastate esimesel poolel hakkas Käisi 
ümber koonduma rühm uuendusmeelseid õpetajaid, kes said tuntuks kooliuuendusrühmana. 
Rühma liikmeskonda kuulus 1930. aastate lõpul üle 400 pedagoogi. Uudsete ideede levitamiseks 
hakati 1933. aasta lõpul Käisi toimetusel välja andma bülletääni Kooliuuenduslane, mis ilmus 
Õpetajate Lehe lisana. Käis oli metoodikakäsiraamatute sarja „Uusi teid algõpetuses“ 
peatoimetaja, avaldas õpikuid ning metoodikakäsitlusi: „Isetegevus ja individuaalne tööviis 
(1935, Soomes 1937), „Valitud tööd“ (1946). (Rannap, 1998, lk 113–114). 
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kooliuuenduses kesksele kohale õpilase aktiivne osalemine õppes ning huvi 
äratamine õpitava vastu.  

Sarnaselt haridusfilosoofi ja -teoreetikuga, pragmatismi rajaja John Dewey’ga7 
(1938) tähtsustus õppimine kui protsess, milles on nii mõtlemine kui ka õppimine 
probleemide lahendamise ja lahenduskatsetuste järgnevus – õppimine on pidev 
kogemuste rekonstrueerimine, õpitu ülekandmine, st varem õpitu rakendamine uues 
situatsioonis (Eisen, 1985, lk 28). Õpetuse alusena nähti õpilaste võimete 
tundmaõppimist ning nende individuaalset arendamist diferentseeritud töö kaudu 
(Käis, 1996, lk 111). Tuginedes kognitiivse aktiivsuspedagoogika põhimõtteile, 
propageeris Käis kõrvuti individuaalse tööga tänapäeva tähenduses 
aktiivõppemeetodit – rühmatööd, mille efektiivsust oli ta kogenud oma välisreisidel. 
Rühmatöö kasvatusliku väärtusena märkis ta tunnustavalt sotsiaalsust, mis kujundab 
koostööoskust ning milles õpilane õpib tunnetama oma rolli ja vastutust ülesandeid 
täites. Nagu Dewey tähtsustas ka Käis õpetamisel keskustamist, mis tähendas 
ainetevaheliste seoste loomist, leides erinevate õppeainete ühisosi. Tähtsaks muutus 
vabadusnõue, mida taotlesid austria filosoof, Waldorfi pedagoogika rajaja Rudolf 
Steiner (1861–1925) ning itaalia psühhiaater, arst ja õpetaja Maria Montessori 
(1870–1952). Steineri põhimõtted tuginesid lapse arengule, selles olid kesksel kohal 
looduslähedus, kunsti ja praktilise tegevuse tähtsus kasvatuses, näitlikustamine jm 
(Steiner, 1995). Montessori pidas oluliseks lapse võimetest ning huvidest lähtuvat 
võimaluste ja tingimuste loomist õpilase arenemiseks nii individuaalselt kui ka 
koostöö kaudu (Montessori, 1978). Eelöeldus liitub vabaduseprintsiip 
individuaalsuse põhimõtetega: mõlemad taotlevad tegevust, milles arvestatakse 
vabalt õpilase individuaalsete ja loomupäraste võimete avaldumist.  

                                                 
7 John Dewey (1859–1952) – ameerika filosoof, psühholoog, pedagoog, pragmatismi rajaja, kes 
on tugevalt mõjutanud 20. sajandi pedagoogilist mõtlemist. Üks Dewey põhiprintsiipe oli, et 
hariduse kontseptsioon tuleb ümber sõnastada nii, et see seostuks kogu eluga (elukestev õpe), 
mitte ainult selle varasemate aastatega. Õpetaja ja õpilase suhe peab muutuma selliseks, et 
õpetajad soodustavad ning juhivad õppimist, kuid ei tohi õppimisse aktiivselt sekkuda ega seda 
reguleerida. Haridusel peab olema praktiline väärtus: mida õpime koolis, seda peab saama 
rakendada koolikeskkonnast väljaspool ja vastupidi. Dewey järgi seisneb tõeline õppimine 
eluprobleemide lahendamises; õppimine on aktiivne mõtteprotsess, milles võib ootamatult tekkida 
uusi probleeme ja uusi seoseid kogemuste vahel. Tähtis on ka teaduste- (ainete-) vaheline 
õppekava. Silmas tuleb pidada mõtlemisoskuse arengut, koos õppimist, kogemusest õppimist ning 
vastutuse jagamist õpetaja, õpilase ja vanema vahel. Õpetamine ning õppekava peavad olema 
loodud nii, et on võimalik arvestada iga õpilase individuaalset eripära.  
Dewey tähtsustas õpetamisel aktiivõppemeetodeid ja kogemusõpet. Tema kasvatusideedes on 
rõhk teadmise ja rakendamise ühtsusel, sotsiaalsusel rühma- ja koostöö kaudu. Eelnimetatud 
õppimise jälgimiseks ja uuringute tegemiseks asutas ta Dewey Laboratory Schooli, kus õpiti uute 
põhimõtete järgi koostatud õppekavade ja õppemeetodite alusel. Uut õppemeetodit hakati 
nimetama aktiivõppeks/progressiivõppeks. Tema õppekäsitluse põhimõtteid on kirjeldatud teostes 
„How we think“ (1910), „Democracy and education“ (1916/1966), „Experience and education“ 
(1938). Dewey lapse isiksuse omapärast lähtuvale õpetamisteooriale ja metoodikale tugineb meie 
aja konstruktivistlik õpikäsitlus. (Midwest Studies in Philosophy, 2004, lk 149–168). 
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Õpilase isetegevuse ning individuaalse arendamise eesmärgil võeti Eestis 
kasutusele kirjalikud tööjuhendid ja töövihikud. Aktiivsuspedagoogika põhimõtete 
järgi hakati õpetuse kõrval tähtsa komponendina nägema kasvatust, milles oli 
tähtsal kohal elulähedus, mis saavutatakse, kui õpetuse sisu vastab õpilase 
arenemisele, huvidele ja võimetele ning omandatud teadmiste ja oskuste 
väärtustamisele praktilises tegevuses. 

Uute pedagoogiliste põhimõtete elluviimisel paigutus 1920. aastate lõpus kesksele 
kohale didaktika ja õpetamise metoodika. Võtmerolli kandis loov õpetaja, kes lõi 
koos õpilastega uut teadmist. Artiklis „Õpetuse põhiküsimusi“ on Käis rõhutanud: 
„.. kooliuuendus püsib või langeb koos õpetajaga. Tema teguvõime tuum on elavas 
jõus, mida ta õpilastes arendab.“ (Käis, 1926, lk 5).  

Õpilase aktiivsusele, tema personaalsusele ja sotsiaalsele suhtlemisele toetuv uudne 
mõtteviis oli lähteks uute programmide koostamisele, mille põhialused töötas ka 
muusikakasvatuses välja Johannes Käis. Laulmise põhieesmärgina nägi ta eelkõige 
laulurõõmu kasvatamist, kuulmise arendamist, häälekujundustööd ning rütmi, 
meloodia, harmoonia ja dünaamika tundmist. Käis pidas tähtsaks õpitava laulu 
noodilugemise oskuse arendamist (Rannap, 1977, lk 18). Üldõpetuses oli soovitatav 
siduda laulmine koduloo, emakeele, usundiõpetuse, võõrkeelte ja võimlemisega. 
Algklassides soovitati rakendada Émile Jaques-Dalcroze’i rütmilise kasvatuse 
meetodile tuginevat rütmilist liikumist. 

Kooliuuendusideid ellu viima, milles tähtsustus pedagoogiline uurimistöö, 
eksperimenteerimine ning õppekirjanduse koostamine, kaasas Johannes Käis 1930. 
aastate alguses rohkesti ärksamaid õpetajaid. Need olid oma ala professionaalid – 
aktiivsed uurijad ja katsetajad, õppevara koostajad, uute ideede ning kogemuste 
levitajad konverentsidel, seminaridel ja ajakirjanduses. Muusikakasvatuses kujunes 
kooliuuendusideede arendajaks ja elluviijaks Riho Päts. Tallinna 21. Algkooli 
pedagoogi ja dirigendina oli ta saavutanud silmapaistvaid tulemusi maailmas 
levinud uudsete muusikapedagoogiliste suundade (relatiivse 
noodistlugemissüsteemi, pillimängu, muusika kuulamise) rakendajana. Juba 1930. 
aastal kirjutas ta: „.. suurimaks veaks on olnud õpilase muusikalise passiivsuse 
arendamine, kus pole arvestatud olulisi pedagoogilisi faktoreid nagu iseseisvat tööd 
ja loomingulist momenti, ka on jäänud tagasihoidlikuks muusikalise mõtlemise ja 
muusikalise eneseavalduse arendamine.“ (Päts, 1930c, lk 224). 1930. aastail 
avaldus Pätsi professionaalsus ka publitsistina – seda tunnistavad tema arvukad 
artiklid muusikapedagoogikast ajakirjanduses.  
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Pilt 2. Riho Päts 1930. aastal (TMM 52673-R) 

 

Kooliuuenduse põhimõtete järgi asetus muusikakasvatuses kesksele kohale kõigi 
õpilaste aktiivne osalemine õppes. Häid võimalusi pakkus selleks relatiivse 
noodilugemise alusel kujundatud analüütilis-sünteetiline õppemeetod, mida Päts 
õppes rakendas. Meetod võimaldas siduda laulu õppimist orgaaniliselt uute 
teadmiste ja oskuste omandamisega, olles tihedalt seotud individuaalsuse 
printsiibiga – muusikaliste võimete arvestamise ning nende arendamisega 
lauluvõimet, meloodia-, rütmi-, harmooniataju jne arendades; ka eluläheduse 
nõudega, milles sai teoreetilisi teadmisi kohe rakendada praktilises tegevuses – 
laulmises. Uudse ja õpet aktiviseerivana lisandusid lauludele rütmilised 
kaasmängud. Tähtsustus ka õpilaste aktiivne osalemine kooride, 
instrumentaalorkestrite ja -ansamblite tegevuses, kus olulisel kohal oli sotsiaalne 
aspekt. 

Esimest korda eesti muusikakasvatuses pööras Päts tähelepanu aktiivse muusika 
kuulamise problemaatikale, millega ta oli kursis välismaise ajakirjanduse kaudu 
(Päts, 1938c) ning mida ta oli kogenud Nõukogude Venemaal, Leningardis (Päts, 
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1937b). Kesksele kohale kerkis analüütilise muusikakuulamise oskuse 
kujundamine, milles on kindlad teadmised seotud muusika väljendusvahenditega 
(dünaamika, tempo, rütm, tonaalsus, meloodia, harmoonia, vorm jne), mida õpetaja 
juhendamisel kuulatavast muusikast leitakse. Abistamaks õpetajaid, töötas Päts 
välja muusika kuulamise juhised, milles olid tähtsal kohal arutelu ja vestlus kuuldud 
muusika üle. Ta muretses ka oma kooli muusikakabinetti tolleaegse uusima 
tehnilise vahendi – radioola – ning heliplaatide komplektid (TMM, f. M236, n. 1, s 
47, lk 160–162).  

Kooliuuendusliikumise keskne printsiip oli õpilaste loov töö, milles tähtsustati 
õpilase võimete ja meelte mitmekülgset arendamist, säilitades isikupära. Rõhutati, 
et õpe peab pakkuma mitmekesist tegevust ja harjutamist, mis kujundab kindlaid 
ning püsivaid teadmisi ja oskusi praktiliseks rakendamiseks. Muusikakasvatuses 
kajastus loov töö Pätsi koostatud „Laulmisõpetuse töövihikutes“ III–VI klassile 
(Päts, 1935–1939d), mis pakkusid loomingulisi katsetusi rütmilis-meloodiliste 
variatsioonide kaudu, lihtsa viisi loomist antud tekstile, eel- või järelmängu loomist 
õpitud laulule jm. Rikkalikku lauluvara sisaldasid tema koostatud 
„Lemmiklaulikud“ 1.–8. klassile (Päts, 1935–1839c), mis olid alates 3. klassist 
seotud töövihikute ülesannetega.  

Muusikakasvatuses ilmus õpetajale 1930. aastail mitmekülgset 
metoodikakirjandust. Uuenduste elluviimist toetasid 1920.–1930. aastail õpetajale 
valminud materjalid, mille toimetaja oli Johannes Käis. Siia kuulusid 
didaktikakirjutised ja erinevate ainete metoodika alased tööd. Käisi toimetatuna 
ilmus aastail 1931–1936 kolmeteistosaline käsiraamatute sari „Uusi teid 
algõpetuses“, milles käsitleti iseseisvat ja rühmatööd, keskustamisega seonduvat 
temaatikat jms. Sarja juurde kuulusid juhendid õpetajale ja töövihikud õpilastele 
(Eisen, 1985, lk 17–34; Käis, 1936, lk 7; Visnapuu, 1934b).  

Muusikakasvatuse metoodikamaterjalide ning koolilaulikute koostaja oli Riho Päts, 
kelle tegevus pedagoogi ja metoodikuna oli laialdaselt tunnustatud. 1934. aastal 
ilmus tema „Uusi teid algõpetuses. 6. osa: laulmisõpetus“, aastail 1935–1939 sari 
„Lemmiklaulik“ 1.–8. klassile ning „Laulmisõpetuse töövihik“ III–VI klassile. Esile 
võib tõsta Pätsi relatiivse meetodi käsitlemisele toetuvat materjali „Laulmisõpetus“ 
(1931), August Kiissi „Koolilaulmise metoodikat“ (1932) ning Gustav-Evert 
Mesiäineni „Laulmist algkoolis“ (1924); tõlgiti ka Vilho Siukoneni „Laulu 
õppeviis“ (1931) ja Heikki Klemetti „Koorilaulu juhatamine“ (1934). Uusi suundi 
muusikapedagoogikas tutvustas Riho Päts pedagoogi, uurija ja publitsistina 
õpetajaile seminaridel, konverentsidel ning süstemaatiliselt ka ajakirjanduses.  

Võib öelda, et kooliuuenduspõhimõtteile, milles oli kesksel kohal kognitiivne 
aktiivsuspedagoogika, toetus 1930. aastail ka muusikakasvatus. Nende põhimõtete 
elluviijaks kujunes neil aastail Riho Päts, kelle kogemus pedagoogi ja uurijana 
seadis kesksele kohale lapse loomulike võimete arendamise, kõigi õpilaste 
kaasamise aktiivsesse musitseerimisse, aktiivse ja teadvustatud muusika kuulamise, 
aktiivse musitseerimise, samuti õpilaste kaasamise tunnivälisesse 
muusikaharrastusse kooride, instrumentaalansamblite ja -orkestrite tegevuse kaudu. 
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On ülioluline, et uudsete muusikakasvatussuundade elluviimist toetasid oma ala 
professionaalid, tuntud muusikapedagoogid Gustav-Evert Mesiäinen, August Kiiss, 
Voldemar Tamman jt. Neil aastail avaldus selgelt Riho Pätsi professionaalne 
mitmekülgsus pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurijana. Sellele olid tunnuslikud 
erialane efektiivsus, valmisolek vastu võtta uudseid käsitlusi, orienteeritus pidevale 
teadmiste ja oskuste avardamisele, suunatus loovusele, koostöövalmidus 
professiooni kuuluvate kolleegidega ning tema tunnustatus pedagoogikavaldkonna 
eksperdina (Beijard et al, 2000; Ruohotie, 1996). 

2.2. INNOVAATILISED SUUNAD EESTI MUUSIKAKASVATUSES  

1930. aastate algus oli pöördepunkt Eesti pedagoogikas: kool oli võtnud omaks 
uuendusideed ning kooliuuendusega oli loodud uus Eesti kool. 
Muusikapedagoogikas kujunes kooliuuendusideede arendajaks ja rakendajaks 
praktikas Riho Päts. Kogu Pätsi muusikapedagoogiline kogemus on olnud seotud 
otsingute, eksperimentide ja õpetamismetoodika täiustamisega. Ta on olnud alati 
tihedas kontaktis kõige uue ja huvitavaga, mis maailmas sel alal oli. Ta on püüdnud 
tekitada õpilastes seesmist muusikahuvi ja elamusvajadust ning arendada 
muusikalist kirjaoskust loova muusikalise mõtlemise kaudu.  

Et Pätsi muusikapedagoogiline kogemus avardus, oli eriline tähtsus 1920.–1930. 
aastate välisreisidel Saksamaale (1923, 1939), Soome (1930, 1931, 1935), Tšehhi 
Vabariiki (1935), Nõukogude Venemaale (1937) ning Leetu (1939).  

Oma kahel Saksamaa-reisil tutvus Päts koolides kasutusel olnud Toonika-Do 
relatiivse meetodiga, aktiivse musitseerimisega laulmise ja pillimängu näol, 
plokkflöödi kasutamisega õppetunnis, muusika kuulamisega, näitlike õppevahendite 
kasutamisega jms. Soomes äratas Pätsis huvi muusikapedagoogi ja helilooja Vilho 
Siukoneni relatiivse noodilugemise alusel kujundatud analüütilis-sünteetiline 
õppemeetod ning õpilaste hääle arendamine ja vokaalpedagoogika. Nõukogude 
Venemaal tutvus ta tervikliku muusika haridussüsteemiga lasteaiast kõrgkoolini, 
samuti muusika kuulamise ja ühislaulu rakendamisega üldhariduskooli 
muusikatundides. Tšehhis ja Leedus koges ta õpilaskooride intonatsioonipuhast, 
emotsionaalset ning paindlikku musitseerimist.  

Uuriva ja loova pedagoogina tähtsustas Päts muusikapedagoogika ning 
psühholoogiaalaste teadusuuringute tundmist, mida võimaldas mitme võõrkeele 
(saksa, inglise, soome, vene, itaalia) oskus. Olulisematena on ta nimetanud 
G. Schünemanni, C. Stumpfi, G. Révészi, C. Seashore’i, M. v. Briesseni, C. Eitzi, 
V. Siukoneni, T. Glebovi, S. Beljajev-Eksemplarskaja jt uurimistöid (TMM, f. 
M236, n. 1, s. 92). Ta jälgis ka Saksa, Inglise, USA ja Nõukogude Venemaa 
muusikapedagoogika perioodikat, mis olid aluseks uuendustele muusikakasvatuse 
valdkonnas (Päts, 1999, lk 117). 

Kõik see oli lähteks Riho Pätsi ellurakendatavatele uuendussuundadele 
muusikakasvatuses:  
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1) relatiivne analüütilis-sünteetiline meetod;  
2) kommenteeriv analüüs ja süntees õppes; 
3) improvisatsioon muusikalist mõtlemist aktiviseeriva vahendina; 
4) analüütilise muusikakuulamise oskuse kujundamine; 
5) hääle ja lauluvõime arendamine ning diferentseeritud töö;  
6) pillimäng kognitiivsete võimete arendajana; 
7) ühislaulu fenomen rahvusliku identiteedi säilitaja ja kujundajana. 

2.2.1. Kriitiline ülevaade relatiivsest analüütilis-sünteetilisest meetodist 

Küsimusele, mis meetodid on muusikakasvatuse eesmärke täites efektiivsed, otsis 
Riho Päts vastust nii pedagoogi ja uurijana üldhariduskoolis kui ka õppejõu ja 
professorina kõrgkoolis. Kesksel kohal oli juba õpetajatöö algaastail õpilaste 
noodilugemise oskuse arendamine ning lihtsaima meetodi leidmine tulemuslikkuse 
saavutamiseks. Mitme noodilugemismeetodiga, nagu Carl Eitzi absoluutsetele 
helikõrgustele toetuv helisilbisüsteem ning relatiivsest astesümboolikast lähtuv John 
Curweni Toonika Sol-fa meetod, mis levis Inglismaal 19. sajandi keskel ning mille 
võttis kasutusele Agnes Hundoegger Saksamaal 1920. aastail Toonika-Do 
meetodina, tutvus Päts oma esimesel välisreisil Saksamaale 1923. aastal.  

Analüüsinud neid meetodeid, arvas Päts, et Eitzi helisilbisüsteem pakub küll häid 
võimalusi mõista akustiliste helivahekordade täpsust ja saavutada 
intonatsioonipuhtust, kuid on koolis raske kasutada (Päts, 1930c). Toonika-Do 
meetod äratas huvi, ent Berliini üldhariduskoolides kogetu ei veennud Pätsi selle 
otstarbekuses (Päts, 1940b). Põhjus võis olla õpetajate formaalne meetodi 
kasutamine, mis ei aktiviseerinud õpilasi. Oleneb ju õppemeetodi rakendamise 
edukus õpetaja teadmistest ja oskustest, individuaalsest eripärast ning, mis olulisim, 
veendumusest selle rakendamise tõhususes, mida on korduvalt rõhutanud ka Riho 
Päts. 

Murrangu Pätsi sellekohasesse kogemusse tõi 1930. aasta, mil ta osales Soome 
Muusikapedagoogilise Liidu korraldatud suvekursusel. Loengutel ning 
näidistundides tutvus ta soome muusikapedagoogi ja helilooja Vilho Siukoneni 
relatiivse noodilugemise alusel kujundatud analüütilis-sünteetilise õppemeetodiga, 
mis veenis teda eelkõige lihtsuse, selguse ja praktilisusega (Päts, 1930c, 1930d). 
Siukonen, tuginedes Curweni Toonika Sol-fa relatiivsele meetodile, sidus selle 
orgaaniliselt laulu õppimisega, meloodia elementide ja helikõrguste funktsionaalse 
ühtekuuluvusega ning omavaheliste suhetega, mis muutis meetodi eluliseks (Päts, 
1932g). Kuna Päts on alati suhtunud taunivalt teoretiseerivasse ja abstraktsesse 
õpetuslaadi, nägi ta reaalset võimalust ning perspektiivi rakendada Siukoneni 
meetodit ka eesti muusikakasvatuses. 

Riho Pätsi tegevus relatiivse meetodi propageerimisel oli sihikindel ning süsteemne. 
Naasnud Eestisse, ilmus kohe artikkel „Uusi teid kooli muusikaõpetuses“ (Päts, 
1930c). Selles käsitles ta relatiivse meetodi ajaloolist arengut esimese aastatuhande 
algusest, mil itaalia munk Guido Arezzost võttis noodistlaulmisel kasutusele 
silpnimetused ut, re, mi, fa, sol, la astmete tähenduses, milles helikõrgus sõltus alati 
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kõlasuhetest algtooniga ut. Meetodit edasi arendades tõi Päts esile 18. sajandil 
Prantsusmaal Jean-Jacques Rousseau’ kasutusele võetud numbrisüsteemi ning 
analüüsis 19. sajandil levinud John Curweni Toonika Sol-fa süsteemi ja Agnes 
Hundoeggeri Toonika-Do solfedžeerimismeetodit. Kontseptuaalselt ja metoodiliselt 
väljaarendatumana hindas Päts Curweni käsitlust (ibid), millele toetusid Siukonen 
ja Päts ning mis on aluseks tänapäevalgi kasutatavale relatiivsele süsteemile. 
Curwen lähtus seisukohast, et kuna inimese teadvuses ning hääleaparaadis puudub 
kindel pide absoluutsete helikõrguste jaoks, siis pole lauljale helid tähtsad mitte 
nende absoluutses väärtuses, vaid just relatiivsuses, s.o suhetes üksteisega. Just 
helide omavaheliste suhete kaudu tajubki inimene muusikat.  

Helisuhete teadliku tunnetamise aluseks võttis Curwen kasutusele silpnimetused 
DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI (Eestis 1960. aastail Riho Pätsi ja Heino Kaljuste 
adapteerituna JO, LE, MI, NA, SO, RA, DI) mitte absoluutses, vaid astmelises 
tähenduses. Niisuguse astmesümboolika abil töötatakse põhjalikult läbi 
mitmesugused helisuhted ja mudelid (kolmkõla, põhitoon, juhttoon jm) kõigis 
kõrgusastmetes ning aktiivsele kuulmisele tuginedes arendatakse helilaadi taju. 
Mudelid moodustuvad algul kuuldeliselt, hiljem teadlikult talletatud helilaadi 
astmelistest motiividest. Kuna helilaadi astmeil on kõigi tonaalsuste jaoks ühed ja 
samad silpnimetused, jäävad astmete kõlalised kombinatsioonid kiiresti mällu ning 
tekitavad üsna pea kõlaliselt tuttavaid meloodilisi kuuldekujutlusi, muusikalisi 
assotsiatsioone (Päts, 1989a, lk 172–173; Päts ja Kaljuste, 1969b, lk 10; Päts, 
1932g).  

Põhitooni (DO või JO) asukoha noodijoonestikul määrab DO-võti või JO-võti, mis 
kandub vajaduse järgi kõrgemasse või madalamasse asendisse, viies endaga kaasa 
kõik teised astmed. Nii kohanetakse juba algastmel kõigi helistikega keerukat 
helistikusüsteemi teoreetilist seletust kasutamata. Toonide iseloomustamiseks ning 
nende liikumissuundade visuaalseks kujutamiseks kasutatakse karakteerseid 
käemärke, mille abil saab muuta astmetevahelised kaugused ja meloodia liikumise 
suuna selgemaks ning ilmekamaks (Päts, 1930c). Niiviisi saab õpilane relatiivsuse 
alusel väärtuslikke kogemusi funktsionaalses mõtlemises ning, mis kõige tähtsam, 
säärases noodilugemissüsteemis omandatakse ka transponeerimisoskus. Analüütilis-
sünteetilist mõtlemist arendatakse siingi printsiipi lihtsalt keerulisele rakendades 
(Päts, 1989a, lk 163).  

Curweni relatiivse meetodi eeliseid teistega võrreldes kogeski Päts eelkõige 
Siukoneni käsitluses. See lähtus ajastu uusimast pedagoogilisest suundumusest – 
kognitiivsest aktiivsuspedagoogikast –, oli huvitav ja elav ning suutis analüütilis-
sünteetilise käsitlusviisiga kaasata aktiivselt õppetööst osa võtma kõiki õpilasi, 
sidudes noodistlaulmise praktilise muusikalise tegevusega – laulu õppimisega (Päts, 
1930c, 1932g, 1930d).  

Veendunud Siukoneni õppesüsteemi tulemuslikkuses õpilaste muusikalise 
kirjaoskuse arendamisel, sai Pätsist selle juurutaja ja edasiarendaja Eesti 
muusikakasvatuses 1930. aastail. Tuginevalt oma kogemusele juhtis ta seminaridel, 
konverentsidel ning ajakirjanduses õpetajate tähelepanu asjaolule, et senini 
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kasutatavad õppeviisid on rasked, komplitseeritud ja tüütavad ning pole 
võimaldanud rahuldavalt ühte sulatada lauluõpetust teoreetiliste teadmistega. Seda 
pidas Päts takistuseks rõõmsale ja huviküllasele tööle. Ta veenis õpetajaid, et 
vastupidi senisele kuulmise järgi laulmisele on relatiivsele astmesümboolikale 
toetuva õppeviisi põhimõte muusikaline analüüs, s.o kuulamine, vaatlemine ja 
muusika elementide (rütmi, meloodia jt) tähelepanek ning nende praktiline 
rakendamine samal ajal laulu õppimisega. Lõpptulemusena kaasnevad iga uue 
lauluga uued teoreetilised teadmised, mis omandatakse taas praktilise tegevuse 
kaudu (Päts, 1938c). Ta tähtsustas meetodi aktiviseerivat aspekti, mis haarab kõiki 
õpilasi aktiivselt tööst osa võtma, juhtides neid iseseisvale muusikalisele 
mõtlemisele. Säärane laulu õpetamine pole minetanud oma aktuaalsust ka 
nüüdisajal. Töötades terve klassiga, peab õpetaja valima metoodilisi lahendusi, mis 
tagaksid efektiivseid tulemusi õppes. 

Noodistlugemise oskuse kujundamisel pidas Päts tähtsaks ettevalmistavaid 
helitabamise harjutusi käemärkide ja astmetrepi järgi. Uudne metoodiline võte oli 
rändnoodi kasutamine, mis aitab visualiseerimise kaudu tunnetada helidevahelisi 
funktsionaalseid suhteid (Päts, 1931a, lk 31, 54). Rändnoodi järgi laulmine, millega 
arendatakse helikõrguse taju, vokaalseid võimeid, ent ka tähelepanu jaotamise 
võimet, on olulisel kohal praeguseski muusikakasvatuses. Niisugune muusikaliselt 
aktiviseeriv ja põnev tegevus eeldab õpetajalt head struktuuritunnetust ning 
orientatsiooni helidevahelistes suhetes. Rändnoodi kui metoodikavahendi abil 
teostab õpetaja end improvisaatori ja loojana (Päts, 1989a, lk 220, 1965b). 

Muusikalise mõtlemise ning sisemise kuulmise süvendamiseks võttis Riho Päts 
uudse metoodilise võttena kasutusele rütmilis-meloodilised variatsioonid, mis 
lähtusid samuti analüüsist ja sünteesist (Päts, 1931a, lk 19; vt ptk 2.2.3).  

Iseseisev töö kui kooliuuenduse tähtis põhimõte kajastus Riho Pätsi koostatud 
töövihikuis8 3., 4., 5., 6. klassile (Päts, 1935–1939d), olles orgaaniliselt seotud tema 
enda koostatud „Lemmiklauliku“ lauludega (Päts, 1935–1939c). Töövihikute 
õppevara oli kokku pandud süsteemselt ning esitatud terviklike, üksteisega seotud 
teemadena kergemalt raskemale.  

3. klassi töövihikus on kesksel kohal töö rütmiga. Päts on arendanud edasi 
analüütilis-sünteetilist meetodit, võttes rütmilise täpsuse ja sisulise karakteersuse 
esiletoomiseks kasutusele rütmisilbid tam, ta-ra, taa, tai-ri, taaa jt. Õpitavat laulu 
valmistatakse ette erinevate rütmiharjutustega, millele järgneb iseseisev töö laulu 
rütmistamisega. Kui laul on omandatud, lisatakse sellele rütmiline kaasmäng. 
Käsitletakse ka relatiivset heliastmikku, põhitooni ja kolmkõla. 4. klassi töövihikus 
arendatakse laaditaju, kus harjutusi mitmekesistavad rütmilis-meloodilised 

                                                 
8 Pärast II maailmasõda kuni Eesti iseseisvuse taastamiseni 1991. aastal töövihikuid aineõpetuses 
ei kasutatud. Töövihikute vajadusele muusikaõpetuses juhtis 1980. aastate alguses tähelepanu 
Heino Kaljuste (Kaljuste, 2011, lk 101), need hakkasid ilmuma 1990. aastate keskel, kuuludes 
õpikute juurde nagu 1930. aastail. Esimesed autorid olid muusikaõpetajad S. Veskimäe ja K. 
Härma ning helilooja R. Kangro. 
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variatsioonid, laulu transponeerimine uude helistikku jm. 5. klassis õpitakse tundma 
absoluutseid helikõrgusi, seostades neid relatiivsete astmetega. Niiviisi ühineb 
absoluutse helikõrguse mõistmine relatiivse noodistlaulmisega. 6. klassis 
süvendatakse õpitut, tutvutakse laulu vormi ja uute mõistetega, nagu modulatsioon, 
harmoonia, dissonants, konsonants, intervall ning bassivõti (Päts, 1935–1939d).  

1920.–1930. aastail ilmus mitu metoodikakäsiraamatut õpetajale: G.-E. Mesiäineni 
„Laulmine algkoolis. Metoodika“ I (1924) ja II osa (1925), E. Visnapuu 
„Noodiõpetus algkoolidele ja iseõppijaile“ (1925), A. Kiissi „Koolilaulmise 
metoodika“ (1932), A. Spirke „Laulmine algkoolile V ja VI klassis“ (1935) 
(Rannap, 1977, lk 74–78). Riho Pätsi kognitiivse aktiivsuspedagoogika 
põhimõtteile tuginevad materjalid hakkasid ilmuma 1930. aastail, neist pälvisid 
laialdast tunnustust „Laulmisõpetus. III/VI klass“ (Päts, 1931a) ning käsiraamat 
„Uusi teid algõpetuses. 6. osa: laulmisõpetus“ (Päts, 1934f), mis koosneb üld- ja 
eriosast. Kui üldosas on käsitletud vokaalpedagoogilisi küsimusi (hingamine, hääle 
moodustamine ja artikulatsioon), esitust ning muusikalist vormi, siis on eriosas 
autor esitanud näidistundide kavad. Hääle kujundamise ja laulmise kõrval on Riho 
Päts osutanud erilist tähelepanu rütmitaju arendamisele. Ta on andnud ka 
metoodikajuhiseid meloodiataju arendamiseks ning meloodilise liikumise 
tunnetamiseks rütmilis-meloodiliste variatsioonide kaudu, kasutades rändnooti, 
noodikirja ja lihtsaid tabelil olevaid meloodiaharjutusi. Tähelepanu on juhitud 
harmooniataju arendamisele kaanonite ning mitmehäälsete laulude kaudu. 
Erakordseks muudab käsiraamatu selle eriosas 56 näidistunni käsitlus, mis tugineb 
üldosas esitatud põhimõtteile ja töövõtteile (Päts, 1934f). Riho Pätsi 
„Laulmisõpetus“ on terviklik ning elav metoodiline materjal, kus teoreetiliste 
teadmiste vahendamine on seotud laulmisega. Õpilasi aktiviseerivad töövõtted, 
nagu laulu rütmi vaatlemine analüütilis-sünteetilisel teel, rütmi lugemine 
rütmisilpide ja tekstiga ning rütmitabelite abil, rütmiliste ja meloodiliste 
kaasmängude loomine ning lisamine lauludele, värsside rütmistamine jm, mis on 
aktuaalsed nüüdisajagi muusikaõpetuses.  

Täiesti omalaadseks kujunes 1930. aastail Pätsi ulatuslik muusikakasvatussaadete 
tsükkel Raadio-Ringhäälingus, kus ta oma kogemusele toetuvalt käsitles kord 
nädalas kahe aasta jooksul praktilise analüüsi ja sünteesi kaudu relatiivsele 
noodilugemisele tuginevaid probleeme ning analüüsis muusika kuulamise küsimusi 
(Päts, 1939g; Visnapuu, 1936). Pätsi kaasaegsete kinnitusel olid saated ülimalt 
populaarsed (Erendi, 1937; Dormann, 1936). Tänasel päeval võime öelda – see oli 
erilaadne kuulajaskonna noodistlaulmise oskuse kujundamine ja teadliku 
muusikakuulaja arendamine, mis võiks kaasajalgi leida rakendamist näiteks 
interaktiivse veebikeskkonna kaudu.  

Riho Pätsi toetas uue õppeviisi kasutusele võtmisel õpetajaskond, kelle seas kuulus 
eriline koht muusikapedagoog Gustav-Evert Mesiäinenile9 (1886–1967), aktiivsele 

                                                 
9 Gustav-Evert Mesiäinen (1886–1967) – muusikaõpetaja ja koorijuht. Sündis eesti-ingerisoome 
peres, käis koolis Peterhofi maakonna Rospke algkoolis. Töötas Ingerimaa soome koolides, 



65 

relatiivse õppemeetodi katsetajale, rakendajale ja propageerijale. Tema tõlgituna 
jõudsid õpetajateni Vilho Siukoneni soomekeelsed materjalid (Siukonen, 1939, 
1932). Mesiäineni sulest ilmusid arvustused ka Pätsi õppematerjalide kohta 
(Mesiäinen, 1936, 1935a,1932a).  

Tunnustavalt ja toetavalt suhtus relatiivsesse õppemeetodisse muusikaõpetaja 
August Kiiss10 (1882–1965), tuues esile selle orgaanilise ühenduse laulu õppimise 
protsessis (Kiiss, 1938, 1936, 1932, 1931b). Arvamusi avaldasid paljud õpetajad, 
rõhutades aktiviseerivate võtete (nagu astmetrepi, rändnoodi jt) kasutamist 
relatiivset meetodit rakendades (Villman, 1935; Vellomäe, 1931). Laulu õppimisel 
soovitati keskkooliski toetuda relatiivsele meetodile (Erendi, 1938). 

Võib öelda, et relatiivse meetodi rakendamine muusikaõpetuses on tekitanud 
õpetajate seas eri aegadel vastandlikke arvamusi, nii oli ka 1930ndate algusaastail. 
Laialdasse arutellu sekkununa nimetas Riho Päts relatiivse meetodi eelisena selle 
lihtsust ja elulisust, mis välistab kuiva teoreetilisust ja formaalsust ning võimaldab 
laulu kergemini omandada (Päts, 1931h). Tekkinud poleemika näitas, et sageli 
puudus õpetajail selgus meetodi eelistest võrreldes teistega. Kuigi meetodi 
kasutusele võtmine tekitas esialgu skeptilist hoiakut, oli Riho Pätsil usku selle 
eluõigusesse. Tema seisukoht oli, et õpetaja, kes kord asjasse põhjalikult süveneb ja 
analüütilis-sünteetilist õppeviisi tegelikus töös tundma õpib, veendub selle 
paremuses (Päts, 1932g). Relatiivsusele tuginevat analüütilis-sünteetilist õppeviisi 
tutvustas Päts pedagoogi ja uurijana rohketel seminaridel ning konverentsidel nii 
Eestis, mitmel korral Soomes (1931, 1935). Oma kogemusele toetudes väitis ta, et 
relatiivse noodilugemise alusel kujundatud analüütilis-sünteetiline õppeviis viib 
eesmärgile – arendab õpilaste noodistlugemise oskust ning kasvatab laulu- ja 
muusikaarmastust (Päts, 1931i).  

1930. aastate lõpus oli relatiivsele süsteemile antud eluõigus ning tunnistatud selle 
eeliseid teiste meetodite ees. Suur tähis relatiivse noodilugemise arendamisel oli 
1940. aastal toimunud õpetajate kongress, kus R. Päts jagas ettekandes oma 
praktilise töö kogemusi (Päts, 1940e).  

Meetodi edasise rakendamise muusikakasvatuses katkestas II maailmasõda ning 
Eesti koopteerimine Nõukogude Liidu koosseisu. Õppe aluseks said üleliidulised 
programmid, mis tõid kaasa muusikaõpetuse tähtsuse vähenemise ainesüsteemis. 
Tunni kui õppevormi kõrval tähtsustus muusikaline tegevus koolivälistes 
                                                                                                                        
Peterburi Soome Gümnaasiumis, seejärel Eestis. 1920–1923 oli õpetaja Tallinna 2. ja 15. 
Algkoolis, 1924 –1932 Rakvere Õpetajate Seminaris. Tõi eesti kooli soome muusikaõpetuse 
teooria, algatas R. koos Pätsi ja A. Kiissiga relatiivse noodilugemise õpetuse. Juhatas koore 
Petrogradis ning Tallinnas. Loonud laule sega- ja lastekoorile. Tõlkinud soome keelest H. 
Klemetti „Koorilaulu juhatamise“ ja V. Siukoneni „Laulu õppeviisi“. Kirjutanud artikleid ja 
metoodikakäsitlusi, sh „Laulmine algkoolis“ I, II (1924–1925). (Rannap, 1998, lk 149). 
10 August Kiiss (1882–1965) – muusikaõpetaja ja dirigent. 1921–1944 töötas Tartu Õpetajate 
Seminaris ja Pedagoogiumis muusikaõpetajana. Koostanud „Koolilaulmise metoodika“ (1932), 
koolilauliku „Laste lauluvara“ (1931). Mitu tema laulu, nagu „Laste marss“, „Mu koduke“, on 
jäänud tänapäevani lauluvarasse (Rannap, 1998, lk 86). 
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õppeasutustes (Selke, 2007, lk 52). Muusikaõpetuses tugineti traditsioonilisele 
käsitlusviisile, milles laule õppides rakendati absoluutsetele helikõrgustele 
tuginevat noodistlugemist (ibid, lk 58). Enamasti käis see õpilastel üle jõu 
meloodiate keerukuse tõttu (Rannap, 1977, lk 55). 

1960. aastate algus oli nõukogude režiimi stabiliseerumise aeg (Tarvel, 1999). 
Hariduspoliitikas võib täheldada neil aastatel ideoloogilise surve nõrgenemist, mis 
lõi Eestiski uusi võimalusi aine sisu mitmekesistamiseks ning uute meetodite, sh 
relatiivse meetodi kasutusevõtuks õppes. 1950. aastate lõpus sai pärast 
represseerimist taas tegutsema hakata Riho Päts, kes töötas aastail 1959–1962 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi professorina ning muusikapedagoogika ja 
koorijuhtimise õppejõuna. Nagu 1930. aastad olid ka 1960ndad Riho Pätsi 
professionaalse pedagoogilise tegevuse tippaastad.  

1960. aastate alguses juhtis Riho Päts publitsistina mitmes artiklis tähelepanu 
vajakajäämistele muusikakasvatuses: sageli ei kasutata klassitundi ratsionaalselt, 
vähe on õppes näitlikke vahendeid, tagasihoidlik on eesti rahvalaulu harrastamine, 
vähesel määral rakendatakse diferentseeritud tööd (Päts, 1962a). Pätsi kriitika 
tähtsaim objekt oli laulu õpetamine, kus kulutatakse palju aega formaalsele 
tegevusele – laulutekstide ja noodinäidete kirjutamisele (Päts, 1963). 
Muusikakasvatust oli vaja uuendada.  

Et absoluutsetele helikõrgustele tuginev noodistlugemine Eesti muusikakasvatuses 
sõjajärgsel perioodil (eriti algastmes selle keerukuse tõttu) polnud soovitud tulemusi 
andnud, kerkis esiplaanile taas relatiivse meetodi kasutuselevõtt. Tõuke selleks 
andis Rahvusvahelise Muusikakasvatuse Ühingu (International Society for Music 
Education – ISME) konverents Budapestis 1964. aastal (Päts, 1964). Ungaris nähtu 
kinnitas Riho Pätsi 1930. aastate kogemust: efektiivsete tulemuste garantii 
noodilugemise arendamisel on relatiivse meetodi rakendamine. Selle olemus on 
lihtne, selge ja praktiline (Päts, 1975b, 1965a, 1930c).  

Konverentsi koht polnud valitud juhuslikult. Heliloojate ning pedagoogide Zoltán 
Kodály ja Béla Bartóki nimed olid tuntud terves maailmas ning ungarlaste 
saavutused muusikakasvatuses pälvisid paljude riikide suurt huvi ja tähelepanu. 
Esimest korda oli rahvusvahelisel areenil ettekanne Eesti muusikakasvatusest. 
Teemal „Mõningaid võimalusi õpilase muusikalise mõtlemise aktiviseerimiseks“ 
esines Tallinna Pedagoogilise Instituudi professor Riho Päts (Päts, 1964), pälvides 
kuulajate tõsise huvi ja tähelepanu (Päts, 1999, lk 172, 1964, TMM, f. M236, n. 1, 
s. 76), mis annab tunnistust Riho Pätsi professionaalsusest uurijana. 

Konverentsi ajal said osalejad tutvuda Kodály relatiivse noodilugemissüsteemi 
rakendusega Ungari koolides. Päts on rõhutanud, et Ungaris koges ta 
muusikakasvatuse ideaalmudelit – see moodustas ühtse tervikliku süsteemi, 
haarates kõiki vanuseastmeid: nii lasteaeda, algkooli kui ka gümnaasiumi, ent ka 
muusikakoole, muusikaõpetajaid ettevalmistavaid kõrgkoole, õpetajate 
täienduskoolitust ning koolide varustamist spetsiaalse õppevaraga. Ning mis peaasi 
– seda toetas Ungari hariduspoliitika (Päts, 1964).  
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Kodály väljaarendatud relatiivne meetod lähtus samuti Curweni Toonika Sol-fa 
meetodist, millel põhinesid Siukonen ja Päts, on aga selle täiendatud ja 
edasiarendatud helilaadilisele mõtlemisele tuginev käsitlus, mille aluseks on 
pentatooniline ühehäälne ungari rahvalaul. Kodály on väitnud, et helilist teadlikkust 
ning võimet helikõrgusi tabada on kõige lihtsam saavutada pentatoonikale 
tuginevate mudelite ja terviklike motiivide kaudu, kuna neis segunevad astmeline 
liikumine ja hüpped eriti soodsalt. Pentatoonika teritab kõrva, köidab tähelepanu 
ning arendab intoneerimistundlikkust (Szönyi, 1990, lk 156). Sedasama tähtsustas 
Pätski, nähes helikõrguste tabamise alusena toetumist eesti rahvalaulule (Päts, 
1993a, lk 17). 

Muusikalise mõtlemise arendamisel relatiivse meetodi kaudu peavad Kodály 
(Szönyi, 1990) ja Päts (1989a, lk 170) esmatähtsaks lähtumist olustikulisest 
tuttavast muusikavarast, st oma maa rahvalaululust või selle intonatsioonidest, mis 
modelleerub hõlpsasti teadvuses ning kinnistub kordumiste kaudu. Sellele 
lisanduvad järk-järgult ea- ja jõukohased uuel materjalil põhinevad mudelid. Päts on 
öelnud: „Selliste mudelite ja nende seoste süstemaatiliselt rikastuv struktuur 
moodustabki kindla põhja nii muusikalisele mõtlemisele kui ka ladusale 
noodilugemisele“ (Päts, 1993a, 1977). Eelöeldus on üheaegselt selgitatud nii motiiv 
üldiste teadmiste-oskuste alglülina kui ka muusikaline mudel, mis talletub 
ajukoorde rütmi ja meloodiliste motiividena.  

Sarnaselt Pätsi relatiivse meetodi käsitlusega 1930. aastail on Kodály lähteks laulust 
tulenev rütmitöö, kuna puuduliku noodilugemise põhjus on sageli just rütmiline 
ebakindlus. Seepärast on Kodály ja Päts soovitanud õpitavate laulude ning 
harjutuste juures rakendada spetsiaalseid rütmilisi kaasmänge (plaksutamist, 
koputamist, trampimist jms) nii üksikult, rühmana kui ka kogu klassiga (Päts ja 
Kaljuste, 1969b, lk 25). Säärane tegevus aktiviseerib õpilasi, arendab 
mitmehäälsuse taju, tähelepanu ja kontsentratsioonivõimet, sisendab usku oma 
võimeisse ning motiveerib aktiivselt õppes osalema.  

Rütmitöö lähtena on Kodály ja Päts näinud õpitava laulu rõhuliste ja rõhuta helide 
tunnetamist kõndides/marssides, kuna see on lapsele kõige omasem liikumisviis. 
Nõnda tutvutakse kuuldeliselt 2-, hiljem 3-löögilise taktiga, laulu helipikkusi 
võrreldes määratakse kuulmise järgi nende kestus: 1-löögiline, poolelöögiliste paar, 
2-löögiline jne (ibid). Nii omandatakse rütmi mõiste ja lihtsate rütmide tajumine 
praktilise tegevuse kaudu koputades, plaksutades, rütmisilpide ning sõnadega 
väljendades, mis seostatakse rütmilise kirjaga, esialgu karakteersete piltkujutustega, 
hiljem ka nootidega. Rütmitööle järgneb kõrgete ja madalate helide jälgimine, mille 
kaudu hakatakse mõistma viisi (meloodiat) ning õpitakse tundma meloodia 
algelemente (meloodiakäike, meloodilisi mudeleid) ja väljendama neid 
karakteersete käemärkidega piltnootide abil. Iga uue astme õppimine on seotud 
lauluga, kus tundmatu aste leitakse kuulmise järgi, uuritakse ja selgitatakse selle 
helikõrguse suhet õpitud astmetega. Seejärel teadvustatakse uue astme asend ka 
noodijoonestikul mitmes kõrguspositsioonis. 
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Kui I klassis (Päts ja Ka1juste, 1968e) ja II klassis (Päts ja Kaljuste, 1969a) on 
pentatoonikale rajatud kindel alus, siirdutakse III klassis (Päts ja Kaljuste, 1970a) 
diatoonikale, st kaasatakse ka astmed NA ja TI, millele järgneb juba diatooniliste 
astmesuhete süstemaatiline läbitöötamine. IV klassis (Päts ja Kaljuste, 1970b) 
tegeldakse absoluutsete noodinimede tundmaõppimisega (c, d, e, f, g, a, h), 
järjekindlalt ka meloodilise transponeerimisega mitmesugustesse kõrgusasenditesse. 
Absoluutsete noodinimede kasutamine teeb õpilasele mõistetavaks laulu absoluutse 
kõrguse. Niiviisi ühineb absoluutse kõrguse mõistmine relatiivse noodistlaulmisega. 

Tuleb märkida, et Pätsi seisukoht astmete tundmaõppimise järgnevuses oli Kodályst 
veidi erinev, hõlmates JO- (DO-) astme käsitlemist (Linnankivi et al, 1981, lk 212). 
Nimelt pidas Päts otstarbekamaks enne JO-d (DO-d) käsitleda LE- (RE-) astet, mis 
modaalsel pinnal lasteintonatsioonidele toetuvalt kujundab meloodiataju sõltumatult 
põhitoonist ja kolmkõlast (Päts, 1993a, lk 17, 1965a). Ometi rõhutas ta olemasoleva 
järjestusega JO-astmesse suhtumist teatud reserveeritusega, kuna see põhjustab liiga 
ühekülgset JO-MI-SO, s.o kolmkõla käigu harrastamist (TMM, f. M236, n. 1, s. 33, 
lk 33–57). Eelöeldu näitab Pätsi professionaalset koostöövalmidust – lahendada 
esilekerkinud dilemmasid konstruktiivselt ning olla valmis kompromissideks. 

Käemärgid, mida kasutas ka Curwen, on Pätsi ja Kodály käsitluses asendamatud 
abivahendid helide astmesuhete seostamisel noodikirja sümbolitega. Visualiseerides 
erinevaid helikõrgusi, on nende kaudu võimalik kujutada astmetevahelist kaugust, 
samuti meloodia liikumissuunda. Käemärkide ruumiline paigutus õhus on avaram 
kui nootide paigutus noodijoonestikul ning seetõttu kergemini „loetav“. Sellest võib 
peale helikõrguse välja lugeda rütmi, parandada intonatsiooni kätt üles- või 
allapoole suunates, näidata terve- või pooltooni. Käemärkide abil areneb sisemine 
kuulmine, need võimaldavad arendada ka muusikalist mälu, kus käemärkidega 
näidatud meloodiat taastatakse hiljem mälu järgi. Päts on rõhutanud, et käemärkide 
kasutamine ei tohiks muutuda mehaaniliseks liigutuseks, vaid see peaks kaasa 
aitama laste seesmise kuuldekujutluse kujunemisele (ibid), mida võib vaadelda kui 
audiovisuaalset tajumist. Nagu 1930. aastail võttis Päts helisuhete tunnetamiseks, 
vokaalsete võimete ning tähelepanu jaotamise võime arendamiseks taaskasutusele 
rändnoodi (vt ptk 2.2.1).  

Selles, et relatiivne meetod hakkas üha rohkem köitma õpetajaskonna tähelepanu 
(Rannap, 1977, lk 31), oli oma koht Haridusministeeriumi pooldaval suhtumisel 
õppemeetodisse. Võib pidada haruldaseks, et tollane haridusminister Ferdinand 
Eisen käis Ungaris tutvumas sealse muusikakasvatussüsteemiga, et veenduda selle 
praktilise rakendamise otstarbekuses (Toro, 2005, lk 27). Relatiivset meetodit 
hakkas 1960. aastail esimesena praktiseerima Tallinna Pioneeride Palee lastekoor 
(praegune lastekoor Ellerhein) Heino Kaljuste juhatusel, saavutades silmapaistvaid 
tulemusi juba esimesel tööaastal (Kaljuste, 2011, lk 409, 1979; Päts, 1999, lk 172). 
Tuginedes eesti pedagoogikateadlase Heino Rannapi11 uurimistulemustele, läksid 

                                                 
11 Heino Rannap (1927) – pedagoogikateadlane, töötanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi ja 
Tallina Pedagoogilise Instituudi professorina. Juhatanud sümfooniaorkestreid üldlaulupidudel. 



69 

üldhariduskoolid relatiivsele süsteemile üle Haridusministeeriumi toel kahes etapis: 
esialgu töötati ajutiste programmide alusel ning seejärel, kui relatiivse meetodi 
rakendamisel oli saavutatud häid tulemusi, kehtestati see 1972. aastal riiklikul 
tasandil kõigile koolidele (Rannap, 1977, lk 31).  

Relatiivse meetodi levikule aitas palju kaasa muusika süvaõppega klasside avamine 
1960. aastail Ungari eeskujul ja Haridusministeeriumi toel – neist kujunesid 
meetodi rakendamise baaskoolid12. Muusikaklasside tegevuse initsiaator oli Heino 
Kaljuste13, nende rajamist innustas ka Riho Päts (1964). 

Järk-järgult hakkas uuenema õppekirjandus. Ühistööna ilmus 1968. aastal esimene 
eestikeelne helilaadilisel alusel põhinev JO-LE-MI laulik (Päts ja Kaljuste, 1968e). 
Selles taotleti õpilaste aktiviseerimist elavate ja sisukate laulude ning rütmilis-
meloodiliste kaasmängudega, õppe individualiseerimist, loovuse arendamist 
musitseerimise kaudu jm. 1971. aastaks oli uudne õppekirjandus juba 1.–6. klassil 
ning relatiivse meetodi taaskasutuselevõtule olid loodud toetavad võimalused 
(Rannap, 1977, lk 31). Relatiivse meetodi rakendamisega seonduvat tutvustas Riho 
Päts õppejõu ja uurijana paljudel teaduskonverentsidel ning seminaridel nii Eestis 
kui ka Nõukogude Liidu vabariikides (vt ptk 3.3.1). Ettekandeid ja loenguid 
visualiseerisid spetsiaalsed lindistused relatiivse meetodi rakendamisest 
klassitundides (Kõlar, 1981, lk 111). Nüüdisajagi muusikakasvatuses on tekkinud 
vajadus visuaalse metoodikamaterjali järele, mida näitab 2011. aastal tehtud uuring 
2011. aasta põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava ainekavade rakendumise 
kohta. Selles peetakse tähtsaks õpetajaid abistavaid interaktiivseid 
metoodikamaterjale (Õpetajate hinnangud uuenenud ainekavadele, 2012). 

Hoolimata sellest, et Riho Päts tutvustas ja käsitles meetodit seminaridel, 
konverentsidel ning perioodikas, jäi sageli probleemiks laulmise ja noodiõpetuse 
vahekord (Päts, 1975a), mis kerkib aeg-ajalt esiplaanile tänapäevagi 
muusikakasvatuses. Riho Pätsi poolt nähtuna eeldab relatiivse süsteemi 

                                                                                                                        
Avaldanud teosed „Muusikaõpetus Eesti koolis“ (1977) ja „Tee muusikasse“ (1984), koostanud 
„Eesti kooli biograafilise leksikoni“ (1998), avaldanud rohkesti artikleid perioodikas. H. Rannap 
on Riho Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat. 
12 Esimene muusika süvaõppega klass alustas tööd kohe pärast ISME Budapesti konverentsi 1964. 
aastal Tallinna 22. Keskkoolis Ene Üleoja juhtimisel. Järgnesid Tallinna 21. Keskkool (1968), 
Tartu 5. ja 10. Keskkool, 1970. aastail Tallinna 37. ja 51. Keskkool, Viljandi 5. ning Keila Alg- ja 
Keskkool, 1980. aastal Tartu 7. Keskkool. Hiljem lisandusid süvaõppega klassid Tallinna 13. 
Keskkoolis, Kuressaare 2. Keskkoolis ja Ülenurme Keskkoolis. (Kangron, 2011: 129). Kuna 
muusika süvakoolid vajasid erilaulikuid, asusid neid 1960. aastail ungari õppematerjalide eeskujul 
koostama H. Kaljuste (1.–4. klass) ja E. Üleoja (5.–8. klass). 
13 Heino Kaljuste (1925–1989) – muusikapedagoog, koorijuht. Töötas vaheaegadega aastail 
1955–1986 Tallinna Pedagoogilise Instituudi ning Tallinna Riikliku Konservatooriumi 
koorijuhtimise ja metoodika õppejõuna ning professorina. Tallinna Pioneeride Palee lastekoori 
(praegune tütarlastekoor Ellerhein) asutaja ja peadirigent 1951–1989. Koolinoorte ning 
üldlaulupidude lastekooride üldjuht 1962–1987. Aastail 1956–1977 sidus H. Kaljustet ja R. Pätsi 
tihe koostöö JO-LE-MI laulikute-õpikute koostamisel ning väljaandmisel relatiivse meetodi baasil 
(Rannap, 1998, lk 71). 
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rakendamine õpetaja tugevat metoodilist ettevalmistust, oma töösse entusiastlikult 
suhtuvat muusikaõpetajaskonda. Praktiliselt kasutatav rütmi- ja meloodiaelementide 
sümboolika näib küll kiiresti omaseks kujunevat, kuid meetod nõuab uusi, 
harjumatuid töövõtteid ning erakordset operatiivsust, pealegi veel niisugust, mis 
õpilasi aktiviseeriks. Kõik see nõuab õpetajalt suurt enesepingutust, et juba kindlaks 
kujunenud õppeviisidest üle olla ning võtta omaks uudne käsitlus (Päts, 1975a). 
Seda seisukohta on jaganud ka Tallinna Ülikooli kasvatusfilosoof ja -teadlane 
professor Airi Liimets, nähes aine valdamises valmisolekut teadmisi kasutada ning 
võimet anda neile praktilist ja ideoloogilist väärtust. Kui kumbki nendest 
aspektidest on piisavalt tugevalt arenenud, moodustavad nad ühinedes uue 
kvaliteedi – aine loomingulise valdamise (Liimets, 2001). Eeltoodut võib pidada ka 
Riho Pätsi professionaalse pedagoogilise tegevuse olulisemaks taotluseks 
muusikakasvatuses. 

Riho Päts on alati väärtustanud õpetaja erialast kompetentsust ning laia silmaringi. 
Aegumatud on tema seisukohad: ainet tuleb käsitleda nii huvitavalt ja 
emotsionaalselt, et õpilastes tekiks huvi õpitava vastu ning loominguline suhtumine 
omandatavasse, et olla avatud ning valmis muutuma ja kohanema teist laadi 
mõtlemisega (Päts,1989a, lk 242, 1975a, 1956a, 1956b). Relatiivne meetod, mida 
R. Päts on hinnanud lihtsa, selge ja tulemuslikuna, on noodistlaulmise arendamisel 
kasutusel  eesti üldhariduskooli muusikaõpetuses ka tänapäeval  (Põhikooli riiklik 
õppekava, 2011, Muusika, 5–15). 

2.2.2. Kommenteeriv analüüs ja süntees õppes  

1960. aastail, mil kulmineerus Riho Pätsi tegevus professorina Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis, levisid pedagoogikas kognitiivsed õppimiskäsitlused, 
mis tõstsid esile õpilase sisemisest aktiivsusest tulenevat õppimist ning ülesannete 
täitmist. Eeldab ju õppimine ühelt poolt loomingulisust ja mõtteerksust (õpilane 
loob ning võtab kasutusele originaalse lahenduse, teeb valiku ja sooritab toimingu), 
teiselt poolt aga võimet jälgida ja analüüsida oma mõttetegevust ning pakkuda 
uudseid lahendusviise ja strateegiaid. Õppimist nähti protsessina, milles oli kesksel 
kohal omandada uusi teadmisi kogemuse kaudu suhtlemise teel, milles tähtsustus 
omandatu katsetamine, hindamine, analüüs ning süntees (Maslow, 1971; Piaget, 
1970). Samasugune vaade õppimisele oli kesksel kohal Riho Pätsi õpikäsitluses 
juba 1930. ning hiljem 1960. aastail.  

Kuna õpilane vajab võrdsel määral nii konkreetset rakenduskogemust kui ka võimet 
seda teadvustada, jälgida ja analüüsida, on mitu uurijat (Hallahan ja Sapona, 1983; 
Meichenbaum, 1977) esile tõstnud kognitiivse käitumise modifitseerimise 
metoodikat, mis aitab saavutada efektiivseid tulemusi õppes. Sellele on iseloomulik 
õpilaselt oodatava käitumisoskuse demonstreerimine kombinatsioonis iseenese 
õpetamise protseduuridega. Soovitava käitumisharjumuse või ülesande lahendamise 
oskuse kujundamist algatab õpetaja, demonstreerides seda koos oma tegevuse ja 
mõtlemise valjuhäälse iseloomustamise või kommenteerimisega, misjärel teevad 
seda õpilased (Krull, 2000, lk 322). USA psühholoogi James Beyeri järgi (1987, lk 
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64–69) on kognitiivse käitumise modifitseerimise metoodika eesmärk arendada 
õpilase kriitilist mõtlemist kognitiivsete protsesside (taju, mõtlemise ja 
meenutamise) kaudu. Seega tingimustes, kus õpilased näevad õpitavat elutruult ja 
arenevana ning tunnevad vajadust sellega seostuvaid probleeme lahendada, 
mobiliseerivad nad kogu oma arutlusvõime ja vaimse potentsiaali ning omandavad 
ühtlasi aktiivselt õpioskusi, et tõhustada oma tegevust. 

Tegevust ja selle kommenteerimist lastakse õpilastel teha seni, kuni nad õpivad 
suunama oma tegevust sisekõnes. Just keele osale lapse mõtlemise arengus pööras 
suurt tähelepanu vene psühholoog Lev Võgotski, väites, et kui laps jõuab oma 
arengus konkreetsete operatsioonide eelsele tasemele, hakkab sotsiaalne aspekt 
nende egotsentrilises kõnes taanduma ning võtab järk-järgult vormi, mida ta 
nimetas sisekõneks (Võgotski, 1989, lk 68). See oli ka üks Riho Pätsi seisukohti. 
Sisekõne on aga sõnades väljendatud mõtlemine, mida kasutatakse omaette 
arutledes. USA psühholoog Richard Mayer (1996, lk 45) on käsitlenud sellist 
analüütilist tegevust nn läbirääkimiste metafoorina: teadmisi ja oskusi rakendatakse 
dialoogi kaudu, mille vältel dialoogis osalejad loovad nn intersubjektiivse teadmise 
üksteise teadmistest, mis teeb võimalikuks nii individuaalse muutuse kui ka ühise 
tegevuse intersubjektiivse teadmuse aluselt.  

Et arendada õpilaste intellektuaalseid võimeid ja kriitilist mõtlemisoskust, võttis 
Riho Päts kasutusele kommenteeriva analüüsi ja sünteesi, mis, tuginedes kognitiivse 
käitumise modifitseerimise metoodikale, seisneb konkreetse õppematerjali 
järkjärgulises analüüsis. Pätsi käsitluses on kommenteeriv analüüs ja süntees 
muusikalis-analüütiline tegevus õppimises, mida rakendatakse praktilise tegevuse 
kaudu. Õppes osalevad kõik õpilased, vahelduvad aga kommentaatorid, kes 
selgitavad üksikuid vaatluselemente valju häälega (Päts, 1989a, lk 192–193). 
Järelikult teeb õpilane, lahendades muusikaülesannet, omandatud muusikateadmiste 
ja -oskuste põhjal sobiva otsuse ülesande või probleemi lahendamiseks, kirjeldades 
oma arutlusviisi. See tugineb probleemi terviklikule olemasolule ning eeldab otsuse 
tegijalt info rakendamise, analüüsi ja sünteesi oskust. Säärane mõttetegevus 
mobiliseerib kõiki õpilasi aktiivselt kaasa töötama, ühtlasi annab võimaluse 
koheseks refleksiooniks – tehtud töö kontrolliks. Riho Pätsi arvates võib 
kommenteerivat analüütilis-sünteetilist tööd alustada alles siis, kui õpilased on juba 
võimelised kuulmise järgi taktimõõtu ja lihtsamaid rütmivorme määrama ning 
meloodilist liikumist jälgima (Päts, 1989a, lk 196). 

Sarnaselt kognitiivse käitumise modifitseerimise metoodikaga on Pätsi järgi 
õpetajagi samal ajal jälgija ning õpilase arutlusviisi korrastaja rollis. Ükskõik, mis 
vormis seda ka tehakse – sõnaliste formuleeringutena, vihjetena jne –, on selle 
eesmärk anda kodeerimisvorm, mis võimaldab õpilasel leida seoseid varem 
omandatud teadmiste ja oskustega ning rakendada seda uudsel moel uues 
situatsioonis (Gagne ja Driscoll, 1992, lk 106–108). Ka psühholoog John Sloboda 
(2000, lk 194) on öelnud, et inimesed omandavad teatud kindlaid oskusi peamiselt 
siis, kui neile avaneb korduv võimalus ülesande elementidest aktiivselt osa võtma 
hakata. Seda võimaldabki kommenteeriv analüüs ja süntees õppes, mida oma 
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kogemustest lähtudes tutvustas Riho Päts ettekandes rahvusvahelisel tasandil 
uurijana 1964. aastal Budapestis Rahvusvahelisel Muusikalise Kasvatuse (ISME) 
konverentsil. Suurt huvi Pätsi uuelaadse käsitluse vastu õpilaste muusikalise 
mõtlemise arendamisel tundis Zoltán Kodály (Päts, 1999, lk 172). Seda võib pidada 
suureks tunnustuseks.  

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Riho Pätsi välja arendatud kommenteerivat analüüsi 
ja sünteesi võib käsitleda kui kommenteerivat meetodit, kuna see sisaldab endas 
kognitiivse käitumise modifitseerimise metoodika tunnuseid. Selle rakendamine 
võimaldab seostada teooriat praktikaga, loob õpetajale võimaluse kehtestada vajalik 
töötempo, annab kohese tagasiside muusikateadmiste ja -oskuste rakendamisest 
praktilises muusikategevuses, kujundab aktiivset ning loomingulist suhtumist 
õppesse, arendades ühtlasi õpilaste tähelepanu, muusikalist mõtlemist ja mälu ning 
teadlikku eneseregulatsiooni. Kommenteeriva analüüsi ja sünteesi kasutamine 
nüüdisaja muusikakasvatuses on taas aktuaalne, sest see aktiviseerib õpilaste 
mõttetegevust ning arendab mõtlemisoskusi. USA psühholoogi Stellan Ohlssoni 
järgi ei üldistu mõtlemisoskused, mida püütakse õpetada abstraktselt, sest õpilastel 
puudub võimalus seostada neid oma konkreetsete kogemuste ja teadmistega, mis 
aitavad otsustada, millal ja kuidas kasutada konkreetset arutlusviisi. Et õpetada 
õpilasi mõtlema, peaksid õpetajad pöörama rohkem tähelepanu protsessidele, mis 
seostuvad ainevaldkonna süsteemsete teadmiste omandamise ning rakendamisega 
(Ohlsson, 1983, lk 73–88). Seega saab Riho Pätsi kommenteerivat analüüsi ja 
sünteesi rakendada õppes meetodina ka meie ajal nii muusikakasvatuses kui ka 
teistes õppeainetes.  

2.2.3. Improvisatsioon muusikalist mõtlemist aktiviseeriva vahendina  

Lapsekeskse kasvatuse põhimõtteist lähtuv ühiskond on huvitatud sellest, et tema 
liikmete hulgas oleks rohkem andekaid ja loovaid isiksusi. Lapse isiksuse 
austamine, tema arvamuse aktsepteerimine ja valikuvabaduste jätmine – kõik see 
loob eeldused loovuse arenguks.  

Muusikalist loovust iseloomustab mitmekülgsus ja mitmetähenduslikkus, st 
komplekssus, mis on ühelt poolt seotud muusikaliste võimete ja muusikaliste 
väljendusvahendite arendamisega (muusikaline kuulmine, muusikaline rütmitunne, 
muusikaline fantaasia; kõne, pillimäng, liikumine jne). Teiselt poolt arenevad 
ühises muusikalises loovtegevuses kommunikatiivsus, sotsiaalsus ja 
empaatiavõime, ent ka muusikalised üldvõimed, nagu kontsentratsioon, tähelepanu 
jt. Niisugune muusikaline tegevus innustab ning toetab loovuse arengut: õigeid 
vastuseid pole mitte üks, vaid kõik on õiged (Dacy, 1988, lk 54). Loovus eeldab nii 
tundeid kui ka mõtlemist, loomingulise suhtumise (uudishimu, riskimisjulguse ja 
valmiduse, kujutlusvõime) kombineerimist kognitiivsete oskustega (ideede 
genereerimisega, nende seostamise ja nendega mängimisega). Loomingulist 
mõtlemist arendatakse sageli probleemsituatsioonide lahendamise kaudu, kuid 
tähtis pole mitte lõpptulemus – probleemi lahendus, vaid selle loomine.  
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Eelöeldu kajastus selgelt juba 1920.–1930. aastate Eesti kooliuuendusliikumise 
põhimõtteis, milles aktiivsuspedagoogikale tuginedes oli vabadusenõue 
individuaalsuse ja sotsiaalsuse kõrval tähtsamaid põhimõtteid. Kesksel kohal oli 
õpilaste loovvõimete arendamine (Käis, 1996; Dewey, 1938), mis kajastus ka Riho 
Pätsi õppekäsitluses 1930. aastail.  

Õpilaste loova mõtlemise arendamiseks võttis Päts uudse metoodilise võttena 
kasutusele rütmilis-meloodilised variatsioonid (Päts, 1931a, lk 19). Need on 
lühikesed muusikalised laused, kus igas taktis on märgitud üksnes nootide arv ja 
koht noodijoonestikul, rütm tuleb õpilasel taktimõõdu järgi iseseisvalt leida. Kuna 
igal ülesandel on mitu lahendust, nõuab see õpilaselt muusikalise mõtlemise ja 
analüüsioskust. Säärase ülesande täitmine tähendab nii probleemide lahendamise 
oskust kui ka võimet probleemi seada. Ka tuntud USA psühholoogi John S. Dacey 
(1988, lk 65) väitel arendavad loovat mõtlemist just niisugused ülesanded, mis ei 
nõua mitte üht ainuõiget vastust, vaid kutsuvad esile ideid.  

Päts nägi rütmilis-meloodiliste variatsioonide loomist mõtestatud tegevusena, mis 
õpitava laulu eeltööna on seotud selle helistiku ning karakteersete meloodiliste ja 
rütmiliste käikudega (Päts, 1989a, lk 189–191). Niiviisi reflekteerib õpilane õpitut, 
mis aitab tal kohaneda uue õppevaraga. Rütmilis-meloodilisi variatsioone soovitas 
Päts rakendada nii individuaaltööna kui ka ühistööna klassis. Ta pidas oluliseks 
luua variatsioone mõtestatud muusikalise tegevusena, mis toetub seesmisele 
muusikalisele kuulmisele, ning hoiatas nende mehaaniliseks toiminguks muutumise 
eest (Päts, 1931a, lk 33). 

1960. aastail, mil Riho Päts töötas Tallinna Pedagoogilise Instituudi professorina, 
muusikakateedri juhatajana ning muusikapedagoogika ja koorijuhtimise õppejõuna, 
levisid humanistliku õpikäsitluse ideed. Humanistliku vaate alus oli pilt loovast 
ning vaimsele kasvule pürgivast inimesest, kel on õigus individuaalsusele, isiklikule 
vabale kasvule ja arengule. Tähtsaks muutus sotsiaalne aspekt: teadmiste 
omandamine suhtlemise ja koostöö kaudu, mille tulemuseks on uued teadmised, 
mida katsetatakse, analüüsitakse ja hinnatakse ning mis arenevad tegevustes edasi 
(Mezirow, 1991; Maslow, 1971). Need seisukohad kajastusid ka Eesti 
muusikakasvatuses, kus tähelepanu keskmesse asetus õpilase individuaalsuse 
arvestamine ja loovvõimete arendamine. Selles on Päts ühe efektiivsema 
võimalusena toonitanud improvisatoorset tegevust, mis arendab oma spontaansuse, 
originaalsuse ja vabadusega loovat muusikalist eneseväljendust ning fantaasiat 
(Päts, 1989a, lk 185, 1968a).  

Õpilaste improvisatsioonilise tegevuse vallas lisas Pätsile uut kogemust osalemine 
Rahvusvahelise Muusikalise Kasvatuse (ISME) konverentsil Budapestis 1964. 
aastal, kus ta tutvus helilooja ja muusikapedagoogi Carl Orffi14 (1885–1982) 

                                                 
14 Carl Orff (1885–1982) – saksa helilooja, muusikapedagoog. Asutas 1924. aastal koos D. 
Güntheriga võimlemis-, muusika- ja tantsukooli, kus lõi uudse muusikapedagoogika ja uut tüüpi 
kõlaorkestri; kirjutas 5-osalise teose „Schulwerk“. Aastail 1950–1960 juhatas Müncheni 
muusikakõrgkooli kompositsiooniklassi ning aastast 1961 Salzburgis Mozarteumi Orffi Instituuti. 
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õppesüsteemiga, milles on keskne koht improvisatsioonil (Barenboim, 1978; 
Keetman, 1970). Huvi süsteemi olemuse vastu viis Pätsi isiklike kontaktideni 
Orffiga, mille tulemusena jõudis Eestisse Orffi pedagoogiline suurteos „Schulwerk“ 
ning selle juurde kuuluv heliplaadistik (Päts, 1999, lk 134). Orffi muusikakasvatuse 
süsteemi hindas Päts muusikalise mõtlemise ja loomingulisuse arendamise aspektist 
kõrgelt. Samaaegu oli ta analüüsiv ning kriitiline. Näiteks pidas ta küsitavaks 
tekstilist materjali, mis pärit keskaegsest baieri, teutooni, ladina ja prantsuse 
rahvatarkusest ning rahvaluulest. Ta märgib: „Ehkki selles prevaleerib optimistlik 
vaim ning elurõõm, puudub selles siiski tänapäevane temaatika. Täheldada võib ka 
selle süsteemi stiililist piiratust, sest oma läbinisti originaalse väljenduslaadiga ei 
aita mitte niivõrd kaasa maailma muusikapärandi mõistmisele, kuivõrd C. Orffi 
enda muusikaliste väljendusvahendite tundmaõppimisele.“ (Päts, 1989a, lk 169). 

Improviseerimisvõime kujundamist nägi Päts järjekindla, sihipärase ja süsteemse 
tegevusena, mille alus on printsiip kergemalt raskemale, millele rajatakse alus 1. ja 
2. klassis ning millesse kaasatakse kõik õpilased. Grupiimprovisatsiooni on 
tähtsustanud paljud uurijad, rõhutades sellega kaasnevaid sotsiaalseid ja 
kasvatuslikke aspekte, nagu rõõm ühisest musitseerimisest, usk oma võimetesse, 
empaatiavõime ning üldiste muusikavõimete arendamine (Gruhn, 2010; Ammon, 
1974; Wittich, 1973). Improviseerimisoskuse kujundamisel tähtsustas Päts õppevara 
strukturaalset käsitlemist: muusikalisi materjale – nii rütmilisi kui ka meloodilisi 
käike – tuleb tundma õppida kindlalt tajutavate heliliste mudelite kaudu. Säärasel 
juhul põhinevad nad selgepiirilisel tunnetusel ja saavad n-ö mõtestatud, misjärel 
tekib vajadus neid väljendada. Kuna rütmitaju on omane kõigile lastele, alustatakse 
lihtsate rütmiliste improvisatsioonidega ning õpilaste meloodiataju arenedes 
suundutakse meloodiliste improvisatsioonide juurde (Päts, 1968a).  

Õpingute algastmel alustatakse improvisatsioonilist tegevust muusikaliste 
lühilausete kordamisega (kajamängud), kus õpilased esialgu õpetaja esitatud 
improviseeritud teksti kordavad, misjärel võivad improviseerijad olla ka arenenud 
rütmitundega õpilased. Niisugune sõnalis-rütmiline tegevus on aluseks aktiivsele 
improvisatoorsele tegevusele, mis julgustab õpilasi väljendama end muusikas ning 

                                                                                                                        
Loonud lavalisi kantaate ja oopereid, taotles ta neis antiigi eeskujul muusika, kõne ja liikumise 
sünteesi. Orffi muusikaõpetuse süsteem ühendab omavahel kõnekeele, muusika ja liikumise, mille 
ühiseks tunnuseks on rütm. Õpetuse aluseks on laste olustikulised mängud, riimid, intonatsioonid, 
rahvalaulud ja pillimäng – kõik see, mis on lastele olemuslikult tuttav. Ainulaadseks teeb õpetuse 
instrumentaarium, millesse kuuluvad plaatpillid (ksülofonid, kellamängud jm) ning rütmipillid. 
Nende kasutamine põhineb lihtsatel ja stereotüüpsetel ostinato-motiividel. Tänu 
instrumentaariumile sai esimest korda muusikakasvatuse ajaloos pillil mängida iga laps 
(sõltumata eeldustest), sest oma lihtsuses, universaalsuses ja samaaegu mitmekesisuses võimaldab 
see arvestada igaühe individuaalseid arenguvajadusi. Tähtsaim taotlus on anda lastele 
improvisatsiooni kaudu impulsse loominguks ja loomevõime arenguks. (Deutsche 
Biographische Enzyklopedie, 3, 641). 1964. aastal tekkis R. Pätsil C. Orffiga isiklik kontakt 
kirjavahetuse näol. C. Orff kinkis talle oma teose „Schulwerk“ koos heliplaadinäidistega. (Kõlar, 
1981 lk 117). Teatavasti oli see tollases Nõukogude Liidus esimene (Rannap, 1999). 
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arendab rütmitunnet, kuuldekujutlusi ja muusikalist mälu, samuti tähelepanu ning 
kontsentratsioonivõimet. 

Raskusastmelt järgmine, dialoog, on õpetaja esitatud küsilause lihtsa rütmilise või 
sõnalis-rütmilise lühifraasina ning õpilase (või õpilaste) esitatud vastulause tema 
(nende) leiutatud rütmilise ja rütmilis-sõnalise täiendusega. Nõudes vastulauses 
niisama palju takte, areneb õpilaste vormitunnetus. Päts juhtis tähelepanu sellele, et 
harjutus peaks lõppema pikemal noodivältusel. See võimaldab õpilastel 
kontsentreeruda, et esitada omapoolne improvisatsioon. Vastulaused varieeruvad, 
kui küsilausele vastab järjest mitu õpilast (Päts, 1968a). Niiviisi arenevad 
tähelepanu, kontsentratsioon, kaaslase kuulamise oskus, reageerimiskiirus ja -
täpsus. Päts pidas oluliseks, et rütmilise improvisatsiooni kõrval tuleb tegelda ka 
relatiivsetele astmetele toetuva meloodilise improvisatsiooniga. Tema soovitusel 
alustatakse seda siis, kui on omandatud mõningane meloodilise liikumise teadlikkus 
(Päts, 1989a, lk 189). 

Sarnaselt Orffiga nägi Päts häid võimalusi arendada improviseerimisvõimet 
rahvalaulule toetudes, nimetades seda rahvusliku helikeele iseärasustega 
kohanemiseks (1989a, lk 182–184, 1968a). Selle aluseks pidas ta eesti vanemat 
rahvalaulu – regilaulu, mis ongi improvisatsiooniline, nii tekst kui ka viis, milles 
eeslaulja leiutab uusi värsse, varieerib viisi, mida kordab koor. Improvisatsiooni 
rakendamine regilaulu lauldes võimaldab igaühel olla looja, lähtudes oma 
võimetest, oskustest jm, ning osaleda koosmusitseerimises, improviseerides värsse, 
rütmi, liikumist või kaasmängu rütmi-, plaat- või rahvapillidega. Regilaulule võib 
lisada ka sõnarütmile tuginevad või leiutatud ostinato’st lähtuvad eel-, vahe- ja 
lõpumängud. Sääraseid kaasmänge loovad õpilased tema sõnul põnevusega (ibid; 
Raudsepp, 1998). 

Õpilaste loovvõimeid ja muusikalist mõtlemist arendades soovitas Päts luua 
rütmilisi kaasmänge stereotüüpsete ning kordusmotiividega ostinato’de näol saatena 
lihtsale laulule, mida võib esitada rütmi- ja/või plaatpillidel (Päts, 1989a, lk 176). 
Seda laadi aktiivne musitseerimine juhib õpilaste tähelepanu muusika peamistele 
väljendusvahenditele, samuti arendatakse õpilaste muusikalisi põhivõimeid, 
tämbrilist ja dünaamilist kuulmist, kontsentratsioonivõimet, tähelepanu jaotamise 
oskust, reageerimiskiirust ja -täpsust ning ansamblitunnetust. Improvisatsiooni 
kaudu arenev mõtlemissfäär suurendab õpilase üldisi teadmisi, silmaringi ja 
võimekust ka mitmekülgseks vaimseks tegevuseks, muusikalise kogemuse põhjal 
sünnib ning areneb muusikalis-kujundlik mõtlemine.  

Improvisatsiooni rakendamine õpilaste muusikalist mõtlemist arendades avaldus 
uudse suunana 1960. aastail Riho Pätsi ja Heino Kaljuste JO-LE-MI laulikuis, 
moodustades süsteemikindlate improviseerimisharjutuste ja -ülesannetena 
orgaanilise terviku. Kesksel kohal on selles Pätsi loodud rohkearvulised maitsekad 
ja vaimukad stereotüüpsed ostinato-saated (Päts ja Kaljuste, 1970a, 1970b, 1969a, 
1968e), neil on tähtis koht tänapäevasteski koolilaulikutes. Pätsi helilooja- ja 
pedagoogi professionaalsusest annavad tunnistust tema kaasmängud paljudele 
lastelauludele (Päts, 2010a, 1993b).  
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Päts nägi improvisatsiooni rakendamise võimalusi ka klaverimängu pedagoogikas. 
1960. aastail valmis tema ja pianistist tütre Leelo Kõlari koostöös klaveriõpikute 
sari, millesse oli lülitatud improviseerimise elementaarkursus erivihiku näol, 
sisaldades rütmilis-meloodilisi improvisatsioone ja rütmilis-meloodilisi variatsioone 
(Päts ja Kõlar, 1965c). Helilooja sõnul lähtuti seda luues muusikalise mõtlemise 
aktiviseerimise vajadusest ning selle kindlast suunamisest muusikaelementide 
tunnetamisele (Päts, 1999, lk 173). 

Improvisatoorse tegevuse edukus sõltub Pätsi arvates eelkõige õpetaja 
professionaalsusest ja loomingulisusest. Ta tähtsustas õpetaja eeskuju, 
fantaasiarikkust ning sihikindlust õpilaste improviseerimisoskuse arendamisel, need 
muudavad improvisatsioonilise tegevuse kõiki haaravaks ja köitvaks (Päts, 1968a). 
Õpilaste loovvõimete arendamine improvisatsiooni kaudu kajastub nüüdisaja 
muusikaõpetuse ainekavas (Põhikooli riiklik õppekava, 2011, Muusika, 5–15). 

2.2.4. Analüütilise muusikakuulamise oskuse kujundamine 

Muusika kuulamisega seonduvad pedagoogilis-psühholoogilised küsimused 
kerkisid Riho Pätsi muusikapedagoogilises tegevuses esiplaanile 1930. aastate 
keskel, mil ta töötas Tallinna 21. Algkooli muusikaõpetajana. Päts oli kursis 
muusikakuulamise temaatikaga teaduskirjanduse ning ajakirjanduse kaudu. Selles 
valdkonnas tutvustas ta mitme juhtiva uurija, nagu F. Jöde (1928), O. Samaroff 
Stokowski (1935) ja S. Walkeri (1927) seisukohta: loominguliste ning 
reprodutseerivate eelduste kõrvale võib paigutada muusika kuulamise oskuse (Päts, 
1939c, 1938c). Uurijad lähtusid siin psühho-füsioloogilisest seisukohast, mille 
alusel kuuleb inimene heli(sid) ainult siis, kui need on kuuldemeelte kaudu edasi 
antud ajule. Järelikult toimivad kuuldefunktsioonid mitte ainult kõrvas, vaid ka 
teadvuses. Kuna heliline teadvus muusikat kuulates eelneb tunnete reaktsioonile, 
siis saavadki just teadvuse funktsioonid tunnete määrajaks (Päts, 1938c). Selle 
põhjal asetus Pätsi õppekäsitluses tähtsale kohale kuulamistundlikkuse arendamine 
kõlavärvi, rütmi, meloodia ja harmoonia ning vormitaju kogemise kaudu, millega 
arenevad võrdlus-, analüüsi- ja sünteesioskus, hinnangu andmine ning muusikalise 
maitse ja aktiivse muusikakuulaja kasvatamine.  

Muusikakuulamise valdkonnas on Riho Päts pidanud kaalukamaks sellealaseid 
praktilisi kogemusi Nõukogude Venemaalt, Leningradist, kus ta viibis 1937. aastal. 
Emotsionaalselt muutis möödaniku ja uue aja sideme tema jaoks erakordseks 
Leningradi Konservatooriumi külastamine. Olid ju siin 19. sajandi lõpus ning 20. 
alguses omandanud professionaalse hariduse esimesed eesti heliloojad Johannes 
Kappel, Miina Härma, Konstantin Türnpu, hiljem Rudolf Tobias, Peeter Süda ning 
Riho Pätsi õpetajad Mart Saar, Artur Kapp, Artur Lemba ja Cyrillus Kreek, Pätsi 
kolleeg Haapsalu päevilt.  

Saksa filosoof Arthur Schopenhauer (1788–1860) on omistanud muusikale erilise 
tähenduse. Filosoofi vaated olid Pätsi arvamustega üsna sarnased ning need 
ilmnesid tema 1930. aastal ilmunud artiklis „Arthur Schopenhauer muusika 
olemusest“. Selles on autor analüütilis-sünteetiliselt käsitlenud Schopenhaueri 
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filosoofilisi seisukohti seoses kunstidega. Tähtsaima koha kunstide seast on 
Schopenhauer andnud muusikale, kuna selle emotsionaalne toime mõjutab vahetult 
inimese tundeid ning kujundab esteetilist meelt. Päts jagas Schopenhaueri 
tõekspidamisi: muusika mõistmiseks tuleb muusikat sageli ja põhjaliku 
järelemõtlemisega kuulata, muusika on universaalne keel, millest saadakse kõikjal 
aru (Päts, 1930b). Schopenhaueri vaated ühtivad vene psühholoogi Lev Võgotski 
omadega, kes on samuti kunstide vastuvõttu seostanud emotsionaalse mõtlemisega, 
rõhutades, et muusika on eriline kunstiliik, kuna see kutsub esile esmajoones 
tundeid, mis mõjutavad meie emotsioone (Выгoтский, 1989).  

Teatavasti peegelduvad ajastu poliitilised suundumused ka kunstides, sh muusikas.  
Järelikult muutub määravaks see, mida kuulatakse ning milliseid sotsiaalse 
konteksti eesmärke see kannab. Hariduse eesmärgid ja sisu Nõukogude Venemaal, 
sh muusikakasvatuses, olid 1930. aastail ideologiseeritud. Keskne koht kuulus 
ideelis-patriootilisele kasvatusele, milles laulmise kõrval nähti muusika kuulamist 
masside emotsionaalse mõjutusvahendina, mis, mõjutades tundeid, aitab kujundada 
lojaalseid riigikodanikke (Päts, 1937b). Loob ju muusika oma emotsionaalsuse ning 
kommunikatiivsusega tingimused kujutluste ja elamuste tekkeks, võimendades 
tundmuste kaudu teisigi kasvatustegureid.  

Muusika kuulamise süsteemi väljaarendamisega ning didaktikaga kitsas ja laias 
tähenduses tegelesid Nõukogude Venemaal pedagoogikateadlased koostöös 
tuntumate heliloojate, interpreetide ning muusikapedagoogidega. Kitsas tähenduses 
kuulus siia muusika kuulamine muusikatunnis, laiem käsitlus hõlmas muusika 
kuulamist ka väljaspool kooli, mida nähti kooli muusikakasvatuse ja üldise 
muusikakultuuri vahelise sidemena, mida on tähtsaks pidanud ka Riho Päts (1938c). 
Selle rakendamiseks töötati Moskva Konservatooriumis välja spetsiaalsed loengute-
kontsertide programmid, mis hõlmasid erinevatele vanuserühmadele mõeldud 
juhiseid kuulata aktiivselt muusikat ja analüüsida muusikateoseid (Šatskaja, 1950). 
Reflekteerimise eesmärgil kasutati sellekohast uurimise metoodikat, mis võimaldas 
analüüsida muusika kuulamise resultaate üldhariduskoolis. 

Võib järeldada, et Nõukogude Vene muusikakasvatuses koges Riho Päts kaht 
muusikakuulamise tähendust: emotsionaalset ja analüütilist (Kurkela, 1990). 
Emotsionaalne kuulamine on seotud tunnete ja kujutlusvõimega ning see ei eelda 
muusikateadmisi ega muusikalist andekust, vaid loovat mõtlemist, mis on enamal 
või vähemal määral kõigile sünniga kaasa antud. Loovusel võib olla erinevaid 
ilminguid, nagu probleemitundlikkus, originaalsus, uudishimu, sallivus, fantaasia 
kui võime kogetut endale ette kujutada (Heinla, 2001; Torrance, 1995; Rogers, 
1990). Vähem tähtis pole ka motivatsioon kui seisund, mida võib vaadelda kui mis 
tahes käitumise ja kuulamise alust. Analüütiline muusikakuulamine, olles seotud 
muusikalise mõtlemise arendamisega, eeldab aga kindlaid teadmisi muusika 
väljendusvahendeist, mida leitakse kuulatavast muusikast õpetaja juhendamisel 
(Ots, 2004).  

Tähtis lüli muusikakuulamise süsteemis Venemaal oli üldhariduskool, kelle siht oli 
aktiivse kuulamise kaudu arendada muusikalist maitset, milles tähtsustus oskus 
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eristada, hinnata ja armastada tasemel kunsti (Tarassova, 2001; Asafjev, 1973; 
Šatskaja, 1950). Muusika analüüsimisel rakendati Venemaal tänapäevases 
tähenduses aktiivõppemeetodeid, s.o vestlust ja arutelu – refleksiooni kuuldud 
muusikast. Koolides kogetust rõhutas Riho Päts õpetaja rolli, tema erudeeritust, 
muusikalist maitset ning oskust tegevust huvitavalt ja emotsionaalselt ellu viia 
(Päts, 1937b). Koolikontsertidel, kus Päts viibis, rakendati meetoditena jutustust, 
selgitust ja demonstratsiooni, tunnis kuuldud muusikat oli võimalik kuulata veel 
kord professionaalide elavas ettekandes. Toetudes Dewey’le (1938, lk 175), võib 
seda vaadelda kui erilaadset kasvatusliku ümbruse organiseerimist, kus teistlaadses 
situatsioonis saadakse uusi kogemusi. Koolikontsertide puhul on Päts tähtsustanud 
nende efektiivsust: edastatava informatsiooni selgust, korraldaja ning interpreedi 
erudeeritust, emotsionaalsust, entusiasmi ja suhtlusoskust. Tunnustavalt suhtus ta 
heliloojate, interpreetide, muusikakõrgkoolide üliõpilaste ning muusikakoolide 
õpilaste kaasamisse koolikontsertide korraldamisele (Päts, 1937b).  

Unikaalse muusikakasvatuse vormiks on Riho Päts pidanud spetsiaalseid 
lasteraadiosaateid, milles esitatud muusika ja vestlus kuuldu üle, teadmised muusika 
autorist, selle karakterist moodustasid orgaanilise terviku. Eriti on Päts hinnanud 
saadete külaliste valikut – need olid ajastu kuulsamad heliloojad Dmitri Kabalevski, 
Aram Hatšaturjan, Dmitri Šostakovitš jpt (Šatskaja, 1950, lk 101; Päts, 1937b). 
Kuulajate aktiviseerimiseks esitati saates kuulajaskonnale mõistatusi ja küsimusi, 
mida kasutas hiljem oma töös ka Riho Päts (Päts, 1937b). Seda võib vaadelda kui 
õpikeskkonna avardumist, mille eesmärk oli arendada ja kujundada kuulajaskonna 
muusikalist maitset. 

Tuginedes kognitiivsele aktiivsuspedagoogikale, Venemaa-kogemusele ning 
tolleaegsele muusikapedagoogilisele ja -psühholoogilisele teadmusele, kujunes 
Riho Pätsist sellegi valdkonna uuendaja. Tema käsitluses tähtsustus 
muusikakuulamine kui süsteem, kus esmased kuulamiskogemused omandavad 
lapsed koolieelses eas ning mille keskne lüli on üldhariduskool, mida toetavad 
koolikontserdid ja spetsiaalsed raadiosaated. Peaeesmärgina nägi ta analüütilise 
muusikakuulamise oskuse kujundamist, milles on kindlad teadmised seotud 
muusika väljendusvahenditega, mida õpetaja juhendamisel kuulatavast muusikast 
leitakse. Eelöeldu on ka tänapäeva muusikakasvatuse tähtsamaid eesmärke muusika 
kuulamisel – selle kaudu arendatakse kuulamisoskust, tähelepanuvõimet ja 
võrdlusoskust (Põhikooli riiklik õppekava, 2011; Gümnaasiumi riiklik õppekava, 
2011).  

Muusika kuulamine kajastus Pätsi koostatud muusika kuulamise programmis, mis 
toetus saksa teadlase ja muusikapedagoogi Georg Schünemanni (1930) 
uurimistulemustele laste mõtlemise ja taju arengus (Päts, 1939c). 

Koolieelses eas, mil avaldub tung siirduda mängulisest musitseerimisest 
muusikaliste muljete teadlikule tajumisele, kus laps pole veel võimeline loogiliselt 
arutlema konkreetsete mõistete piires, soovitas Päts sarnaselt šveitsi pedagoogi 
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Émile Jaques-Dalcroze’iga15 (1865–1950) keskenduda kuulates dünaamikale ja 
tempole ning väljendada muusika elemente liikumise kaudu visuaalselt. Muusika 
kuulamise ja liikumise sidumisel nägi Päts võimalust märksa sügavamalt tungida ka 
muusika sisusse, ilmekamalt ja konkreetsemalt viia lapsi arusaamisele heliteose 
põhiülesandeist ning sellega kaasa aidata muusikalisele aktiviseerimisele (Päts, 
1939c). Pätsi käsitluses asetus kuuldu visualiseerimisel kesksele kohale spontaanne, 
improvisatsiooniline väljendus liikumise ja žestide kaudu, mida võimaldavad 
muusika väljendusvahendid: rütm, dünaamika, meloodia, fraseerimine ja 
muusikaline vorm (Päts, 1934f).  

Muusika ning liikumise seostamise lähtekohana nägi Päts muusikaelementide 
esitlust: laps marsib muusika järgi ja märkab, et ta käib, jookseb, hüppab – nii 
selgub tempo mõiste. Muusika järgi liigutakse ainult siis, kui see kõlab. Ajuti see 
vaikib, siis tekivad peatused – selgub pausi mõiste. Mõnikord kõlab muusika 
vaikselt, teinekord valjult – selgub dünaamika. Muusika kõlab kõrges registris 
(varvastel käimine, sirutamine jm) või madalas (laskumine, kummardamine jm). Nii 
on see lõbus mäng, mille kaudu selguvad vajalikud mõisted (Päts, 1939c). 
Nooremas koolieas (8–11aastastel), kus täheldatakse õpilase kuulmisvõime 
erksamaks muutumist ja sellega seoses ka suuremat vajadust dünaamiliste 
varjundite järele, nägi Päts soodsaid võimalusi tajuda ning kirjeldada 
muusikaelemente. 

Keskmises koolieas (12–16aastastel) toimub üldine areng, mis soodustab ka 
muusikaliste võimete kasvu, jõudsalt areneb tähelepanu ning suureneb 
muusikaelementide analüüsimise võime. Päts on öelnud, et kui lapsepõlves 
domineerisid suhtumises muusikasse puhtvälised asjaolud, siis avaldub noorukieas 
tung sisu poole ning õigetele alustele rajatud muusika kuulamine tekitab selles eas 
huvi klassikalise muusika vastu. 

Päts pidas oluliseks õpikeskkonna mitmekesistamist ja moderniseerimist, leides 
selleks ka võimalusi. Näiteks võib tuua tol ajal uudse tehnilise vahendi radioola 
muretsemist muusikaklassi ning vajalike õppeplaatide soetamist, mis võimaldas 
kuulata erinevate ajastute, žanride ja liikide muusikat. Tema initsiatiivil hangiti 
radioola ka Tallinna Linna Pedagoogilisele Muuseumile (Päts, 1999, lk 125), mis 
osutab Pätsi uuendusmeelsusele ja ettevõtlikkusele õpikeskkonna uuendamisel. 
                                                 
15 Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950) – Šveitsi pedagoog ja helilooja. Rütmiõpetuse meetodi – 
eurütmika – looja, mis kasutab inimkeha kui muusikalise rütmi väljendajat. Dalcroze’i 
põhimõtteid on rakendatud Waldorfi pedagoogikas. Tema seisukoht oli, et rütmiõpetus on ka 
instrumendiõpetuse alus. 1915 asutas Genfis Émile Jaques-Dalcroze’i Instituudi, kus rakendas 
oma meetodit. Dalcroze’i meetod on mõjutanud 20. sajandi muusikaõpetust ja tantsu ning seda 
kasutatakse muusikateraapias, samuti hariduslike erivajadustega laste õpetamisel. (Musiikki – 
tietosankirje.3, 1978, lk 222). Tema rütmilise võimlemise süsteem levis kiiresti paljudes maades, 
sh Eestis. R. Päts suhtus Dalcroze’i õppesüsteemi kui tervikusse siiski kriitiliselt. Positiivsena tõi 
ta esile mõningaid selle elemente, nagu liikumine, improvisatsioon, samas leides, et süsteem 
tervikuna pole Eesti üldhariduskooli muusikakasvatuses rakendatav (Päts, 1939c). Ilmselt pidas ta 
silmas Eesti muusikakasvatuse eesmärkide ja sisu mitmekülgsust, milles laulmine, pillimäng ning 
muusika kuulamine võimaldasid arendada erinevaid muusikalisi võimeid. 
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Üks Riho Pätsi taotlusi oli luua side kooli muusikakasvatuse ja muusikakultuuri 
vahel väljaspool kooli. Sarnaselt Leningradis kogetuga tähtsustas ta kontsertide ja 
ooperietenduste külastamist, märkides muusika vahetu emotsionaalse mõju 
tähenduslikkust. Kui õpilast on mõjustatud teadlikult muusikat kuulama ning kui ta 
leiab kuulatavas kinnitust oma tunnetele ja mõtetele, tekitab see temas emotsioone 
ning pidevat tarvet nende järele (Päts, 1938c). Olles kursis muusikaga nii Eestis kui 
ka välismaal, juhtis ta tähelepanu modernse helikeelega teoste kuulamise oskusele. 
Pätsi arvates sõltub lapse muusika vastuvõtu võime tema harjumusest teatud 
kuuldekujundeid vastu võtta. See eeldab, et juba repertuaari valikuga laiendataks 
õpilaste kuuldemudelite kogumit. Ta rõhutas, et kindlasti tuleb traditsioonilise 
helikeelega Robert Schumanni, Pjotr Tšaikovski jt autorite loomingu kõrval tutvuda 
uue helikeele loojatega (1989a, lk 146, 1939c), samaaegu pidas ta tähtsaks 
kursisolekut džässi ning üldse improvisatsioonilise muusikaga (Kõlar, 1981, lk 
126). 

1930. aastate keskel algatas Päts muusikakuulamise saated Raadio-Ringhäälingus 
(TMM, f. M236, n. 1, s. 47, lk 160–162), mida võib vaadelda intellektuaalse 
stimulatsioonina, mis arendab õpilaste kognitiivseid võimeid (Wittrock, 1977, lk 
65). Raadiosaadete ülesehitus sarnanes USA psühholoogi Robert Gagne’ õppetunni 
etappidega (Gagne ja Driscoll, 1985). Tähelepanu haaramiseks esitas Päts lühikese, 
huvitava ja emotsionaalse sissejuhatuse, millele järgnes eesmärgist informeerimine 
ning varem õpitu meeldetuletamine, seejärel uue muusikapala tutvustamine, 
esitamine klaveril/helindil ning selle juurde kuuluvate kommentaaride ja selgituste 
lisamine huvi äratamiseks ning viimasena – arutlus kuuldud muusika üle. Ta pidas 
vajalikuks aktiviseerida kuulajaskonda saate lõpus esitatud kuulajaülesannetega. 
Kooliraadio saatesarja populaarsust kinnitab selle jätkumine sõjajärgseil aastail 
(TMM, f. M236, n. 1, s. 22). Erakordseks kujunes Riho Pätsi autorsuses 
saatesari/kuuldemäng „Matk muusika võlumaailma“, mis tutvustas kümneosalise 
pildisarjana muusika elemente: meloodiat, rütmi, dünaamikat, harmooniat ja vormi 
(TMM, f. M236, s. 1, n. 47). Seesugune professionaalne esitlusvorm, sisaldades 
põnevust ja fantaasiaküllust, pikituna karakteerse muusikaga, oli ja on tänapäevalgi 
omanäoline nähtus Eesti muusikakasvatuses. 

1940. aastate lõpus ja 1950. aastail aktualiseerusid Nõukogude Liidu hariduses 
esteetilise kasvatuse küsimused (Päts, 1961a, 1958b, TMM, f. M236, n. 1, s. 30, lk 
66–80). Neis tähtsustus õpetuse ja kasvatuse ühtsus, muusika roll isiksuse 
kujundamisel jm. Tähelepanu pöörati noorsoole mõeldud muusikale, mis kujundas 
nii esteetilist maitset, väärtushinnanguid kui ka hoiakuid. 1960. aastail, nn sulaajal, 
kerkis esteetilises kasvatuses diskussioonina esile kerge- ja süvamuusika teema ning 
selle koht muusikakasvatuses. Siin arvas Päts, et õige aktsent tuleb anda mõlemale 
muusikastiilile ning heliloojadki peaksid looma muusikat mõlemas valdkonnas 
(Päts, 1961a).  

Päts rõhutas, et muusikateoste käsitlemine sõltub suurel määral muusikaõpetaja 
erudeeritusest, maitsest ja eelkõige oskusest seda huvitavalt ning emotsionaalselt 
teha. Kuulamises pidas ta esmatähtsaks eesmärgistatust ja elamuslikkust ning 
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mõistuse ja tunnete osavõttu sellest protsessist (Päts, 1989a, lk 145–147). Ta 
toonitas kuulatava muusika eakohasust ja mitmekesisust ning selle kunstilist 
kvaliteeti. Õpetaja juhitud muusika kuulamine peab tekitama õpilastes soovi luua 
iseseisev kontakt muusikaga nii kontsertidel käies kui ka kodus muusikat kuulates 
(Päts, 1989a, lk 146–148, 1956b). Seda Riho Pätsi seisukohta on hinnanud paljud 
tema õpilased (Helvi Voore, Vilja Toomi, Maimu Vetemaa jt), märkides Pätsi 
meisterlikku, tarka ja mõnuga teadmiste jagamist, muusikalise maitse suunamist, 
muusika mõistmist, lugupidavat või kriitilist suhtumist muusikasse ja muusikaellu 
kontsertidel käimise kaudu, mis ärataks huvi eesti heliloojate ning nende loomingu 
vastu (Kõlar, 1981).  

Riho Pätsi muusikakuulamise juhtimise ja korraldamise muutis ainulaadseks 
professionaalne mitmekülgsus: tema teadmised muusikaloost ning oma aja 
muusikast olid suured, pianistina esitas ta eri ajastute klaverirepertuaari, uurijana 
toetus ta ajastu teadusuuringuile muusika kuulamise valdkonnas. Pedagoogina 
lähtus ta kognitiivse õppekäsitluse põhimõtetest, et kaasata õpilased aktiivselt 
muusikat kuulama. Pätsi eesmärk oli arendada õpilaste muusikalist maitset, 
kujundada kriitilist suhtumist kuulatavasse muusikasse ning kujundada seekaudu 
pidevat tarvet kontsertide külastamise vastu. Need Riho Pätsi põhimõtted muusika 
kuulamisest reflekteeruvad selgelt 2011. aasta põhikooli ja gümnaasiumi õppekava 
muusika ainekavas (Põhikooli riiklik õppekava, 2011, Muusika, 5–15; 
Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011, Muusika, 4–9). 

2.2.5. Hääle ja lauluvõime arendamine. Diferentseeritud töö muusikaliste 
võimete arendajana 

Kindla laulurepertuaari omandamisega seotud laulmine on olnud Eesti koolis 
aastasadade vältel kesksel kohal. Uusi vaateid hääle arendamisele ja laulmisoskuse 
kujundamisele tõid 1920.–1930. aastad, mil õppe ja kasvatuse läbivaks põhimõtteks 
kujunes kognitiivne aktiivsuspedagoogika. Sellest tulenevalt tähtsustus õpilaste 
aktiivne osavõtt õppest, individuaalsete võimete tundmaõppimine ja arendamine 
ning isikupära säilitamine (Käis, 1996, lk 114).  

1920. aastail alustas muusikapedagoogina tegevust ka Riho Päts, kelle laulmise 
pagasisse kuulus kogemus peremiljööst, osalemine Tartu tuntud 
muusikapedagoogide ja dirigentide koolikooris (V. Tamman, J. Aavik), noorukina 
Vanemuise muusikaosakonna segakooris (J. Aavik, V. Neuman) ning Vanemuise 
teatri kooris (J. Simm). Oma esimesed praktilised kogemused sai Päts 
muusikaõpetaja ja dirigendina Läänemaa Ühisgümnaasiumis ning Tallinna 21. 
Algkoolis. Meenutades oma pedagoogitöö algaastaid, on ta märkinud kogemuste 
puudumist õpilaste lauluvõime arendamisel ja häälearendustöös (Päts, 1999, lk 
102). 

Pätsi vokaalpedagoogiline kogemus avardus mitme välisreisiga, millest tähtsamaiks 
kujunesid reisid Saksamaale (1923, 1939), Soome (1930, 1931), Tšehhi (1931) ja 
Leetu (1939). Berliini koolidest on Päts tunnustanud hääle arendamise süsteemsust, 
mille tulemuseks oli ilus, pehme, vaba hääle moodustamine, muusikaline selgus 
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fraseerimisel ja ilmekas väljendus. Õpilased tulid juba 3. klassis üllatavalt hästi 
toime kahehäälse laulmisega, kõrge oli ka koolikooride tase ning nende 
häälekultuuriline külg: lauldi pingutuseta, musikaalselt ning puhta intonatsiooniga 
(Päts, 1940b).  

Viljakandvaiks kujunesid 1930. aastate kontaktid Soomega, kus Riho Päts osales 
mitmel suvekursusel. Neis olid kesksel kohal muusikakasvatuse aktuaalsed 
küsimused, kuhu kuulusid erinevate õppemeetodite tutvustamise kõrval hääle 
arendamine ja laulmine. 1930. aasta suvekoolis pälvisid Pätsi tähelepanu 
professorite Vilho Siukoneni16 ja Heikki Klemetti17 loengud hääle arendamisest 
ning kooritööst. Kõrge hinnangu andis Päts professor Klemetti seminaridele ja 
näidistundidele, milles pöörati tähelepanu loomulikule hääle füsioloogiale, 
laululisele hingamisele, intonatsioonile, artikulatsioonile jm (Päts, 1930d). Koheselt 
peale suvekursust ilmus R. Pätsi initsiatiivil „Muusikalehes“ H. Klemetti artikkel 
„Mõtteid kunstiküpsest koorilaulust“ (Klemetti, 1930), kus autor jagas oma 
pikaajalise dirigenditöö kogemust.  

Hääleaparaadi funktsioonidest lähtudes pidas Klemetti tähtsaks loomulikku 
inimhäält, väites, et lauldes on falseti kasutamine ebaloomulik ning muudab hääle 
kõlatuks, nigelaks ja värvituks. Päts hindas Klemetti häälekujundustöö näidistunde, 
samas suhtus aga kriitiliselt mõnessegi professori seisukohasse, nagu näiteks falseti 
kasutamisesse. Pätsi arvates eeldab tõeline kunstipärane laulmine lauljalt oskust 
kasutada oma hääleaparatuuri mitte ainult ühekülgselt täispingega, vaid ka 
mitmekülgse varieeruvusega, sh häälepaelte osalise rakendusega (Päts, 1999, lk 
115, 1934f; Lechner, 1934). Klemetti uudseid seisukohti, nagu häälemurdeperioodil 
ainult madalas registris laulmine ja falseti kasutamine, seadis hiljem kahtluse alla ka 
Vilho Siukonen, kes hoiatas igapäevases koolitunnis hääleseadeküsimuste 
ületähtsustamise eest (Siukonen, 1939). 

                                                 
16 Vilho Siukonen (1885–1941) – soome muusikapedagoog, koorijuht ja helilooja, paljude 
muusikaõpikute ning laulikute koostaja. Siukoneni muusikapedagoogilised põhimõtted tuginesid 
kognitiivsele aktiivsuspedagoogikale, aastail 1920–1930 kujunes temast Soome 
muusikakasvatuse uuendaja. Riho Päts tutvus Siukoneniga 1930. aastal Viiburis soome 
muusikaõpetajate suvekoolis. Siukoneni tähelepanu keskmes oli arendada õpilaste 
noodistlugemise oskust, mis toetus Curweni Toonika Sol-fa meetodile. Erinevalt Curwenist oli see 
seotud praktilise muusikalise tegevusega, laulu õppimisega. 1931. aastal esines Siukonen 
Tallinnas loengusarjaga analüütilis-sünteetilisest meetodist, samuti tutvustas ta eesti, soome ja 
rootsi laste musikaalsuse uurimistulemusi. 1935. aastal sai ta doktorikraadi, uurimisteema 
„Koululasten laulukyruesta“ [„Koolilaste lauluvõimest“]. 
17 Heikki Klemetti (1876–1953) – soome helilooja, koorijuht ja teadlane; Helsinki Ülikooli 
filosoofia ja teoloogia audoktor. Klemetti rajas aluse Soome kooride heatasemelisele 
vokaalkultuurile, oli parimate kooride, nagu Ylioppilaskunnan Laulajat ja Suomen Laulu, dirigent 
ning soomekeelse isamaalise laulu propageerija. Koos Rahvahariduse Seltsiga 
[Kansanvalistusseura] pani ta aluse emakeelse kooriliteratuuri süstemaatilisele väljaandmisele. 
(Musiikki-tietosankirje, 3, 1978, lk 461). 1928. aastal esines Klemetti Tallinnas koorijuhtidele ja 
muusikaõpetajatele loengusarjaga kooritöö spetsiifikast (Kirme, 1998). R. Päts tutvus 
H. Klemettiga 1930. aastal Viiburis soome muusikaõpetajate suvekursustel. 
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Professor Klemetti seisukohti tutvustas Päts ka ajakirjanduses. Esimest korda 
pöörati Eestis tähelepanu õpilaste hääle arendamisele, lauluvõime ja mitmehäälsuse 
taju arendamisele, laulmisele häälemurdeperioodil jm (Päts, 1930c).  

Riho Pätsi teadmisi avardas Vilho Siukoneni uurimus ja doktoritöö „Koolilaste 
lauluvõimest“ 1935. aastal, milles osalesid soome, rootsi ja eesti õpilased. Siukonen 
tugines kogu maailmas tähelepanu köitnud Ameerika tuntud muusikapedagoogi 
T. W. Surette’i 1924. aasta uurimusele, kus väideti, et pole olemas muusikalise 
kuulmise puudumist ning et iga last võib õpetada laulma, kui alatakse küllalt vara, 
juba koolieelses eas, st lähtutakse lapse individuaalsetest muusikalistest võimetest. 
Need seisukohad kujunesid ka Pätsi muusikapedagoogilise tegevuse 
fundamentaalseks aluseks. Siukoneni uuring näitas, et eesti algkooliõpilaste 
viisipidamine oli parem teiste riikide laste omast ning lauluvõimetuid oli Eestis 
kaks korda vähem kui Soomes (Siukonen, 1935). Siukonen uuris ka teiste maade 
õpilaste huvi laulmise vastu. Tulemustest selgus, et Soomes, Saksamaal ja Rootsis 
oli algklassides lauluhuvi suurem, vähenes aga vanemais kooliastmeis. Eestiski tehti 
1930ndail analoogne küsitlus Tallinna 4.–6. klassi õpilastele. Vastupidi Siukoneni 
andmeile pidas üle 70% küsitletud eesti õpilastest laulmist meeldivaks tegevuseks, 
mis tunnistab muusikaõppe populaarsusest Tallinna koolides neil aastatel (Reial, 
1936). 

Mitme uuringu põhjal jõudis Siukonen järeldusele, et õpilaste lauluhuvi ärataja ning 
arendaja on õpetaja. Ka Pätsi meelest oli õpilaste lauluvõime arendamisel võtmeroll 
õpetajail. Edu pandina nägi Päts õpetaja sugestiivsust ning tema head kontakti 
lastega. Ka oli tema seisukoht, et laulmine ei saa põhineda sunnil, vaid kiitmisel ja 
innustamisel, see peab tekitama eelkõige meeldivaid kogemusi, mis aitavad 
omakorda tasakaalustada tundeelu. Tähtsaks pidas ta soodsat õpikeskkonda, kus 
julgetakse olla vaba ning ollakse valmis katsetama ja laulma nii üksi, rühmiti kui ka 
koos (Päts, 1938e). Pätsi tähelepanu fookuses oli ühislaulmine kogunemistel, 
laulupäevadel ja laulupidudel, kus „.. tundub nagu oleks kõlaliselt kõik korras. 
Tegelikult on see teatud määral pettepilt. Nii massilisus kui ka akustilised tegurid 
soodustavad kõlalist külge, igapäevaelus aga võib prevaleerida siiski forsseeriv 
laulmisviis“ (Päts, 1938e). Sellesse on Päts alati taunivalt suhtunud. 

Laulmisel kui laste kõige loomulikumal musitseerimise viisil on olnud Pätsi 
pedagoogilises tegevuses mõjukaim koht. Laulmine võib arendada õpilaste 
muusikalisi võimeid – helilaaditaju, rütmitunnet, muusikalisi kuuldekujutlusi ja 
muusikalist mälu, tekitada huvi ja armastust muusika vastu, arendada 
emotsionaalset vastuvõtlikkust, muusika hindamise oskust ning loomingulisust. 
Koolis lauldakse enamasti ainetunnis, kus õpitakse üksteist arvestama, kuulama ja 
abistama. Areneb interpersonaalne ning intrapersonaalne intelligentsus, mille kaudu 
õpitakse tundma nii enda kui ka kaaslaste võimeid ja suutlikkust. Kooslaulmine 
aitab vabaneda eelarvamustest, kartusest ja hirmust. Just klassitunnis harrastatav 
laulmine on aluseks ühislaulu arengule ning laulupidude traditsioonile. Tähtis koht 
selles on repertuaaril, mis kujundab eetilisi ja esteetilisi väärtushinnanguid ning 
hoiakuid. Laulutekstidega rikastub sõnavara, mille kaudu avardub õpilase 
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maailmapilt. Tänapäeva saksa muusikateadlase Wilfried Gruhni väitel väljendame 
laulmise kaudu nii helilooja kui ka luuletaja tundeid, need rikastavad aga omakorda 
meid emotsionaalselt (Gruhn, 2010, 2003). 

Laulmises rõhutas Päts motivatsiooni, mille lähtepunktina nägi ta õpilaste 
tähelepanu haaramist, selle alalhoidmist varieeruvate kommunikatsiooniviisidega. 
Motivatsiooni olulisust õppimises on tähtsustanud USA psühholoog Robert Mills 
Gagne (1985), kes on väitnud, et õpilased vajavad motiveerimist veendumaks, et 
neid saadab edu õppimises ja tegevustes, mis saavad võimalikuks õppimise 
tulemusena. Siin on tegemist enesekindlusega ning usuga oma õppimise eesmärgi 
saavutamisse. Laulmisel tähtsustub õpilaste vanuseline areng, samuti individuaalse 
lauluvõime arvestamine ning diferentseeritud töö. Motivatsiooniahela lõpulüli – 
rahuldus – kinnitab aga protsessis osaleja ootusi: oma panuse tunnetamine 
kooslaulmisse, laulu kõlavus, kordaläinud esitus jm.  

Lauluvõime arendamisel on Päts tuginenud G. Schünemanni18 1929. aasta lapse 
üldise arengu etappidele ning muusikaliste võimete arengule, milles on 
võtmepositsioon koolieelses eas tehtaval muusikaalasel tööl. Kuna väikelapsed on 
muusikaliselt eranditult mõjutatavad ja arendatavad, oli see Pätsil pidevalt 
tähelepanu keskmes (Päts, 1975a, 1965b, 1940b, 1939c, 1938c). See on tähtis 
põhimõte ka tänapäeva koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (Koolieelse 
lasteasutuse riiklik õppekava, 2008).  

Nagu Schünemann väitis ka Päts, et koolieelikute (3–6/7aastaste) muusikalised 
võimed on erinevad ning viisipidamatus ei pruugi olla puuduliku musikaalsuse 
tunnus. Ta pidas esmatähtsaks laste abistamist, parandamist, kuulamist ja 
vaatlemist, märkides, et kui rütmitaju esineb loodusliku nähtena, siis kujuneb 
helilaaditaju muusikaliste mõjutuste tulemusena (Päts, 1939c). Kuna harmoonia 
äratab selles vanuses vähe tähelepanu (laps jälgib üksnes juhtivat häält), valmistab 
2-häälne laulmine raskusi, kuna see eeldab kontsentratsiooni ja tähelepanu, mida 
lastel selles vanuses veel ei ole. Koolieelikute lauluvõime arendamisel pidas Päts 
kõige tähtsamaks ea- ja jõukohasuse printsiibi arvestamist ning diferentseeritud töö 
rakendamist. Sageli orienteerutakse laululises töös, sh lasteaias, peamiselt heade 
eeldustega vähemikule, mistõttu muusikaliselt mahajäänutele pole selline töö 
jõukohane ning nad jäävad passiivseks. Koolieelses eas tuleks laulda lihtsaid, 
piiratud ulatusega ja laste tajumisvõimele tuginevaid laule (ibid). Selles küsimuses 
oli Päts resoluutne ning sekkus aktiivselt repertuaariküsimustesse hilisemalgi ajal.  

Pätsi kriitika pälvis näiteks 1970. aastate Eesti Televisiooni populaarne laulusaade 
„Entel-tentel“. Ta juhtis tähelepanu sellele, et 4–7aastastele lastele oli saates 
eakohaseid laule ainult 6–7. Loomulikult leidub lapsi, kes koduse 

                                                 
18 Georg Schünemann (1884–1945) – saksa muusikateadlane, publitsist, kõrgkooli õppejõud. 
Leo Kestenbergi, Saksa muusikahariduse uuendaja mõttekaaslane-kolleeg. Töötas assistendina 
silmapaistva psühholoogi Carl Stumpfi juures Berliini Psühholoogia Instituudis. 1920. aastal 
Berliini Kõrgema Muusikakooli direktor (Deutsche Biographische Enzyklopedie der Musik, 3, lk 
781). 
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improvisatsioonilise musitseerimisega intuitiivselt või eeskujude najal leiavad õige 
tee häälemoodustamisele. Ometi ei tohi seda laulmisel lasteaias ja koolis orientiiriks 
seada. Seega tuleb märksa teadlikumalt ja rangemalt arvestada ulatuselt ning 
intonatsioonilt jõukohast lauluvara (Päts, 1975a). Laulurepertuaari jõukohasuse 
problemaatika on aktuaalne tänapäevalgi nii soliste, koolikoore kui ka ansambleid 
silmas pidades. Sellekohased uurimistulemused aitaksid esile tuua 
vokaalpedagoogilisi väärkäsitlusi ning juhtida õpetajaid/juhendajaid eakohase 
repertuaari valikule.  

Lauluviisi tajumise piirid on Pätsi järgi mudilastel küll mõningal määral erinevad, 
ent enamikule neist on kergemini tajutav muusikaline motiiv. Ilmselt on see seoses 
hüüdeintonatsioonidega, nagu Lapsed, tulge siia jm, samuti loodushääled kuk-ku 
jm, mis last ümbritsevad. Säärased motiivid võimaldavad individualiseeritud ja 
diferentseeritud käsitlust, st üksikult ja võimetekohastes rühmades laulmist, millest 
saavad kõik lapsed oma võimete järgi osa võtta. Jõukohaste meloodiliste mudelite 
omandamine loob enesekindluse laulmises, muutes senised passiivsed eeldused 
aktiivseks. Oluliseks pidas ta tähelepanu pööramist kõlakvaliteedile ning ettekande 
ilmekusele ja emotsionaalsusele (ibid).  

Nooremas koolieas (6/7–11/12) nägi Päts nagu Schünemanngi suurenevat vajadust 
ühistegevuse järele, kus on tähtis matkimine. Tähtsustub õpetaja eeskuju, mis 
laulmisel omandab erilise tähenduse. Õpetaja on laulu ettekandjana artisti staatuses, 
milles peegeldub tema vokaaltehniline meisterlikkus (Päts, 1989a, lk 242). Selles 
eas rajatakse alus laululisele hingamisele kui teadvustatud toimingule, millest 
kujuneb vajalik vilumus. Kehahoid ning pingeta, loomulik ja vaba hääletekitamine 
– kõik see eeldab õpetajalt tähelepanu jaotamise võimet. Tema seisukoht oli – pole 
kasu teoreetilistest selgitustest, vaid õpilasi tuleb abistada ja juhendada.  

Mitmehäälsuse taju arendamist pidas Päts sarnaselt Schünemannile sobivaks alates 
11/12aastast eeskätt kaanonite abil. Mitmehäälsuse tajumise eeldusena nägi ta 
vaikset laulmist – see aitab jaotada tähelepanu, mis soodustab omakorda oma hääle 
sobitamist teistega (Päts, 1946b, 1946c). USA muusikapsühholoogi G. Révészi 
1934. aasta uurimuse põhjal on Päts juhtinud tähelepanu olulisele probleemile – 
viisipidamatusele, mis ei pruugi olla ebamusikaalsuse näitaja. Lauluvõime võib 
areneda järellaulmise abil, samas tuleb leida lapsi ergutavaid ja huvitavaid 
ülesandeid, mis aktiviseeriksid neid musitseerima (Päts, 1938e). Siiski ei ole kõigil 
õpilastel järelelaulmisvõimet, mida kinnitas ka saksa muusikapedagoogide S. 
Haeckeri ja M. Zieni 1936. aasta uurimus. Selle kohaselt ei pruugi laste akustilised 
ja hääleorganid alati teineteisele vastavad olla, mistõttu nad tajuvad ja kuulevad küll 
hästi, kuid reageerivad kuuldule halvasti. On ka absoluutse kuulmisega lapsi, kes 
laulavad valesti. Mõni kuuleb seesmiselt õigesti, kuid pole võimeline end laulus 
väljendama. Sageli nimetatakse neid viisipidamatuteks ja jäetakse musitseerimisest 
kõrvale (Päts, 1938e). Viimati mainitu suhtes on Päts olnud alati resoluutne: 
eelkõige tuleb just nende lastega intensiivsemalt töötada ning leida helikõrguse 
tabamise võimetuse algpõhjusi.  
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Vanem kooliiga (15/16–17/18) on periood, kus tähtsustuvad minaleidmine ning 
eneseteostuse soov. Päts on tutvustanud A. Busemanni 1931. aasta uuringutulemust, 
mille järgi suureneb selles eas huvi muusika vastu üldse – muusikal on tähtis roll 
vaba aja sisustamises, ent ka erinevate muusikaharrastuste kujunemises. Analoogse 
tulemusega oli Eestis 1930. aastail tehtud uuring, kus 1/3 noortest märkis 
lemmiktegevusena koorilaulu ja pillimängu (Kuks, 1934). Sellele koolieale on Pätsi 
väitel omane loomisrõõm ning tung iseseisvuda, kuid samaaegu puudub lastel sageli 
enesekriitika.  

Riho Pätsi käsitluses vajab erilist tähelepanu häälemurdeperiood, mis on tingitud 
hääleaparaadis toimuvatest füsioloogilistest muutustest. Teatavasti on häälemurre 
füsioloogiline nähtus, mis, väljendudes peamiselt poistel, on tingitud kõri kõhrede 
ja lihaste suurenemisest, muutes seeläbi raskemaks nende ajupoolse juhtimise. 
Meditsiinilisest aspektist aitavad häälemurdega toimetulekule kaasa erinevad 
hääleharjutused ning hääle oskuslik kasutamine sel perioodil. See muudab ka 
mutatsiooniperioodi lühemaks. Ning vastupidi – kui häält pidevalt ainult tagasi 
hoida, on häälemurdeperiood pikem (Ramul, 1935, lk 97).  

Riho Pätsi tegevus õpilaste hääle ning laulmisvõime arendamisel oli sihi- ja 
järjekindel. Parimaid võimalusi arendada õpilaste lauluvõimet nägi Päts 
diferentseeritud töö ja rühmatöö kaudu (Päts, 1999, lk 183). Diferentseerimise alus 
oli õpilastele võimetekohane muusikaline materjal (laulmine, pillimäng, muusika 
kuulamine jms), mis lubab arvestada iga õpilase või õpilasrühma erinevaid 
muusikalisi eeldusi ja võimeid, luues seega tingimused võtta täisväärtuslikult osa 
ühisest musitseerimisest (Päts, 1989a, lk 108–111, 1965b, 1962d, 1959). Ilmekas 
näide on tema 1960. aastail valminud uuring õpilaste lauluvõime arendamisest 1. ja 
2. klassis (TMM, f. M236, n. 1, s. 33), mis sisaldab andmete kogumist õpilaste 
muusikaliste võimete kohta (laulmisoskus: iseseisev, toellaulja, mahajäänud, 
vähearenenud; rütmitunne: erk, keskpärane, ebamäärane; muusikaline mälu: hea, 
keskmine, puudulik; kontsentratsioon: hea, keskmine, puudulik; reageerimisvõime 
ja aktiivsus). Uuringu tulemused said aluseks diferentseeritud töö rakendamisele, 
mida ta käsitles õpetajale mõeldud materjalis „Käsiraamat I ja II klassi 
muusikaõpetajale“ (Päts ja Kaljuste, 1969b, lk 13–21). 

Muusikaliselt arenemiselt mahajäämuse põhjustena on Riho Päts nimetanud 
järgmisi (Päts, 1975b): 

1) koordinatsiooni puudumine kuulmis- ja hääleorgani vahel. Õpilane kuuleb küll 
õigesti, kuid ei suuda kuuldut häälega täpselt edasi anda. Seejuures on ta enda 
võimetusest teadlik ning see halvab ta tegevust. Lähtuda tuleb õpilase lauldud 
toonidest, nendega koordinatsiooni taotleda ning neist edasiarendamise võimalusi 
leida; 

2) muusikaliste võimete arenematus. Õpilase kodune miljöö ei ole ta muusikalist 
arenemist soodustanud. Sellist õpilast aktiivselt muusikalisse tegevusse rakendades 
ärkavad ta seni uinunud muusikalised eeldused pikkamisi ja hakkavad arenema; 
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3) kuuldekujutluste puudumine. Õpilasel on tahe kaasa musitseerida, kuid see ei 
õnnestu. Sel juhul tuleb õpilast abistada ning ergutada teistega koos laulma. 
Niisugune õpilane peab palju muusikat kuulama, laulma lihtsaid ja eredaid 
lühimotiive. Pikkamisi tugevnevad kuuldekujutlused ning see loob laulmisel 
kindlama tunde; 

4) kuulmise kontrollimise võime puudumine. Mõningate närvifunktsioonide häirete 
tõttu ei suuda õpilane helikõrgustes õigesti orienteeruda. Vale tooni tabamisel tuleb 
ühineda õpilase tooniga ning sellest lähtudes edasi laulda. Rahulik ja kannatlik töö 
sel alal aitab mõnikord kuulmise kontrollimise võime õigetesse rööbastesse juhtida; 

5) psüühilised takistused. Passiivse iseloomuga ning keskpäraste muusikaliste 
eeldustega õpilane on sageli kaotanud julguse. Julgus ja usk oma võimetesse tuleb 
talle tagasi anda jõukohaste ülesannete rahuldava täitmise ning õpetaja heatahtliku 
suhtumise kaudu; 

6) häälemurdest tingitud takistused. Õpilastele peab selgitama häälemurde olemust 
ning sellest tingitud olukorda, millega on vaja kohaneda. Ajutiselt tekkinud 
raskused ületatakse peagi; 

7) on õpilasi, kes kogu tööle vaatamata ei suuda teha edusamme. Sel juhul võib olla 
tegemist kas ajutise või alalise füsioloogilise häirega, mis vajab juba larüngoloogi 
abi. Eraldi töö muusikaliselt vähem arenenud õpilastega (iseäranis algastmel) võib 
anda aga üsna häid tulemusi. 

Toetudes Soome kolleegide kogemustele ning uuringutulemustele hääle 
arendamisel, kujunes Riho Pätsist sellegi valdkonna uuendaja professionaalsel 
tasemel. Abistamaks Eesti kooli muusikaõpetajat, koostas ta mitu sellekohast 
materjali, korraldas seminare ja esines uurijana teaduskonverentsidel. Tähtsustades 
repertuaari, ilmus 1930. aastate alguses koolilaulik „Leelo“, mille üks koostajaist oli 
Päts. Laulikut hinnati kõrgelt, esile toodi repertuaari uudsust ning mitmekesiseid 
komponeerimise võtteid, nagu ostinato, imitatsioon ja kaanon (Spirke, 1932). 
Laulmise ning ühislaulu edendamiseks valmis Pätsi koolilaulikute sari 
„Lemmiklaulikud“ (Päts, 1935–1939c) ja metoodikakäsiraamat „Uusi teid 
algõpetuses: laulmisõpetus“ (Päts, 1934f), kus on põhjalikult käsitletud hääle 
arendamisega seotud küsimusi: hingamist, hääle moodustamist, hääldamist ning 
ilmekat ettekannet. Need küsimused olid tema kui uurija käsitluses aktuaalsed ka 
monograafias „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ (Päts, 1989a, 1962b). 

Riho Pätsi tulemused õpilaste lauluvõime arendamisel olid efektiivsed. 
Silmapaistvamaks selles valdkonnas võib nimetada Tallinna 21. Algkooli 120-
liikmelist lastekoori, keda ta juhatas 1920.–1930. aastail ning kes äratas üldsuse 
tähelepanu paindliku kõla, intonatsioonipuhtuse ja emotsionaalsusega nii kodu- kui 
ka välismaal (Lastesümfoonia, 1934; Visnapuu, 1934c). 1940. aastail väärib 
tähelepanu tema pühendunud töö lastekooride tegevuse taastamisel. See tipnes 
1947. aasta üldlaulupeoga, kus lastekooride esinemine Riho Pätsi juhatusel pälvis 
suure tunnustuse.  
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Tänapäeval on üha selgemaks saanud, et õppe efektiivsus ei sõltu mitte üksnes 
sisust ega meetoditest, vaid suurel määral laste individuaalsetest erinevustest. Eesti 
koolis kerkisid õpetuse individualiseerimise ja diferentseerimise küsimused 
esiplaanile juba 1920.–1930. aastail kooliuuendusliikumise perioodil. 
Kooliuuenduse keskseks küsimuseks kujunes individuaalne tööviis ja isetegevus, 
mille eesmärkideks seati õpilasele küllaldase iseseisva töö ja selle valitavuse 
võimaldamine, võimete, kalduvuste ja huvide arvestamine ning individuaalse töö 
kaudu klassi ühistöö tulemuslikkuse väärtustamine. Rõhutati, et õpetades tuleb 
lähtuda õpilaste erinevatest loomupärastest võimetest ning neid mitmekülgselt 
arendada (Käis, 1996; Dewey, 1938). Õpilaste võimete tundmaõppimist peeti iga 
õpetaja tähtsaimaks ülesandeks, milleks ei piisanud ainuüksi intuitsioonist ega 
juhuslikust vaatlusest, vaid tarvilikuks peeti aktiivset vaatlust kindla kava järgi. 
Muusikapedagoogikas omandab see erilise tähenduse, kuna muusikaline võimekus 
ehk potentsiaal muusikaga tegelda avaldub iga inimese mitmetasemelisuses 
muusikalise kuulmise, muusikalise mälu ja rütmitunde kaudu. Diferentseeritud töö 
oli Riho Pätsi õppekäsitluses fundamentaalse tähendusega, milles omandas keskse 
positsiooni lauluvõime arendamine õpilaste individuaalsusest lähtuvalt (vt ptk 
2.1.1). 

Selles kontekstis tuleb pidada tähtsaks 1950. aastaid, mil Riho Päts tutvus vene 
psühholoogi Boris Teplovi19 uurimusega „Muusikaliste võimete psühholoogia“ 
(Teplov, 1949), milles kerkib esile musikaalsuseprobleem lapse kõige erinevamail 
arenemisastmeil. Musikaalsus oli aktuaalne juba 1930. aastail ning sellekohaseid 
välisriikide uuringuid tutvustas Päts Muusikalehes (Päts, 1938c). Teadlaste 
seisukoht, et kõik lapsed on teatud mõttes musikaalsed, avas neil aastail perspektiivi 
ka tagasihoidlike muusikaliste võimetega laste arendamiseks. Sellele toetus oma 
teadusuuringuis Boriss Teplov (1949). Kõige üldisemalt pidas ta musikaalsuse 
aluseks võimete kompleksi, mida on vaja ükskõik millise muusikalise tegevuse 
jaoks. Siia kuuluvad üldvõimed, nagu tähelepanu, mälu, kontsentratsioon jt, ent ka 
muusikalised põhivõimed, nagu helilaadi taju, mis ilmneb meloodia vastuvõtus ja 
intonatsioonilise täpsuse tundlikkuses; muusikaline kuuldekujutlusvõime, mis 
avaldub meloodia reprodutseerimises kuulmise järgi, olles aluseks harmoonilisele 
kuulmisele; muusikaline rütmitunne kui võime tunnetada muusikalise rütmi 
väljenduslikkust ning seda reprodutseerida. Teplovi väitel ei eksisteeri muusikalised 
põhivõimed kunagi üksteisest sõltumata – kõik muusikalised võimed tekivad ja 
arenevad ealistest iseärasustest lähtudes muusikalises tegevuses. Viimati mainitule 
juhtis tähelepanu ka Riho Pätsi kaasaegne, eesti teadusliku psühholoogia rajaja 
Konstantin Ramul20 (1879–1975), kes väitis, et paljude tegevuste õppimiseks on 

                                                 
19 Boriss Teplov (1896–1965) – vene psühholoog, Pedagoogikaakadeemia akadeemik, ajakirja 
„Вопросы психологии“ peatoimetaja. Uurimused nägemis- ja kuulmisaistingute ning -tajude, 
andekuse, võimekuse, sh musikaalsuse ning psühholoogia alalt. Teoseid: „Психология“ (1946, 
eesti keeles 1949), „Проблемы индивидуальных различий“ (1961). (ENE, 1996, 9, lk 382). 
20 Konstantin Ramul (1879–1975) – eesti psühholoog, Tartu Ülikooli psühholoogiaosakonna 
rajaja, õppejõud ja professor. Teoseid: „Psühholoogia ja elu: kõned ja ettekanded“ (1937), 
„Teaduslik psühholoogia ja elu“ (1964), „Loomapsühholoogia“ (1964) jt (Rannap, 1998, lk 196). 
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olemas optimaalne iga, mistõttu liiga hilise õppimise puhul võib tekkida häireid, 
vääriti tehtut on aga hilisemas koolieas raske, mõnikord võimatugi parandada 
(Ramul, 1935). Kuna alus muusikaliste võimete arendamisele rajatakse koolieelses 
eas, väärib see eluperiood erakordselt suurt tähelepanu muusikalises kasvatuses, 
mida on rõhutanud ka Riho Päts.  

Väikelapsele on kõige omasem musitseerimisviis laulmine. Küsimusele „Kuidas 
panna lapsed laulma?“ oli Pätsi vastus ühene: mudilastega tuleb osata jõu- ja 
eakohaselt musitseerida. See tähendab, et väikelapsele tuleb luua soodne 
muusikaline õhkkond nii kodus kui ka lasteaias, laulda ning mängida temaga 
eakohaseid laulumänge (Päts, 1975a). Lapsekohaseks pidas Päts niisugust laulu, 
mida koolieelikud või enamik lasterühmast selgesti tajuvad ja mõistavad ning mis 
vastab nende hääle iseärasustele. Ta soovitas lähtuda mudilastele kergemini 
tajutavatest, last ümbritsevatest muusikalistest motiividest: hüüde-, äiutus- ja 
hüpitusmotiividest ning loodushäälitsustest. 

Et niisugused motiivid paljuski ühtivad rahvamuusika intonatsioonidega või 
pärinevad otseselt neist, siis soodustavad need ka muusikalise emakeele mõistmist 
ning on aluseks muusika rahvusliku omapära tunnetamisele. Selle kõrval soovitas 
Päts lisada neile sobivaid jõukohaseid mänguelemente (kaja-nimemängud, 
küsimused-vastused, rütmipillid jm), et võimaldada lastele muusikalist aktiivsust 
arendavat tegevust ja elamust. Säärane töömeetod ei seo lapsi ühekülgselt 
häälepartiiga, vaid suunab neid esitatavat muusikat tervikuna tunnetama ning vastu 
võtma. Nii saavad lapsed üksikult ja võimetekohastes rühmades laulda.  

Riho Päts juhtis tähelepanu põhjustele, mis pidurdavad väikelaste muusikaliste 
võimete arengut. Kodudes on vähenenud mudilastega jõu- ja eakohane 
musitseerimine ning tihtipeale valitseb seal muusikaline passiivsus. Lasteaiaski on 
sageli muusikalise kasvatuse keskpunktis peamiselt heade muusikaliste eeldustega 
lapsed, vähest tähelepanu pööratakse muusikaliselt tagasihoidlikele lastele, vähesel 
määral tegeldakse lastega individualiseeritult ja diferentseeritult. Vähe tegeldakse 
kõlakvaliteedi ja väljenduse ilmekusega, s.o musikaalsuse arendamisega (Päts, 
1989a). Kuna lauluvõime kujuneb ühtedel kiiremini, teistel aeglasemalt, pidas Päts 
vajalikuks rakendada diferentseeritud tööd (Päts, 1965b, 1962a). Lähtudes 
individuaalsest lauluvõimest, soovitas ta jagada lapsed lauluvõime alusel 
rühmadesse: iseseisva laulmisvõimega, toellauljad, tagasihoidliku muusikalise 
kuulmisega ja muusikaliselt mahajäänud. Töö otstarbekamaks korraldamiseks võib 
paigutada lapsed rühmiti, et õpetaja saaks nendega paremini kontakteeruda ja neid 
jälgida. 

Pätsi käsitluses on laulu õppimise aluseks diferentseeritud käsitlus, kus iga rühm 
laulab neile jõukohast laululõiku. Niisugune musitseerimine lülitab eranditult kõik 
lapsed aktiivselt muusikalisse tegevusse, samuti kasvab laste vastutustunne ning 
tähelepanelikkus kaaslaste suhtes. Selliselt korraldatud diferentseeritud töö on 
aktuaalne tänapäevalgi. Diferentseeritud töö rakendamine õpilaste muusikaliste 
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võimete arendamisel on olnud kesksel kohal ka Tallinna Ülikooli emeriitprofessori 
Maie Vikati21 uurimistöös, mille alusel sõltub diferentseeritud õpetuse efektiivsus 
õpilaste individuaalsete erinevuste arvestamisest, nende arendamise võimalustest 
ning oluliselt ka õpetuse metoodikast (Vikat, 1980a, 1980b). Paljud uurimused on 
tõestanud, et kuna kodune musitseerimine on muutunud pigem marginaalseks 
ühistegevuseks, lasub lasteaia muusikalisel kasvatusel eriline roll: arendada 
väikelaste muusikalisi võimeid, kellest saavad õige pea koolilapsed, kelle 
vastuvõtuvõime on veel paindlik ja jõukohases musitseerimises kergemini 
väljendatav (Kiilu, 2010). 

Teatavasti koosneb klass üksikisikutest. Erinevused õpilaste kui isikute tegevuses ja 
võimes sooritada tegevusi on väga suured. Seejuures on õpilaste vahel erinevusi, 
mida saab vaevalt vähendada, ükskõik, kui efektiivne õpetamine ka poleks. 
Samasugune tähtsus on võimete individuaalsetel erinevustel, millega õpilased 
asuvad täitma ühist õppeülesannet. Õpilastel on ka erinevad eelvõimed, mis 
hõlmavad nii intellektuaalseid oskusi kui ka verbaalset informatsiooni. Neil on 
kujunenud erinevad hoiakud, mis mõjutavad samuti seda, mil viisil toimub 
õpetamine. Igal juhul eeldab õpilaste huvi tagamine, et õpetaja tunneks oma klassi 
õpilasi individuaalselt.  

Diferentsiaalpsühholoogia uurimistulemustele toetudes võib öelda, et iga inimese 
ressursid on mis tahes tegevusse lülitumiseks erinevad. Seepärast kujunevad 
erinevalt ka inimeste need tegevusstruktuurid, mille abil saavutatakse soovitud 
tulemusi. Iga õpilane võib eelistada sellist õpitegevuse struktuuri, mis aitaks tal 
minimaalse aja- ja energiakuluga saavutada maksimaalse tulemuse (Krull, 2000, lk 
326).  

Tegevusele annab sisu see, kui õpetaja arvestab lapse eeldusi ehk lähtub 
ressurssidest kui olemasolevatest arenguvõimalustest. Areng, s.o kvalitatiivsete 
muutuste tekkimine psüühika struktuuris, toimub seejuures õppija ressursside ja 
keskkonnatingimuste koosmõjul (Liimets, 2001). Võimed ei arene aga iseenesest, 
vaid üksnes jõukohaselt aktiviseerivas tegevuses neile antud õppeülesannete kaudu. 
Seega tuleb kasutada õppemeetodeid, mis võimaldavad õpilastel näidata suuremat 
aktiivsust: suhelda õpetaja või teiste õpilastega, teha praktilisi töid või reageerida 
mõnel muul praktilisel viisil (Krull, 2000, lk 450). Õpetaja ülesanne on luua sellest 
kooslusest lähtuv õpikeskkond.  

Järelikult kujuneb muusikakasvatuses võtmeküsimuseks individuaalse musikaalsuse 
arvestamine ning arendamine. Inimese musikaalsus sõltub küll tema 
individuaalsetest sünnipärastest eeldustest, kuid on arendamise, kasvatamise ja 

                                                 
21 Maie Vikat (1936) – pedagoogikateadlane, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor. Riho Pätsi 
õetütar. 1962–2001 töötas Tallinna Pedagoogilises Instituudis, oli R. Pätsi assistent, dotsent ja 
professor. Teadlasena on ta paljude aastate jooksul uurinud laste muusikalist arengut, andekust 
ning loovust. Avaldanud arvukates teaduspublikatsioonides artikleid, esinenud konverentsidel 
Eestis ja välismaal. M. Vikat on Riho Pätsi Koolimuusika Fondi asutajaliige, fondi laureaat ning 
Eesti Muusikaõpetajate Liidu auliige. 
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õpetamise resultaat (Teplov, 1949). Seda arvestades on musikaalsuse 
individuaalsete iseärasuste kindlaksmääramine muusikapedagoogikas põhjapaneva 
tähtsusega. Tundes õpilaste musikaalsuse taset, saab neid aidata, milleks pakub 
soodsamaid võimalusi diferentseeritud õpetus, mis läbib ka Riho Pätsi 
muusikapedagoogilisi põhimõtteid. Pätsi käsitluses on diferentseerimise aluseks 
muusikalise materjali (laulmise, pillimängu, muusika kuulamise jms) käsitlus, mis 
lubab arvestada õpilaste erinevaid muusikalisi eeldusi ja võimeid ning loob aluse 
osavõtuks ühisest musitseerimisest. Säärane õpilaste muusikalistest eeldustest ja 
võimetest lähtuv diferentseeritud laululine tegevus tagab kõlapuhtuse, mis on tähtis 
muusikalise kuulmise tundlikkuse arendamisel ning mitmekesistab muusikalist 
tegevust rütmiliste kaasmängude näol. Järjekindel töö muudab kooslaulmise 
intonatsiooniliselt puhtamaks ning on hea ettevalmistus koorislaulmisele. Sellises 
tegevuses on Riho Päts pidanud oluliseks, et õpetaja tunnustaks õpilaste edusamme. 

Tuginedes muusikapsühholoogia uurimustele, nägi Riho Päts diferentseeritud töö 
rakendamise võimalusi ka mitmehäälsuse taju arendamisel. Tema tähelepanu 
orbiidis oli pillimäng, mis võimaldab diferentseeritud tööd nii klassitunnis kui ka 
tunnivälises muusikalises tegevuses (Päts, 1993a, lk 4, 1939c). Sellest annab 
tunnistust 1930. aastail tema juhtimisel tegutsenud Tallinna 21. Algkooli 
rütmipillide orkester (Päts, 1999, lk 43; Dormann, 1934), milles osales üle 60 
õpilase. 

Diferentseeritud töö võimalusi nägi Riho Päts eranditult kõigis muusikalistes 
tegevustes – laulmises, pillimängus, improvisatsioonis ning muusika kuulamises 
erinevaid meetodeid kasutades (relatiivne meetod, Carl Orffi õppesüsteem, 
kommenteeriv analüüs ja süntees). Eelöeldu kajastus tema loodud õppematerjalides 
(laulikud, töövihikud, näitlikud vahendid, diafilmid jne) ning „Käsiraamatus I ja II 
klassi muusikaõpetajale“ (Päts, 1969b). Võib öelda, et Riho Pätsi väide – 
muusikaliste võimete arendamisel on keskne koht diferentseeritud tööl – on 
lähtealus praeguselegi muusikakasvatusele (Põhikooli riiklik õppekava, 2011). 
(Põhikooli riiklik õppekava, 2011, Muusika, 5–15). 

2.2.6. Pillimäng kognitiivsete võimete arendajana 

1920ndate algusaastail oli üldhariduskooli muusikakasvatuses esikohal laulmine. 
Kognitiivse aktiivsuspedagoogika ideede levikuga hakati üha enam tähelepanu 
pöörama õpilase individuaalsete, loomupäraste võimete arendamisele iseseisva töö, 
õppeülesannete mitmekesisuse ja ühistöö kaudu. Selles nähti häid võimalusi 
pillimänguharrastuse kaudu, mis oli näiteks Saksamaal üks muusikakasvatuse 
komponente. 

Eesti koolides oli neil aastail pillimänguharrastus üsna tagasihoidlik, juhuslikku 
laadi ning levinum linnakoolides orkestrite näol. Puudusid vajalik kogemus, pillid 
ja sobilik repertuaar. Tegutsevad orkestrid olid koosseisult kirjud, kuna lähtuti 
eelkõige kohapealsetest võimalustest. Oli viiuli- ja mandoliiniorkestreid, ent ka 
keelpillide segakoosseise (viiulid, mandoliinid ja kitarrid; viiulid ja mandoliinid; 
mandoliinid ja balalaikad jm), okariiniorkestreid, üksikuid puhkpilli-, sümfoonia- ja 
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vene rahvapilliorkestreid (Rannap, 1977, lk 146). Pillimänguga seonduvad 
küsimused kerkisid päevakorda muusikaõpetajate konverentsil 1925. aastal, mil 
vastuvõetud resolutsioonis oli selgelt kirjas kooliorkestrite loomise ja nende 
tegevuse arendamise vajadus, samuti mängijaile jõukohase repertuaari loomine 
(Muusikaõpetajate konverents, 1925).  

1923. aastal alustas oma pedagoogitööd Tallinna 21. Algkoolis Riho Päts, kes nägi 
laulmise kõrval olulise muusikalise eneseväljenduse vahendina ja muusikaliste 
võimete arendajana pillimängu. Sellekohaseid kogemusi oli ta saanud välisreisilt 
Saksamaale (1923), kus pillimänguharrastus oli sihiteadlikult õpilasi muusikaliselt 
aktiviseeriv tegevus muusikatunnis (Päts, 1999, lk 80, 1940b). Seades eesmärgiks 
õpilaste kaasamise aktiivsesse musitseerimisse, huvi ja motivatsiooni äratamise 
instrumentaalmuusika vastu, lähtudes kergemini omandatavast mängutehnikast, 
asutas Päts Eestis 1931. aastal esimese plokkflöödiorkestri. Kuna kodumaalt polnud 
võimalik plokkflööte hankida, tellis ta komplekti (sopran, tenor, alt, bass – umbes 
20 pilli) Saksamaalt. Kui õpilaste huvi muusikainstrumendi vastu kasvas, leidis ta 
lahenduse toota pille ka Tallinnas August Kristali pillitöökojas (Päts, 1999, lk 117–
118). 

Huvi pillimängu vastu oli suur, sestap töötas ta kahe orkestriga. Kui 
plokkflöödiorkestrisse kuulusid vanemate klasside õpilased, siis moodustas ta teise, 
rütmipillide orkestri algklassiõpilastest. Siin toetus Päts G. Schünemanni laste 
muusikalise taju uurimuse tulemustele, mille kohaselt on nooremas koolieas 
soovitatav rakendada eelkõige rütmilist mitmehäälsust (Päts, 1939c). Koosseisu 
kuulusid erinevad rütmipillid, mis lisasid musitseerimisele erksust, elavust ja värvi, 
meloodiapillina toetas musitseerimist klaver. Vanema kooliastme orkester, mis 
eeldas küllaltki head noodistlugemise oskust, koosnes plokkflöötidest (20 sopranit 
ja 3 alti, 1 tenor ja 1 bass), klaverist, harmooniumist, rütmipillidest (trummid, 
trianglid, kuljused), plaatpillidest (kellamängud, ksülofonid), gongist, häälestatud 
kelladest, lisaks linnuhäältest jm. Päts on meenutanud, et õpilased võtsid orkestrite 
tööst osa suure elevusega, arenes noodistlugemise oskus ning individuaalsed 
muusikalised võimed (Päts, 1999, lk 43; Laste kontsert läks korda, 1934).  

Seaded koosseisudele tegi ta ise, mis, arvestades tema professionaalsust heliloojana, 
olid värvikad ja karakteersed. Seadeiks kasutas ta sageli eesti rahvaviise ning 
mõningaid Bartόki, Griegi, Händeli ja teiste heliloojate palu. Meloodilise 
algmaterjalina plokkflöödile, ent ka viiulile, mandoliinile jt pillidele kasutas ta 
kaanoneid (Päts, 1935a). Juba 1930. aastate alguses tutvustas Päts 
plokkflöödimängu küsimusi ning praktilist kogemust ajakirjanduses, innustades ja 
julgustades õpetajaid seda harrastama (Päts, 1932a).  
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Pilt 3. Riho Päts Tallinna 21. Algkooli lastekoori ja plokkflöödiorkestri dirigendina 

1930. aastail (R. Päts seismas klaveri juures) (TMM 67581-R) 

 

Pillimängus lähtus Riho Päts õpilaste individuaalsetest võimetest ning nende 
arendamisest. Nii näiteks usaldas ta Leopold Mozarti „Lastesümfoonia“ juhatamise 
10aastasele õpilasele, kes oli oma rollis emotsionaalne ja enesekindel, näidates 
erksa tähelepanelikkusega ja täpsusega pillirühmade sisseastumisi ning käsitsedes 
taktikeppi kindlalt (Päts, 1999, lk 120; Visnapuu, 1934d). Sageli esines orkestriga 
160-liikmeline lastekoor. Kontserdiarvustustest võis lugeda: „.. sellist muusikat pole 
varem kuuldud, see on midagi uut ja omapärast, mis paneb kuulaja jahmatama“ 
(Visnapuu, 1934d). Seesugune orkester on jäänud oma koosseisult ja repertuaari 
mitmekesisuselt fenomenaalseks nähtuseks eesti koolimuusika ajaloos tänapäevani. 

Rohked avalikud esinemised koolis ja raadios näitasid just plokkflöödi sobivust 
üldhariduskooli muusikakasvatusse. Plokkflöödiharrastus levis teistessegi 
koolidesse, sellest innustusid nii õpilased kui ka õpetajad (TMM, f. M249, n. 1/3, s. 
9). Päts on nimetanud ka takistavaid asjaolusid: pillide kättesaadamatus (tööstuse 
puudumine Eestis pillide tootmiseks), sobiva repertuaari vähesus ning õpetajate 
sellekohase oskuse puudumine (Päts, 1935a). 

Ehkki Riho Pätsi rohked avalikud esinemised koolipidudel, raadios, 
hariduskonverentsidel jm tõendasid plokkflöötide edukat rakendamist koolipillina, 
oli neil nii pooldajaid kui ka vastaseid. Nende, kuid ka levinud okariinide vastu oli 
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tuntud muusikaõpetaja, koorijuht ja muusikateadlane Anton Kasemets (1890–1978), 
kes tõi esile plokkflöödi ilmetut ja värvitut tooni ning dünaamilist paindumatust 
(Kasemets, 1935). Praktiseeriva pedagoogina reageeris Päts kriitikale mitme 
vastuartikliga ajakirjanduses ning ettekannetega konverentsidel, kaitstes plokkflöödi 
kasutamise eeliseid koolipillina: musitseerida saavad korraga paljud, sh 
tagasihoidlike muusikaliste võimetega õpilased, plokkflöödi mänguvõtete õppimine 
on märksa lihtsam kui teistel pillidel, musitseerides saab rakendada relatiivsele 
astmesümboolikale tuginevat õppeviisi, plokkflöödi hind on soodne ning seda on 
mugav kaasas kanda (Päts, 1938b, 1935a). Ta märkis plokkflöödi erilist kõla, mida 
saab sobitada paljude teiste pillidega: näiteks koos kandlega on kõla antiikse 
värvinguga, pilli võib kasutada mitmekesiselt ja paindlikult soolopillina erinevate 
koosseisudega ansamblites, laulusaates, samuti polüfoonilise väljenduslaadiga, 
näiteks Telemanni, Bachi, Händeli jt lihtsamates palades (Päts, 1932a).  

Pillimuusika viljelemise kogemusi jagas Riho Päts nii ajakirjanduses kui ka 
seminarides, rõhutades pillimängu tähtsust: areneb õpilaste muusikalise 
eneseväljenduse oskus, muusikaline kuulmine, noodistlugemise võime, samuti 
üldvõimed, nagu kontsentratsioon, tähelepanu jaotamise võime, reageerimiskiirus ja 
-täpsus ning ansamblitunnetus. Ta andis nõu orkestrite moodustamiseks ning pööras 
tähelepanu pillitämbrite sobivusele (Päts, 1935a), analüüsis kooliorkestrite 
muusikalise kvaliteedi ja kvantiteedi suhete küsimusi, repertuaari jõukohasust, 
kõlapuhtust, tooni kvaliteeti ning orkestri kõlalist külge ja ilmekust (Päts, 1938b). 

Riho Pätsi innustusel tekkis 1930. aastail erinevaid orkestriliike nii algkoolides kui 
ka keskkoolides (Visnapuu, 1934a). Saamaks ülevaadet pillimuusika olukorrast 
koolides, tegi ta sellekohase uuringu ning tutvustas tulemusi ka ajakirjanduses 
(Päts, 1935a). See toob esile Pätsi uurijanatuuri – probleemi lahendamiseks tuleb 
selgitada selle olemus ja põhjus ning leida võimalusi küsimus lahendada. Uuring 
näitas, et kõige rohkem tegutses 1930. aastail mandoliiniorkestreid. Nende vajaduse 
rahuldamiseks hakati Eestis isegi pille tootma (Rannap, 1977, lk 147; Oja, 1938). 
Tähtsaks tuleb pidada seika, et mandoliiniharrastust toetasid ka paljud kutselised 
muusikud, toonitades pilli praktilisust: mänguvõtete kiiret omandamist, samuti 
sobivat hinda. Mandoliiniorkestri juhina paistis silma Tartu muusikapedagoog ja 
koolijuht, esimese mandoliiniõpiku koostaja Valentin Marvet, kes nägi pillimängu 
harrastamise kaudu suurepäraseid võimalusi ohjata hüperaktiivseid ning raskesti 
kasvatatavaid õpilasi (Palamets, 2011).   

Kiiresti levisid ka okariinid, mille puhul Päts märkis positiivsena lihtsat 
mängutehnikat ning mugavat kaasas kandmist. Keeruliste asjaoludena mainis ta 
intonatsioonipuhtuse saavutamist ning repertuaari piiratud valikut, mis lähtub pilli 
omapärast. Okariinide orkestritest silmapaistvaimana, ka arvuliselt suurimana 
nimetas ta Harald Meri orkestrit Pärnumaal. Keelpilliorkestritest oli noil aastail 
tuntum Väike-Maarjas tegutsenud viiuliorkester M. Meose juhatusel. Selle 
pillikoosseisu puhul on Päts kirjutanud intonatsioonist ja kõlaprobleemidest ning 
sobiva repertuaari vähesusest (Päts, 1935a).  
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1930. aastail kujunes laste muusikaharrastuse meelispilliks klaver. Professionaalse 
pianisti ja heliloojana tajus Päts, et klaverimängu algõpetus, mis tugines eranditult 
võõrapärastele klaverikoolidele, nn klavierschule’dele, vajas uut 
muusikahariduslikku alust – rajamist eesti rahvamuusikale ja rahvuslikule 
heliloomingule ning oma ajast tulenevaile metoodilistele käsitlustele (Päts, 1999, lk 
127). 1930. aastate keskel valmiski R. Pätsi 4-osaline „Klaverimängu õpetus“ (Päts, 
1935–1939e). Selles kontekstis on huvitav tema artikkel 1931. aastal, kus ta 
tutvustas ajastu silmapaistvate pianistide-pedagoogide K. Leimeri ja W. Giesekingi 
uudset vaadet klaverimängu pedagoogikale, milles tehniliste oskuste kõrval oli 
tähtsustatud muusika väljendusvahendite ja teoste analüüs (Päts, 1931d). Päts, 
kellele omase tunnusjoonena võib mainida valmisolekut katsetada uudseid 
seisukohti ning neid sobivuse korral omakski võtta, rajas „Klaverimängu õpetuse“ 
uudsele, aktiivsuspedagoogikast tulenevale klaverimängu pedagoogikale. Selles 
olid iseseisev ja individuaalne töö ühendatud konkreetsete tööjuhistega, muusikalisi 
väljendusvahendeid selgitatud eakohaselt jms. Kõrgelt hindas „Klaverimängu 
õpetust“ tollane Tallinna Konservatooriumi kunstinõukogu, soovitades seda 
õppematerjaliks kõrgkoolile. Arvati, et selle abil omandavad õpilased kindla aluse 
kerge, stiilipuhta muusika mõistmiseks, samuti rahvusliku, eriti eesti heliloomingu 
eripära tunnetuse (Mesiäinen, 1935b).  

Klaverimängu metoodika uuendamine oli Riho Pätsi tähelepanu keskmes taas 1960. 
aastail, mil ta asus koostama „Klaveriõpikute“ sarja, seekord koostöös oma 
pianistist tütre Leelo Kõlariga22 (Päts ja Kõlar, 1965c). Pätsi sõnul lähtuti seda luues 
laste muusikalise mõtlemise aktiviseerimise vajadusest ning selle kindlast 
suunamisest muusika elementide tunnetamisele (Päts, 1999, lk 173). Seesmise 
kuulmise arendamiseks ja aktiviseerimiseks lisasid autorid kogumikku 
improviseerimise elementaarkursuse, milles toetuti C. Orffi muusikaõpetuse 
ideedele. Pätsi improviseerimise elementaarkursuses leiame mõningaid uusi võtteid, 
nagu rütmilis-meloodilised improvisatsioonid ja rütmilis-meloodilised 
variatsioonid, mida ta rakendas oma pedagoogitöös juba 1930. aastail. 
Klaverimängu õpik sisaldas eesti ja teiste maade rahvalaulude seadeid, samuti oli 
väärtustatud kodu- ja välismaa heliloojate uudislooming (E. Tamberg, J. Koha, 
A. Pärt, A. Marguste, E. Tubin, H. Eller, B. Bartόk, Z. Kodály, C. Orff, 
I. Stravinski, D. Šostakovitš jt). Peale improvisatsiooniharjutuste, algosa ja 
klaveripalade, mis on jagatud kolme kogumikku, on autorid esitanud eraldi osadena 
polüfoonia ning etüüdid ja harjutused. 

Pillimänguharrastus levis 1930. aastail hoogsalt, saavutades kümnendi lõpus 
tähelepanuväärse positsiooni muusikakasvatuses. Tähtis roll selles kuulus Riho 

                                                 
22 Leelo Kõlar (1927) – pianist, pedagoog, muusikakriitik; Riho Pätsi tütar. Lõpetas 1954. aastal 
klaveri erialal Tallinna Riikliku Konservatooriumi (prof B. Luki klassis). Töötanud 
klaveripedagoogina G. Otsa Muusikakoolis. Avaldanud rohkesti artikleid, sh nüüdisajal (Teater. 
Muusika. Kino, Sirp jt). Koostanud lastele klaveriõpiku „Algus“ (1994) ning „Klaverijutud“ 
(1999). (Eesti Muusika Biograafiline Leksikon I, 2007, lk 354). L. Kõlar on Riho Pätsi 
Koolimuusika Fondi laureaat. 
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Pätsile, kelle mitmekülgne professionaalne tegevus pillimuusika viljelemisel oli 
eeskujuks teistelegi. Pillimängu edasist arengut takistasid ühiskondlik-poliitilised 
sündmused – II maailmasõda ning Eesti Vabariigi okupeerimine NSVL poolt.  

Taas kerkisid pillimänguküsimused üldhariduskooli muusikakasvatuses 1960. 
aastail, mil Päts tutvus Carl Orffi õppesüsteemiga, hinnates seda laste muusikalises 
kasvatuses originaalseks. Oma sellekohase ettekandes väärtustas toetumist 
olustikulistele mängudele, lastele omastele intonatsioonidele ja rahvaste lauludele 
ning, mis kõige tähtsam, musitseerimist omalaadsetel rütmi- ja meloodiapillidel 
(Päts, 1989a, lk 168; Tamm, 1964). Pillimäng kajastuski uudse suunana 1960. 
aastail Riho Pätsi ja Heino Kaljuste JO-LE-MI laulikutes, moodustades 
süsteemikindlate improviseerimisharjutuste ning -ülesannetena orgaanilise terviku 
(Päts ja Kaljuste, 1970a, 1970b, 1969a, 1969b, 1968e). Kesksel kohal on selles 
rohkearvulised Pätsi loodud maitsekad ja vaimukad ostinato-saated, mis annavad 
tunnistust temast kui professionaalist helilooja ning pedagoogina. Tänapäeva 
laulikute autoreina kerkivad esile Monika Pullerits ja Liivi Urbel, kelle õppevaras 
tugineb pillimängu rakendamine Orffi metoodikale.  

Et elustada noorte seas vaibunud viiulimänguharrastust, lõi Päts 1950. aastate lõpus 
eesti rahvaviisidele toetuvad miniatuursed „20 viiuliduetti“ (TMM, f. M236, n. 2), 
mis pole mõeldud kontsertettekandeks, aga oskuslikult valituna ja järjestatuna 
sobivad need sellekski (Kuusk, 1999, lk 13). Viiuliduetid on kõlanud laste esituses 
paljudel Riho Pätsi Koolimuusika Fondi üritustel – konverentsidel ja fondi 
laureaatide tunnustamisel. 

Põhjalikke juhiseid tunniväliseks instrumentaalmuusika harrastamiseks 
kooliorkestrites (löökpilliorkester, mandoliini- ja kitarriorkester, keelpilliorkester, 
rahvapilliorkester, puhkpilliorkester, plokkflöödiansambel) on Riho Päts jaganud 
oma monograafias „Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis“ (Päts, 1989a, lk 113–
139), mis näitab teda kui professionaalist heliloojat ja erinevate pillide ning 
orkestriliikide kõlaliste ja tehniliste võimaluste tundjat, millest kõneleb tema 
mitmekülgne instrumentaallooming erinevatele koosseisudele ning milles leiame 
sümfoonilist muusikat, lavamuusikat, muusikat puhkpilliorkestrile jm (vt ptk 3.3.2).  

Pillimäng muusikatunnis ning tunnivälises tegevuses on olulisel kohal 2011. aasta 
põhikooli riikliku õppekava muusika ainekavas. Pillimängu kaudu arenevad õpilaste 
võimed, sotsiaalsus ning tekitatakse huvi elukestva muusikaharrastuse vastu. Selles 
nähakse ette esmaste mänguvõtete omandamist plokkflöödil või 6-keelsel 
väikekandlel, vanemas astmes akustilise kitarri akord mänguvõtete omandamist. 
Musitseerimist mitmekesistab Orffi instrumentaariumi kasutamine laulude 
kaasmängudes, mida hindas kõrgelt ka Riho Päts.   

2.2.7. Ühislaulu fenomen rahvusliku identiteedi säilitaja ja kujundajana  

19. sajandi lõpus võis täheldada paljudes Euroopa riikides (Saksamaal, Soomes, 
Norras, Taanis jm) kultuuriloolist huvi oma maa rahvuskultuuri tundmaõppimise ja 
uurimise vastu. Eestiski mõtestati sel ajajärgul kultuuriloolist pärandit ning selle 



97 

mõju rahvuskultuuri arengule. Eesti tuntud kultuuriloolane Oskar Loorits on öelnud 
tuleviku kohta tähtsa mõtte: inimkultuur oma üksikavaldustes ja -kalduvustes 
taotleb küll aina suuremat erinevust, kuid lähemal vaatlusel näeme, et selle 
üksikelemendid on üksteisest sõltuvad, läbi põiminud ja isoleerituina 
eksisteerimatud, moodustades suure orgaanilise ning seaduspäraselt areneva terviku 
(Loorits, 1932, lk 45). Tõepoolest, maailmakultuur on sedavõrd mitmekesine, 
kuivõrd ta sisaldab erinevaid rahvuskultuure, millel on tasakaalustav mõju 
tänapäeva globaliseeruva eluviisi kontekstis. Rahvuskultuur toitub aga kindlast 
pinnasest – kultuuritraditsioonidest, milles on eriline kaal püsiväärtustel (Rüütel, 
2000, 2002; Kuutma, 1998,1996).  

Helilooja Veljo Tormise sõnul ei ole rahvuslikud kultuuriväärtused sugugi 
väärtused ainult meile endile, vaid need on ka vahetusväärtused. Et kellelegi teisele 
midagi anda, peab endal enne midagi olemas olema. Säilitades omakultuuri ja oma 
näo, on meil ka muule maailmale midagi pakkuda (Tormis, 1972). Suhestudes 
erinevate kultuuridega, ei kaota rahvas, kel on rikas ja arenenud kultuur, oma 
eripära, vaid vastupidi: rikastub veelgi (Lotman, 2002, lk 181).  

Laulnud on kõik rahvad sajandeid ja aastatuhandeid. Kuna meie muusikainstinktid 
pärinevad inimkonna lapseeast, on sellest tulenevatel vormidel ürgne ning 
vastupandamatu mõju, eriti inimhäälel, järelikult ka rahvalaulul (Sloboda, 2000, lk 
239). 

Eestlaste kultuuripärandisse ning alateadvuslikku ajalooteadvusse kuulub 
aastatuhandeid tagasi tekkinud esimene ühislaulu liik – regilaul, mille esmane 
funktsionaalne tähendus oli seotud igapäevase eluga. Kujunesid välja töö-, mängu- 
ning kalendritähtpäevade laulud, mida esitasid vaheldumisi eeslaulja ja koor. Koor 
kordas eeslaulja lauldud värssi. Niisugust laulmisviisi võib vaadelda kui 
interaktsioonilist solidaarsusakti: esinetakse ühtse koorina, mida juhib eeslaulja. 
Ühislaul ongi ühe- või mitmehäälne kooslaul, mis kannab rahvale olulist sõnumit ja 
kujundab ühtekuuluvustunnet.  

13. sajandil tekkis regilaulu kõrvale teinegi ühislaulu liik – roomakatoliku 
teenistuse ühislaul ning 17. sajandil luterlik kirikukoraal. Et kirikulaulu taset tõsta, 
uut laulu rahvale ette kandes arusaadavaks teha ning ühislaulu kaudu koguduse 
ühtekuuluvustunnet kasvatada, asutati paljude kirikute juurde koolid. Õpilaste 
ülesanne oli jumalateenistusel laulda ning koguduse ühislaulu toetada (Toi, 2001, lk 
70).  

18. sajandi alguses võime kõnelda juba mitmehäälsest ühislaulust, mida harrastasid 
vennastekoguduste liikmed. Nende ühislaulud, milleks olid valdavalt omaloodud 
laulud, ent ka luterlikud koraaliviisid, olid liikuva meloodiaga, erksamad, sageli 
rahvaliku mängulaulu moodi jutustava sisuga. Mitmekesistamiseks ja elavamaks 
muutmiseks kasutati saateinstrumentidena tihti kannelt, viiulit, flööti jt pille 
(Põldmäe, 1988, lk 72). Et eestlastele laulda meeldis, siis tehti ka luterlikus kirikus 
selleks kõik, et koguduselaulul oleks taset ja mõjuvust. Vennastekoguduste eeskujul 
saatsid lihtsamaid luterlikke kirikulaule sageli erinevad muusikainstrumendid.  Võib 
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öelda, et 18. sajandi keskpaik lisas luterlikule kirikumuusikale uue, psühholoogilise 
tahu, milles muutus tähtsaks ühislaulu emotsionaalne külg: esiplaanile kerkis 
koguduse meeliülendav ühislaul (Dahlhaus, 1989, lk 179). Selleks, et kirikulaulu 
taset ühtlustada, võeti 19. sajandi esimesel poolel kasutusele koraaliraamatud: 1839. 
aastal Johann Ehregott Punscheli ühehäälsete koraalide kogumik, mis oli kasutusel 
ka koolides, ning 1845. aastal Johann August Hageni koraalikogumik.  

19. sajandi alguses kujunes kiriku kõrval ühislaulu edendamise keskseks kohaks 
kihelkonnakool. Sajandi keskel kasvas ka koolide ja koguduste kooride arv ning 
laienes huvi koorilauluharrastuse vastu. Kirikumuusika kõrval, mis oli rahvaga 
kõige vahetumas kontaktis koguduse ühislaulu kaudu, hakkasid 19. sajandi keskel 
levima ka ilmalikud laulud. Fr. R. Kreutzwald oli üks esimesi, kes asus kirikulaulu 
võrdsustama eesti rahvalaulu ja ilmaliku lauluga.  

19. sajandi keskel kerkis aga esile kunstilisi eesmärke taotleva ühislaulu liigina 
saksa kultuuriareaalis harrastatav koorilaul. 19. sajandi II poolel võis kõnelda juba 
laialdasest koorilauluharrastusest nii linnas kui ka maal. Eesti erinevates 
paikkondades toimunud laulupühadel ja laulupäevadel laulsid mitmehäälsed koorid. 
Koolide juurde hakkasid tekkima lastekoorid, kes osalesid samuti kohalikel 
laulupäevadel. Ajaloolise tähtsusega sündmuseks kujunes esimene laulupidu 1869. 
aastal, mis seadis silme ette rahvusliku edenemise ja kultuurilise enesemääramise 
eesmärgi. Nii tekkis Eestis uus rahvusliku kultuurimudeli versioon (Degh, 1978, lk 
43), mille olulisemaks kultuuriliseks metafooriks kujunes laulupidu. 

Ühislaulu edasist arengut toetasid esimesed eesti laulupeod ning koolilaulikute 
avaldamine. 20. sajandi esimestel kümnenditel avaldati hulk koolilaulikuid, mille 
autorid olid V. Tamman, J. Aavik, A. Kiiss jt (Rannap, 1977, lk 40). 1920. aastate 
lõpus alustasid ühise kooli lauluvara koostamist A. Wirkhaus, E. Laanpere ja 
V. Tamman. Laulude valiku kooskõlastamine erinevate instantsidega ei 
võimaldanud välja anda ühist lauluvara kogumikku (ibid, 19).  

1930. aastate algul tekkis ühislaulu edendamisel ka hariduskorralduslikke takistusi. 
Üldsuse suurt protesti tekitas 1930. aastate tunnijaotusplaan, kus gümnaasiumis 
laulmistunde polnud ning ette oli nähtud 2 koorilaulutundi nädalas kõigile 
gümnaasiumiklassidele. Uute kavade seletuskirjas oli märgitud, et eesti rahvas on 
küllalt lauluarmastaja ja gümnaasiumi õpilaskond on piisavalt küps selleks, et leida 
musitseerimisrõõmu lauluringides osalemisest (Rannap, 1977, lk 20). Laulmise 
diskrimineerimise vastu astusid paljud muusikud, nagu A. Karindi, kes nimetas seda 
sammu absurdseks ja võhiklikuks (Karindi, 1930), samuti J. Aavik, kes soovitas 
Haridusministeeriumil kohe otsust muuta, vastasel korral anda riigivõim üle neile, 
kes suudavad hinnata laulukultuuri tähtsust (Aavik, 1930). H. Meri nimetas aga 
sammu vaimseks pankrotiks (Meri, 1930). Ajakirjanduse veergudel sekkus 
diskussiooni R. Päts: „Kui kool, millele paneme oma lootused, on võimetu 
laulukultuuri tõstmiseks midagi ära tegema, siis oleks sellest väga kahju.“ Ta juhtis 
tähelepanu olukorra komplitseeritusele: kui koorilaulus osaleb korraga näiteks 200 
õpilast, tekitab see vaid negatiivseid tagajärgi. Näiteks pole võimalik arendada 
õpilaste individuaalseid vokaalseid võimeid ning arvestada vanusest tulenevat 
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füsioloogilist eripära, samuti tekib raskusi distsipliini säilitamisega. Ta rõhutas, et 
ühislaul on meeliülendav ning selle kultiveerimine õpetajale tänulik ülesanne ainult 
siis, kui see on otstarbekalt korraldatud (Päts, 1930a).  

Olukord paranes mõneti alles 1934. aastal, mil keskkoolis nähti ette üks laulmise 
tund nädalas. Gümnaasiumiprogrammi ning selle juurde kuuluva põhjaliku ja 
metoodiliselt hästi läbi mõeldud seletuskirja koostas Haridusministeeriumi 
ettepanekul Riho Päts. Arhiiviandmeil toetasid seda tuntud muusikapedagoogid 
Gustav Ernesaks, Juhan Jürme, Juhan Aavik ja Karl Leinus (Rannap, 1977, lk 24).  

1930. aastail kujunes ühislaulu edasiarendajaks Riho Päts, kes nägi selle 
fundamentaalse alusena muusikakasvatuse tunde nii põhikoolis kui ka 
gümnaasiumis, samuti koolilaulikute ning ühtse laulurepertuaari olemasolu. Tähtsal 
kohal oli R. Pätsi enda ühislaulukogemus, mille ta sai Soomes, osaledes 1930. 
aastate alguses muusikaõpetajate suvekursusel, kus ühehäälsete isamaaliste laulude 
laulmine tekitas ühistunnet ja laulurõõmu (Päts, 1930d). Ühislaulu sugestiivset 
mõju täheldas Päts ka 1930. aastail Venemaal, Leningradis – see haaras kõiki hoo ja 
vaimustusega (Päts, 1937b). Ka Saksamaal, kus R. Päts viibis vahetult enne II 
maailmasõja puhkemist, oli ühislaul kesksel kohal (Päts, 1940b).  

Ühislaulu edendamisele aitasid kaasa uued kogumikud „Leelo III“, „Leelo IV“, 
„Leelo V“ ning „Leelo VI“ (1932), mille koostajate rühma kuulus Juhan Aaviku, 
Voldemar Tammani ja Tuudur Vettiku kõrval ka Riho Päts. See oli professionaalse 
pedagoogilise kogemuse ja potentsiaaliga loominguline töörühm, kelle tööna 
valmisid meeldivaimad laulukogumikud kõigist seni ilmunuist (Mesiäinen, 1932b; 
TMM, f. M236, n. 1, s. 78). Sarja muutis erakordseks rohke eesti heliloojate 
uudislooming (Mart Saar, Artur Kapp jt) ning selles ilmusid esimest korda 
tänapäevani eestlaste ühislauluvarasse kuuluvad Riho Pätsi lastelaulud „Labajala 
valss“, „Jaan läeb jaanitulele“ ja „Pill oll’ helle“.  

Et arendada ühislaulu ja rikastada laulurepertuaari, asus Riho Päts 1930. aastate 
keskel koostama uut koolilaulikute sarja „Lemmiklaulikud“, mis sisaldasid 
eripalgelist laulurepertuaari 1.–8. klassini (Päts, 1935–1939c). Sellesse kuulusid 
eesti ja teiste maade rahvalaulud, vaimulikud laulud jt, eriline koht oli aga 
isamaalistel lauludel. Lemmiklaulikute sihiteadlikku repertuaarivalikut on kõrgelt 
hinnanud ka V. Tormis (2000, 147) .  

1940. aastal ilmus R. Pätsi artikkel „Ühislaulmisest“ (Päts, 1940a), milles ta 
analüüsis ühislaulu positsiooni tolleaegses Eesti ühiskonnas. Miks aktualiseerus 
ühislaulmise temaatika just neil aastatel? Juba 1930. aastate keskel oli 
ajakirjanduses (sh pedagoogilises) rohkesti artikleid noorte rahvusliku kasvatamise 
teemal. Kirjutati rahvustunde nõrkusest ning vähesest rahvusteadvusest, võõra 
liigsest sallimisest ning oma alahindamisest, st rahvusluse defitsiidist (Vaigla, 
1935). Etteheiteid tehti kooliuuendusliikumisele, kes pole piisavat tähelepanu 
pööranud sotsiaalse kasvatuse kandva elemendi – rahvustunde – kujundamisele, 
passiivselt suhtutakse isegi hümni laulmisesse, tagasihoidlik on ühislaul avalikel 
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muusikaüritustel (Kull, 1938) ning muret tuntakse noorte huvi puudumise pärast 
eesti elu loomise ja kujundamise vastu (Käis, 1938).  

Rõhutati, et Eesti kool peab valmis ning valvel olema kodanike rahvusliku iseloomu 
arendamiseks, sest rahvusliku karakteri probleem on ühiskondliku ning riikliku elu 
tuleviku küsimus (Kaik, 1935). Rahvuslik kasvatus oli neil aastail seotud levima 
hakanud sotsialistliku ideoloogiaga, milles nähti ohtu Eesti riiklikule julgeolekule. 
Ühislaulu kui sotsiaalse ja emotsionaalse ühisakti tähtsust tunnustas Riiklik 
Propaganda Talitus, kelle initsiatiivil asuti koostama erilist ühislaulude kogumikku. 
Uute, ühehäälsete laulude saamiseks, mis sobiksid kasutada massilauludena 
rahvuslikel ja isamaalistel pidustustel ning peo- ja seltskondlike lauludena, kuulutati 
välja konkurss. Spetsiaalsed saated ühislaulu edendamiseks tõi kuulajateni Raadio-
Ringhääling (Päts, 1940a).  

Riho Päts esitas ühislaulu arendamise sihikindla tee, mida ta nägi koolieelses eas 
alguse saava protsessina: „Kuna väikelaps laulab meelsasti ja seejuures veenva 
otsekohesusega, siis meie ülesandeks on sellise spontaanse laulmislaadi 
säilitamine ..“ (Päts, 1940a, lk 186). Esimese sammuna nägi ta niisuguse lastepärase 
ühisrepertuaari koostamist, mida võiks kasutada kogunemistel jm ühisüritustel. 
Omaseks saades kujundabki see hiljem spontaanselt esilekerkiva harjumuse, mida 
võib nimetada lastelaulu traditsiooniks ning millele toetub kogu ühiskonna 
laulutraditsioon. Päts rõhutas, et ühislaulmise traditsiooni tugevus oleneb eelkõige 
selle juurte sügavusest: ulatuvad need lasteni ja noorsooni, võime olla julged selle 
püsivuses ning kindluses. Teise sammuna märkis ta ühislaulu harrastamise 
vajalikkust koorikultuuris. Koorilaul kui kunstilisi sihte taotlev vorm jäägugi 
selleks, kuid ühislaulul ühiskondliku ühtekuuluvuse võimsama väljundina olgu 
kindel positsioon ka siin: koorid võiksid pühendada igas proovis 10–15 minutit 
ühislaulule. Tõstes esile ühislaulu kui rahvusliku ühtekuuluvuse väljendusvahendi 
harrastamise vajalikkust koolikultuuris, kaasas Riho Päts ühislaulu propageerimisse 
ka meedia – Raadio-Ringhäälingu ja ajakirjanduse (Päts, 1939g). Ta nägi ühislaulu 
arengus suurt perspektiivi koolikooride tegevuses: ühelt poolt toetasid seda 
õppeprogrammid, teiselt poolt aga lastekooride tegevuse hoogustumine sel 
perioodil. Riho Päts oli nende tegevuse innustaja ning ka lastekooride üldjuht 
laulupidudel (Raudsepp ja Vikat, 2011; Päts, 1962d). Ta oli veendunud, et 
võimaluste saabudes, kus on vaja ühislaulu rakendada, saab rahvas tõestada end 
laulurahvana (Päts, 1940a). Ajalooliselt oli eesti rahvas selleks valmis. Selle 
avaldusvorm oli aastail 1988–1989 toimunud laulev revolutsioon.  

Tänases koolis on täiesti uus õpilane – ta on avatum, vastuvõtlikum, terasem ning 
tema arengut kujundab olulise välisfaktorina meedia ja internet. Tuleb arvestada, et 
koolis kujundatavate väärtuste kõrval mõjutavad õpilast ka ühiskonnas toimivad 
trendid –   popkultuur ja selle ilmingud. Rahvusliku identiteedi säilimise ja 
arendamise seisukohast tähtsustub muusikakasvatuses kultuuritraditsioonide 
säilitamine ja edasikandumine, mille tagatiseks on võimalikult suurearvulise 
õpilaskonna  kaasamine. Aluse sellele loob ühislaulu kogemus, mis ühistunde, 
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eneseväljendamise, eneseteostamise, mina-leidmise kaudu  tugevdab rahvuslikku 
identiteeti (Stolovitš 1992; Adorno 1997).  

Kõik see sisaldub  2011. aasta riikliku põhikooli ja gümnaasiumi õppekava muusika 
ainekavas, kus ühislaul on traditsiooniliselt kindlal positsioonil.  Ainekavas on 
määratletud ühisrepertuaar (regilaulud, isamaalised laulud, tuntud koorilaulud jt), 
mida oskavad laulda kõik õpilased, mis ongi ühislaulu jätkusuutlikuse garantiiks 
(Põhikooli riiklik õppekava, 2011, Muusika, 5–15). Eesti laulupidude traditsiooni 
tähendust ja tähtsust rahvusliku identiteedi säilimisel on toetanud erinevatel 
ajastutel eesti haridus- ja kultuuripoliitika.   

Riho Pätsi tegevus ühislaulu arendamisel oli sihikindel, tema rajatud 
ühislaulutraditsioon ulatub tänapäeva. Paljude tolleaegsete lauludega on üles 
kasvanud mitu põlvkonda, neid laule on praegusteski muusikaõpikutes ning 
laulupidude repertuaaris.  

 

 

Pilt 4. Riho Päts lastekooride üldjuhina 1947. aasta üldlaulupeol (TMM 113188-R) 

 
Teise peatüki kokkuvõte  

Riho Pätsi fenomen muusikapedagoogikas avaldus 1930.–1970. aastail tema 
teadvustatud kogemustena pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurija sümbioosis. 

1920.–1930ndatel levisid Eestis reformpedagoogika ideed, nende edasiarendajaks 
kujunes Johannes Käis. Muusikakasvatuses kujunes uuendusideede elluviijaks Riho 
Päts, kes oma professionaalses pedagoogilises tegevuses oli saavutanud efektiivseid 
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tulemusi. Pätsi pedagoogilist kogemust avardasid välisreisid (Saksamaa, Soome, 
Inglismaa, Nõukogude Venemaa, Tšehhi Vabariik, Leedu), samuti kursisolek 
muusikapedagoogika ja psühholoogia teadusuuringutega (G. Schünemann, 
C. Stumpf, G. Révész, C. Seashore, M. v. Briessen, C. Eitz, V. Siukonen, 
T. Glebov, O. Beljajev-Eksemplarskaja, B. Teplov jt). Uudse õppekäsitluse põhjal 
asetus kesksele kohale lähtumine õpilase ressurssidest, õpilase suunamine ja 
toetamine õppes ning õppimise efektiivsemaks muutmine, mis on tunnuslik ka 
nüüdisaja muusikapedagoogikale.  

Riho Pätsi muusikapedagoogilisest kogemusesest kujunesid tema innovaatilised 
suunad, mis olid aluseks paradigmaatilistele muudatustele eesti muusikakasvatuses: 
relatiivne analüütilis-sünteetiline meetod, kommenteeriv analüüs ja süntees õppes, 
improvisatsioon muusikalist mõtlemist aktiviseeriva vahendina, analüütilise 
muusikakuulamise oskuse kujundamine, hääle ja lauluvõime arendamine, pillimäng 
kognitiivsete võimete arendajana ning ühislaul rahvusliku identiteedi säilitaja ja 
arendajana. Keskne koht kuulus õpilaste muusikaliste võimete tundmaõppimisele 
ning muusikalise mõtlemise arendamisele. Päts pidas tähtsaks ka sotsiaalempaatia 
suurimat väljundit – ühislaulu ja koorilaulu.  

Siit kasvasid välja Riho Pätsi muusikapedagoogilised põhimõtted: eranditult kõik 
inimesed on muusikaliselt mõjutatavad ja arenguvõimelised, muusikalise mõtlemise 
arendamine on võimalik emotsionaalsusel põhineva intellektuaalse ja sensoorse 
protsessina. Nende põhimõtete ellurakendamise kõige efektiivsema vahendina nägi 
Riho Päts relatiivset meetodit, mida ta tutvustas muusikakasvatuse eksperdi ja 
uurijana seminaridel, ajakirjanduses ning teaduskonverentsidel kodu- ja välismaal. 
Samal ajal koostas ta sellekohast õppevara õpilastele ning õpetajatele.  

Et kaasata õpilased aktiivsesse õppesse, võttis ta kasutusele kommenteeriva 
analüüsi ja sünteesi, mida rakendati üldhariduskooli muusikakasvatuses 1960. 
aastail.  1964. aastal pälvis R. Päts tähelepanu ja tunnustust Rahvusvahelisel 
Muusikakasvatuse (ISME) kongressil Budapestis, kus ta esines ettekandega „ 
Mõningaid võimalusi õpilaste muusikalise mõtlemise aktiviseerimiseks“.   

Uudse nähtusena eesti muusikakasvatuses arendas Riho Päts välja muusika 
kuulamise protsessuaalsed alused. Selles tähtsustus õpilaste sensoorsete ja 
intellektuaalsete võimete arendamine kuulamistundlikkuse, kõlavärvi, rütmi, 
meloodia, harmoonia ja vormitaju kogemise kaudu ning sealtkaudu analüütilise 
muusikakuulamise oskuse arendamiseni aktiivõppemeetodeid, nagu vestlus ja 
arutelu, rakendades.  

Riho Päts rakendas muusikakasvatuses esimesena improvisatsiooni, et arendada 
õpilaste loovvõimeid ja muusikalist mõtlemist. Sel eesmärgil töötas ta välja 
relatiivsele meetodile ja eesti rahvalaulule tugineva süsteemi. Improvisatsioon 
muusikaõpetuses kajastus uudse suunana 1960. aastail Riho Pätsi ja Heino Kaljuste 
JO-LE-MI laulikutes, moodustades süsteemikindlate improviseerimisharjutuste ja -
ülesannetena orgaanilise terviku. 
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Kuna muusikaline võimekus ehk potentsiaal muusikaga tegelda on igal inimesel 
erinev, asetas Riho Päts pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurijana kesksele kohale 
õppe diferentseerimise vajaduse. Võimalusi diferentseeritud tööks nägi Päts 
eranditult kõigi muusikaliste tegevuste valdkondades: laulmises, pillimängus, 
improvisatsioonis ja muusika kuulamises erinevaid meetodeid kasutades. 
Sellekohast repertuaari võimaldas valida tema kui pedagoogi ja helilooja 
professionaalsus. 

Olulise muusikalise eneseväljendusvahendina tõi Riho Päts eesti muusikakasvatusse 
pillimängu, asutades 1931. aastal Eestis esimese plokkflöödiorkestri. Huvi 
suurenedes pillimängu vastu töötas ta õpilaste võimetest lähtudes mitme orkestriga, 
seaded erinevatele koosseisudele tegi ta klassikalise ja rahvamuusika baasil, mis 
olid tema kui professionaalse helilooja puhul isikupärased, värvikad ning 
karakteersed. Pätsi laiahaardeline tegevus pillimängu juurutamisel oli eeskujuks 
erinevate orkestriliikide tekkimisele 1930. aastail nii algkoolides kui ka 
keskkoolides. 

Eesti klaverimängu pedagoogikas kujunes teedrajavaks tema kui professionaalse 
pianisti 4-osaline „Klaverimängu õpetus“, mis pälvis tunnustust nii kodu- kui ka 
välismaal. Koostöös pianistist tütre Leelo Kõlariga valmis „Klaveriõpikute“ sari, 
mille muutis eriliseks improvisatsioonile tuginev käsitluslaad. Et elustada noorte 
seas vaibunud viiulimänguharrastust, lõi Riho Päts „20 viiuliduetti“.  

Uue põlvkonna rahvustunnetuse ja -ühtsuse kujundamisega 1930. aastail kujunes 
Riho Pätsist ühislaulu traditsiooni arendaja. Oma kogemusest lähtuvalt nägi Päts 
ühislaulu harjumuse kujunemist protsessina, mille aluseks on muusikatundide 
olemasolu kõigis klassides ning seal omandatud ühine laulurepertuaar, mida saab 
laulda kogunemistel, muusikapidustustel ja muudel ühisüritustel. Suurt perspektiivi 
ühislaulu arengus nägi Riho Päts koolikooride tegevuses, andes neile tähtsa koha 
laulupeotraditsiooni edasikandumises. 

Tänases Eesti koolis tagab ühislaulu jätkusuutlikkuse Eesti haridus- ja 
kultuuripoliitika, kus muusikaõpetusel on kindel positsioon üldhariduskooli 
riiklikus õppekavas ning milles  ühislaululu fenomen toimib ühise laulurepertuaari, 
koorilauluharrastuse ja laulupidude protsessis osalemise kaudu, olles seeläbi 
rahvusliku identiteedi kujundaks ja arendajaks. Seega on ühislaulu fenomen eesti 
rahvusliku identiteedi püsiväärtus. 

Riho Pätsi uuenduslikud suunad (relatiivne meetod, improvisatsioon, muusika 
kuulamine, laulmine, diferentseeritud töö, pillimäng), kajastuvad kaasaja eesti 
üldhariduskooli muusikaõpetuses (Põhikooli riiklik õppekava, 2011, Muusika, 5–
15; Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011, Muusika, 4–9). 
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3. ÜLEVAADE RIHO PÄTSI HELILOOMINGULISEST, 
PUBLITSISTLIKUST JA UURIMUSLIKUST 
TEGEVUSEST LÄBI MUUSIKAPEDAGOOGILISE 
PRISMA  

Riho Päts on professionaalse helilooja, publitsisti ja uurijana olnud laiahaardeline ja 
viljakas. Heliloojana kestis tema tegevus viiskümmend aastat – 1925–1975, sellesse 
kuulub rohkesti laste-, koori- ja soololaule, klaveri- ja viiulipalu, orkestriteoseid, 
muusikat näidendeile ning muinasjutuline lasteooper „Kaval Ants ja Vanapagan“. 
Mitmekülgsus on omane ka Pätsi publitsistlikule tegevusele, hõlmates aastaid 
1925–1977. Artiklites (342 ühikut) on käsitletud esteetilise kasvatuse ja 
muusikapedagoogika, ent ka muusikakriitika küsimusi. Tervikuna on Pätsi 
publitsistikale iseloomulik mõtteselgus ja -erksus, analüütiline käsitlusviis, 
kujundirohkus ning värvikas keel. Pätsi uurijategevus, mis sai hoogu 1930. aastate 
alguses, formeerus paljudes teadus- ja uurimisartikleis ning teaduskonverentsidel 
kodu- ja välismaal.  

3.1. RIHO PÄTS HELILOOJANA 

Heliloojaid, kes on loonud muusikat lastele ning noortele, on palju. Küsimus on aga 
selles, kuidas ja mil viisil jõuab helilooja oma loominguga nendeni. Pätsis, kes 
tundis põhjalikult laste muusikalise arengu iseärasusi ning oli kursis tolle aja 
uurijate C. Stumpfi (1890), G. Schünemanni (1930), G. Révészi (1926), 
C. Seashore’i (1938) jt teadustöödega, ilmnes nähtav sidusus professionaalsest 
uurijast, heliloojast ja pedagoogist, mis tegi tema loomingu lähedaseks ning 
mõistetavaks lastele ja noortele. 

Pätsi heliloomingulist kujunemist on mõjutanud mitu eesti muusika suurkuju. 
Eelkõige Mart Saar, kelle loomingu kaudu õppis ta tundma ajastu modernset 
helikeelt, loomingu mõtete julgust ja kompositsioonitehnilist virtuooslikkust. Päts 
kiindus helilooja omapärasesse, poeetilisse ja sügavalt rahvusliku värvinguga 
loomingusse, mis peegeldus tema endagi teostes. 

Riho Pätsi esteetilisi tõekspidamisi tolle aja muusikast loeme artiklist „Mõistkem 
muusikat õieti“ (Päts, 1932e). Ta oli veendunud, et muusika on mõeldud hingele, 
mitte kõrvadele ning et heliloojate püüdeks on saavutada mitte hea kõla, vaid 
psühholoogiline tõepära.  
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Pilt 5. Vasakult Riho Päts, Mart Saar ja Tuudur Vettik 1920. aastail  
(TMM 26295-R) 

 

Pätsi heliloomingulist keelt mõjutas Cyrillus Kreek, eriti tema eesti rahvalaulu 
kasutamise oskus. Kreegi eeskujul võttis Pätski ette mitu rahvalaulu kogumise 
retke, kasutades rahvalaule alusmaterjalina oma loomingus. Suuremal või vähemal 
määral mõjutasid tema muusikalist kujunemist tema kompositsiooniõppejõu Artur 
Kapi muusikalised eelistused. Sarnaselt Saare ja Kreegiga, kelle heliloomingus 
domineerib rahvuslik koloriit, sai see iseloomulikuks Pätsilegi. Seda näitavad tema 
konservatooriumipäevil valminud esimesed professionaalsed helitööd klaverile 
„Variatsioonid eesti rahvalaulu teemale“ (1925), „Sonaat e-moll“ (1926), samuti 
1926. aastal valminud segakoorilaulud „Sarvelaul“ ning „Saja, saja, vihmakene“. 
Neis (nagu Saare ja Kreegi loominguski) domineerib rahvuslik koloriit ning on 
tuginetud eesti rahvalaulule. Konservatooriumijärgseil aastail tundis Päts huvi 
rahvalaulude kogumise vastu (TMM, f. M236, n. 1, s. 97). 1928. aastal Võru- ja 
Setomaal üleskirjutatud rahvalaule kasutas ta koorilauludes „Uinulaul“ (1928) ja 
„Pill oll’ helle“ (1928) ning segakoorile loodud rapsoodias „Neijo hääl“ (1929) 
(Päts, 1999, lk 108). 

Töötanud aastakümneid muusikapedagoogina, on Pätsi looming suuresti 
adresseeritud lastele ja noortele. Oma heliloomingus ei läinud ta euroopaliku 
nüüdismuusika teed, vaid pidas esmavajalikuks isikliku eeskujuga ette näidata teid, 
mida mööda pidanuks Eesti algupärane muusikalooming tol ajal edasi minema – 
eelkõige oli see rahvuslikkus. Nagu paljud 1930. aastate autorid kasutas Pätski 
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lastelaulude, koorilaulude, klaveri- ja keelpillimuusika alusmaterjalina eesti 
rahvalaule, pilli- ning tantsuviise. Karl Leichteri analüüsituna on Riho Päts 
kasutanud rahvalaulule tuginevat uut kompositsiooni luues järgmiselt. 
Muusikateose aluseks on kindel rahvaviis, mis kujundatakse ühtlaseks tervikteoseks 
tavaliselt polüfoonilises töötluses, leidlikus mitmekesises, vaheldusrikkas, uudses 
meeleolu sügavust kajastavas kõlavärskes harmoonias ja vormilises ülesehituses 
ning koloristlike elementide ja kõlavärvi esiletõstmises (Leichter, 1997, lk 403). 

Heliteost luues on Päts suhestanud end rahvalaulu protsessis olemisega järgmiselt: 
„Folkloristlikus keskkonnas võrdsustan end rahvalaulikuga ja toimin 
rahvaloominguga oma moodi transformeerivalt. Tunnen end orgaaniliselt 
kokkukuuluvana vanade laulu- ja pillimeestega, kelle seas eriti ereda kujuna ja 
lähedasena tunnetan oma isa ta omapäraste rahvalaululiste improvisatsioonidega, 
mis meenuvad varasest lapsepõlvest.“ (Päts, 1999, lk 180). Pätsi sõnul vajab 
rahvalaul erilist harmooniat ja läbitöötlust ning peab olema välja kasvanud 
algupärasest rahvalaulust enesest, tema omapärast (Päts, 1934c, lk 34). Karl 
Leichteri arvates püüdis Päts eesti rahvamuusika hea tundjana teha sellega sama, 
mida tegid Zoltán Kodály ja Béla Bartók ungari rahvamuusikaga – nad arendasid 
rahvaviisi rütmiliselt ja polüfooniliselt mitmekesiseks, harmooniliselt värskeks ning 
detailselt viimistletud muusikaliseks kujundiks (Leichter, 1997, lk 404). 

Eesti muusikateoreetik ja helilooja Kerri Kotta on Riho Pätsi heliloomingule 
hinnangut andes toonitanud selle haridussisu, mis algab rohujuure tasandilt, saades 
alguse lapsepõlvest: „R. Pätsi muusika ei ole ainult rida helisid, mis pole ka pelgalt 
klaveripala või koorilaul, vaid meie eneseteadvus, meie kultuur“ (Kotta, 2006, lk 
15). See hinnang näitab, et Pätsi heliloomingul on märksa suurem üldkultuuriline 
tähendus. Selles põimuvad lugupidamine folklooripärandi vastu, selle meisterlik 
käsitluslaad ja žanriline mitmekülgsus.  

3.1.1. Riho Pätsi laste- ja koorilaulud 

Kaalukama ning arvukama osa Riho Pätsi heliloomingust moodustavad laste- ja 
koorilaulud (üle 100 laulu). Professionaalse pedagoogi ja heliloojana oli talle tähtis, 
et lapsed tunneksid laulmisest rõõmu. „Miks olen kõige enam just lastele muusikat 
loonud?” küsib Päts ja vastab: „Näib, et teisiti see justkui ei saakski olla. Olen ju nii 
kaua tegelnud koolides muusika õpetamisega.” (Kõlar, 1981, lk 90). 

Eriti hoolikalt suhtus Päts laulutekstide valikusse. Neis on eetilisi tõekspidamisi ja 
väärtusi kujundav sõnum: kodu, perekond, loodus, sõbrad, isamaa jm. Teda võlus 
tekstide lihtsus, värvikas ja fantaasiarikas kujundite maailm, mis on iseloomulik 
Karl Eduard Söödi, Ernst Enno, Julius Oro, Ellen Niidu, Heljo Männi, Kersti 
Merilaasi, Muia Veetamme jt luulele ning mida leidub rikkalikult ka eesti 
rahvaluules. 

Eriliselt köitsid teda vanameister Karl Eduard Söödi (1862–1950) luuletused. 
Lastekirjanduse uurija Reet Krusteni (1995, lk 85) järgi on Söödi luule inspireeritud 
folkloorilisest lastelaulust, mis on autori emotsionaalse sisendusjõuga muutunud 
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rahvalaulule omase vormitraditsiooniga lasteluuleks, kuuludes tänapäevalgi 
esteetiliste nähtuste valdkonda. Söödi kunstipärane maailm, kus valitseb eelkõige 
ilumeel, loob lugejaga tunnetest lähtuva emotsionaalse kontakti, milles kerkivad 
esiplaanile loodusnähtused, loomad, linnud ning last ümbritsev muu maailm. See 
paelus ka Riho Pätsi (Päts, 1999, lk 179). 1930. aastate algul sündis K. E. Söödi 
luulele soololaulude tsükkel klaveri saatel „Laste ringis I“ (1933), mille tekkeks 
andis arvatavasti tõuke tutvumine läti vanema põlve helilooja, dirigendi ja 
publitsisti, läti rahvaviiside innuka koguja Emīls Mengailise lastelauludega, milles 
Riho Päts on imetlenud mänglevust, huumorit ja põnevat harmooniat (Päts, 1932d). 
Fantaasiarikkus, kujundirohkus ja humoorikus peegelduvad tema teises K. E. Söödi 
luulele loodud tsüklis „Laste ringis II“ (1964).  

Paljude laulude tekstid pärinevad Ernst Enno (1875–1934) loomingust. R. Krusten 
on öelnud, et kui üldiselt on Enno luulele omane nukker alatoon, moodustab tema 
lastelooming päikesepaistelise poole. Enno pääses lastele hingeliselt lähemale kui 
ükski teine eesti luuletaja (Krusten, 1995, lk 65). Omalaadseks võib pidada Enno 
luuletuste pealkirju, mille värsiread tuletavad kohe meelde luuletuse: „Tipa 
kooliteel“, „Üks rohutirts läks kõndima“ jt. Enno puhul on rõhutatud võimet olla 
laps täiskasvanunagi, mõista ja sisse elada lapse hingeellu, osates puudutada 
väikelapsele tähtsat elunähtuste ringi, milles etendab suurt osa loodus oma 
mitmekesiste eluavalduste ja meeleoludega, nagu „Küll sa oled emake“, „Heinaaeg 
on ikka nii“, „Marjule“, „Aasal õitseb mahlakann“ jt (ibid, lk 96). Esile võib tuua 
Enno tekstile loodud hoogsa rütmi ja meloodiaga dialoogile toetuva R. Pätsi laulu 
„Laps ja tuul“, mille esmaettekandjad olid tolle aja Estonia teatri tuntud solistid 
Made Päts ning Aleksander Arder, kelle artistlik esitus muutis selle kordumatuks 
kontserdinumbriks (Päts, 1999, lk 89). 

Riho Päts viisistas ka kaasaegse kirjaniku Julius Oro (1901–1941) luulet, millele on 
tunnuslik maagiline sõnavalik, huumor, dünaamilisus ja kujundirohkus. Pätsi 
viisistatuna on tänapäevalgi tuntud „Poiste laul“, „Nääritaadi ootel“ jt. Hilisemast 
ajast paelus teda Ellen Niidu (1928) luule oma lihtsaid laste toiminguid kajastava 
isikupärase huumoriga, milles luuletaja annab olulise mõtte või harjumuse edasi 
mängulises vormis, vältides tavalist käsku-keeldu-seletamist. Laulud „Kuidas leiti 
nääripuu“, „Abimees“, „Jussi suss“ jt kuuluvad praegugi laste laulurepertuaari. 
Pätsi võlusid ka Heljo Männi (1926) luuletused oma ootamatute kõlakujundite ja 
uudsete rütmide, intiimsuse, lõbususe ning lapsepärasusega; nii sündisid lastelaulud 
„Karumõmmi unelaul“, „Pillerpall“, „Ma teen üht tööd“ jt. Tema laulutekstide 
oskuslikust valikust on kõnelnud heliloojad ja dirigendid Gustav Ernesaks ning 
Heino Kaljuste. Nende sõnul kirjutas Päts, kes pidas oluliseks laulu teksti sõnumit, 
sageli välja sobivaid luuletusi ning andis neid teistele heliloojatele viisistada (Kõlar, 
1981, lk 75; Kaljuste, 1964). 

Töötades pedagoogina, pidas Riho Päts õpikute autorina tähtsaks oma aja 
heliloojate uudisloomingut koolilaulikuis. Aastail 1935–1939 valmis Pätsil sari 
„Lemmiklaulikud“ 1.–8. klassile (Päts, 1935–1939c), mis sisaldas rohkesti R. Pätsi 
enda laule (ligi seitsekümmend). Paljudes neist on autor kasutanud eesti rahvaviise 
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(„Mardilaul“, „Labajala valss“, „Pill oll’ helle“, „Kaera-Jaan“ jt), millele ta on 
hiljem loonud ka kooriseadeid. Mitu tema kaasaegset muusikapedagoogi, nagu 
August Kiiss, Gustav-Evert Mesiäinen, Rudolf Taba jt, on Pätsi laulude puhul 
rõhutanud eakohasuse arvestamist, lapsepärasust ja rõõmuküllust, humoorikust ning 
maitsekaid ja õnnestunud seadeid (Kiiss, 1937, 1936; Mesiäinen, 1937, 1936, 
1935a; Taba, 1936b). Veel praegusteski koolilaulikutes leiame laule, mis Päts lõi 
„Lemmiklaulikute“ tarbeks. Need moodustavad eestlaste ühislauluvara, mis liidab 
Pätsi loomingu kaudu erinevaid põlvkondi. 

Ere lastele loodud muusika näide on Pätsi „Mudilasmuusika“ (1974), milles 
koorilaul on põnevas seoses rütmipillide mitmesuguste kombinatsioonidega ning 
kus on kasutatud deklamatsiooni, kõnekoore, klaverisoolosid jm. Väärib 
tähelepanu, et Pätsi eeskujul kasvasid heliloojad, kes hakkasid samuti looma 
lastelaule, nt Gustav Ernesaks, Eino Tamberg, Jaan Koha jt. Kindlasti said sellest 
innustust Veljo Tormis (1981) ja Heino Jürisalu (1982), luues kogumikud 
„Koolimuusika“. 

Riho Pätsi lastelaulud on lihtsad ning mõnusad laulda, tema muusika kulgeb 
sujuvalt ja loomulikult ning laulud on lastele jõukohased. Muusikaliselt rikastavad 
neid karakteersed saatepartiid, mis muudavad musitseerimise lastele huvitavaks ja 
põnevaks. Tehniliselt nõudlikud on tema kui professionaalse pianisti klaverisaated – 
need on karakteersed, rütmiliselt mitmekesised, fantaasiat ja kujutlusvõimet 
arendava harmooniaga.  

Keskne koht Riho Pätsi heliloomingus kuulub koorilauludele. Juba tema esimesed 
laulud „Saja, saja, vihmakene“ (1926) ning „Sarvelaul“ (1926) äratasid üldsuse huvi 
noore autori vastu, teda nimetati Tuudur Vettiku ja Enn Võrgu kõrval 
silmapaistvaks nooreks koorilaulude loojaks (Dormann, 1929). Päts on 
komponeerinud muusikat kõigile kooriliikidele (mudilas-, laste-, poiste-, nais- ja 
segakoorile). Tuntust pälvis ta koorimuusika loojana 1930. aastail. Kuna tollele 
ajale oli tunnuslik algupäraste koorilaulude vähesus, hakkasid paljud heliloojad-
dirigendid, nagu T. Vettik, E. Võrk jt, ise koorilaule looma. Eriline koht Pätsi 
sellealase loomingu tekkes kuulub Tuudur Vettikule, kellele imponeeris Pätsi 
komponeerimise tehnika, milles helises midagi martsaarelikku, midagi eestipärast, 
midagi eesti rahvuslikust stiilist (Vettik, 1928). Tema ärgitusel sündis mitu 
tänapäevani tuntud koorilaulu, nagu „Pill oll’ helle“, „Vares vaga linnukene“, 
„Pulmalaul“, „Ühte laulu tahaks laulda“ jt. Vettiku koorid kandsid sageli ette Pätsi 
uudisteoseid.  

Tihti pöördusid dirigendid helilooja poole sooviga seada teatud koorilaul kindlale 
kooriliigile, näiteks erinevad 2-häälse lastelaulu „Jaan läeb jaanitulele“ seaded sega- 
ja meeskoorile helistike vahetuse kasutuselevõtuga. Erinevat faktuuri kasutas 
helilooja „Pill oll’ helle“ nais- ja laste-, nais- ja meeskooriseades, kus meeskoor 
lõpetab laulu võimsa lõpuga. Mitu dirigenti, nagu Gustav Ernesaks (Kõlar, 1981), 
Heino Kaljuste (1964), Tuudur Vettik (1928), on kõnelnud Pätsi äärmisest 
põhjalikkusest ja täpsusest kooripartituurides, mis olid alati välja töötatud väga 
üksikasjalikult. Kui muusikalist teksti sooviti muuta, tuli alati tõestada muutmise 
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vajalikkust (Kõlar, 1981, lk 46). Kaljuste sõnul helilooja tavaliselt oma kooriteoseid 
ise ei pakkunud, neid tuli temalt küsida (ibid, lk 97). 

Mitmekesise ja suurearvulise osa Riho Pätsi loomingust moodustavad laulud 
mudilaskoorile. Need pakuvad musitseerimisrõõmu lihtsate meloodiate ja 
kõlavärvide mitmekesisusega. Esiletoomist väärivad Pätsi kui pianisti üpris 
keerukad klaverisaated, millele on iseloomulik põnevalt kujundatud harmoonia ning 
rütmiline mitmekesisus. Sarnaselt lastelauludega on autor neist paljudele lisanud 
erinevate pillikoosseisudega saatepartiid, ostinato’d – rütmipillid, plaatpillid, 
plokkflöödid, mis on struktuurilt lihtsad, eredailmelised, kergesti meeldejäävad ning 
tehniliselt kergesti mängitavad. Päts ise on rõhutanud, et niisuguses musitseerimises 
peab õpetaja leidma õige suhtlemisstiili, et musitseerimine toimuks emotsionaalsel 
alusel ning soodustaks lapse iseseisvumist pillimängus (Päts, 1989a, lk 205). Suurt 
tähelepanu pälvisid süit „Millest laulavad tööriistad“ (1965) ning humoorikad 
laulud „Hiirelugu“, „Harakas lobamokk“, „Maiasmokk“, „Muti metroo“, „Muri“ jt 
1960. aastail (Riho Pätsi heliloomingut, 2008).  

Rikkalik (üle 70 laulu) on Pätsi looming lastekoorile. Esimesed teosed sündisid 
vajadusest värske laulurepertuaari järele 1930. aastail, mil ta töötas 
muusikaõpetajana Tallinna 21. Algkoolis (Päts, 1999, lk 120). 1932. aastal ilmus 
lastekooridele kogumik „Lõbusaid eesti rahvalaule noortele“ I ja II osa, mis sisaldas 
meeleolukaid rahvalaulu intonatsioonidele seatud koorilaule, nagu „Pulmalaul“, 
„Labajala valss“, „Sokukene“, „Karjase laul“ jt. Ajakirjanduses tõsteti esile laulude 
originaalsust, põnevat ja lihtsat polüfoonilist seadet rahvaviiside kasutamisel, 
tehnilist kergust, loomulikku häälte voolavust ning vaimukaid ja kaasahaaravaid 
tekste (Mesiäinen, 1932b).  

Paljud laulud paistsid silma Pätsile omase leidlikkuse ja humoorikusega. Näiteks 
muudab laulu „Jaan läeb jaanitulele“ omanäoliseks originaalne ostinato-motiiv „tiri 
aga tõmba“, lõbusas naljapalas „Kari minul mängib“ on autor kasutanud regilaulule 
omast skandeerimist. Kõigile tuntud mängulaul „Vares vaga linnukene“ on aga 
kujundatud põneva harmooniaga muusikaliseks arabeskiks (Mesiäinen, 1932b). 
Rahvusvahelise tuntuse saavutas noil aastail hoogne ja lustakas „Labajala valss“, 
mis kõlas Tallinna 21. Algkooli lastekoori esituses autori juhatusel Euroopa riikide 
Raadio-Ringhäälingu uusaasta tervituskontserdil (Dormann, 1934). 

Mitmel laulul on omalaadne tekkelugu. Nii sündis tänapäevani üks populaarsemaid 
„Poiste laul“ (1934) Tallinna 21. Algkooli direktori Ernst Martinsoni initsiatiivil, 
kes palus kooli muusikaõpetajal Pätsil viisistada Julius Oro luuleteksti. Päts lõigi 
sellele viisi vahetunnis teda ümbritsevate poiste kärarikkas seltskonnas (Päts, 1999, 
lk 120). Paljud laulud valmisid pikaajalises koostöös dirigent Heino Kaljustega, 
kelle lastekoor oli Riho Pätsi uudisloomingu ettekandja („Torupilli joru“, „Kipsadi-
kõpsadi kooliteed“, „Kuidas masinad töötavad“, „Laste marss“, süit „Sulepallid“ jt). 
Kaljuste on kõrgelt hinnanud Pätsi kogemust töös lastega, öeldes, et heliloojana 
tundis Päts põhjalikult laste muusikalisi võimeid ja võimalusi, mida pakub üks või 
teine vanuseaste; eriti tähtsana on ta esile toonud Pätsi laulude eredat meloodilist 
joont, huvitavat harmoonilist käekirja ja sügavat sisu (Kaljuste, 1979). 
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Muusikateadlane Priit Kuusk (1999), kes on Pätsi heliloomingut teadaolevalt 
rohkem uurinud, on nimetanud üheks lastekooriloomingu suurepärasemaks 
saavutuseks koorisüiti „Etsa, noored, ilotelge“ (1971), tuues esile selle ehedaid 
meeleolusid, loomulikkust; kontrastsete rütmide ja tempode osavat kasutamist ühes 
ja samas osas ning alahäälte rütmilist elavdamist; maitseka ja tasakaaluka 
polüfoonia kasutamist; väljapeetud, tiheda vokaaliga rõõmu kõikjal. Kokkuvõtvalt 
on Kuusk tabavalt lisanud, et Riho Pätsi kooripartituur elab, kogu aeg, igal hetkel. 
Ka muusikakriitik ja pedagoog Aurora Semper on jaganud tunnustust koorisüidi 
helikeelele, toonitades selle meeleolu ja teostuse vaheldusrikkust, hääleregistrite 
osavat vastandamist, erinevate laadide kasutamist, kvarteti ja koori vastandamist jm 
(Semper, 1972). 

Riho Pätsi koorilaulud, nagu „Jaan läeb jaanitulele“, „Pill oll’ helle“, „Lepalind“, 
„Poiste laul“, „Marupolka“, „Eideratas“, „Laulge, poisid“, „Labajala valss“ on 
olnud korduvalt üldlaulupidude ja koolinoorte laulupidude repertuaaris, ka autori 
enda juhatamisel (Ojaveski et al, 2002). Eriline koht Pätsi kooriloomingus kuulub 
Gustav Suitsu tekstile loodud laulule „Ühte laulu tahaks laulda“ (1939), mis ilmus 
„Lemmiklaulikute“ sarjas ning sai kohe tuntuks. See laul on kõlanud mitmel 
laulupeol ning tema tähendus on aja jooksul veelgi suurenenud. Nõukogude 
okupatsiooni aastail omandas laul sümboli tähenduse eesti rahva ühtsustunde ja 
identiteedi säilimisel ning rahvustunnetuse edasikandumisel.  

1930. aastate alguses osales R. Päts mitmel heliloomingukonkursil, 1933. aastal 
koguni seitsme lauluga. Žürii (A. Kapp, C. Kreek, K. Leichter, A. Vedro) tunnistas 
neist parimaks naiskoorilaulu „Pill oll’ helle“, omistades autorile Konstantin 
Türnpu nimelise auhinna (Türnpu nim. koorilaulu auhind, 1933). 1930. aastate 
lõpus pälvisid Tartu Naislaulu Seltsi korraldatud naiskoorilaulude võistlusel esikoha 
Pätsi koorilaulud „Rabamaastik“ ja „Päeviline“ (Selgusid naislaulude autorid, 
1939). See näitab Riho Pätsi loomingulist valmisolekut ja soovi panna end teiste 
heliloojate-kolleegide kõrval proovile. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Riho Pätsi lastele ja noortele mõeldud laululooming 
professionaalne, mitmekesine, karakteerne ja värvikas. Selles leidub muusikat 
erinevatele vanuseastmetele, mudilastest gümnaasiumiõpilasteni, poistele ja 
tütarlastele, siin on a cappella ning ka saatega ühe- ja neljahäälseid laule. Tema 
kooripartituurid on välja töötatud alati väga üksikasjalikult kõlarikastes seadetes, 
pidades silmas kooriliigile omast kõla. Esiletõstmist väärib Pätsi laulutekstide valik 
– neis on eetilisi tõekspidamisi, ent ka väärtusi kujundavat tähendust. Teda võlusid 
Karl Eduard Söödi, Ernst Enno, Julius Oro, Ellen Niidu, Heljo Männi, Kersti 
Merilaasi, Muia Veetamme jt luule lihtsus ning värvikas ja fantaasiarikas 
kujundimaailm. Riho Pätsi eeskujul pöördus lastelaulu poole mitu eesti heliloojat, 
nagu Gustav Ernesaks, Eino Tamberg, Jaan Koha jt.  

Pätsi teoste kõlavärvi ja faktuuri rikastasid instrumentaalsaated nii klaverile kui ka 
lastepillidele. Tema innustusel hakkasid lastele ja noortele koorimuusikat looma 
paljud tuntud heliloojad, nagu Juhan Aavik, Mart Saar, Juhan Simm, Artur Kapp, 
Gustav Ernesaks, Tuudur Vettik, hilisemal ajal Jaan Koha, Eino Tamberg, Veljo 
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Tormis jt. Paljud Riho Pätsi laste- ja koorilaulud on populaarsed tänapäevalgi. 
Tema lastelauludega, nagu „Muti metroo“, „Tipa kooliteel“, „Laste marss“, „Jaan 
läeb jaanitulele“, „Pill oll’ helle“ jt, on üles kasvanud mitu põlvkonda, neid on 
praegusteski koolilaulikutes. Riho Pätsi koorilaulude kuulumine laulupidude 
repertuaari tänapäevalgi annab tunnistust nende professionaalsest meisterlikkusest.  

3.1.2. Riho Pätsi instrumentaallooming ja klaveriõpikud 

Soliidne koht Riho Pätsi heliloomingus kuulub instrumentaalmuusikale. Siin leidub 
muusikat sümfoonia- ja puhkpilliorkestrile, klaveri- ja keelpillimuusikat. Mart Saar 
(1931) on Pätsi loomingu kõige tähtsama tunnusena rõhutanud toetumist eesti 
rahvaviisile, nimetades seda helilooja loomingu kreedoks. Saarele imponeeris 
karakteersete joontega selge ja lõplikult kujundatud vorm, mõõdutunne ning 
instinkt, värske harmoonia, kus lihtsus ja loomulikkus moodustavad terviku.  

Riho Pätsi instrumentaallooming äratas tähelepanu juba 1920. aastate lõpus. 
Tuntuse tõi kogumik „Klaveripalad lastele eesti rahvaviisidel I, II“ (Päts, 1931b), 
kus leiame rohkesti tema rahvalauluainelisi palu, nagu „Sarvelugu“, „Torupill“, 
„Kägu“, „Pulmalaul“ jt, ent ka rahvatantsudele tuginevaid viise, näiteks 
„Ringmäng“, „Kepitants“, „Räditants“, „Hüppetants“ jt. Päts ise on öelnud, et tõuke 
klaveripalade sarja loomiseks andis tutvumine Béla Bartóki loominguga ning eriti 
tema kogumik „Lastele“ (Päts, 1999, lk 109). Pätsi võlus teose rahvuslik helikeel, 
leidlikkus ja omalaadne värskus, mis on iseloomulik tema endagi loomingule. 
Teiselt poolt tajus Päts Karl Leichteri sõnul vajadust klaveripalade järele, mida 
lapsed saaksid mängida väljaspool kooli ja iseseisvalt (Kõlar, 1981, lk 91).  

Klaveripalade kogumikul oli suur vastukaja nii kodu- kui ka välismaal. Kõrge 
hinnangu andis sellele Mart Saar, nimetades tsüklit ainulaadseks ja eeskujulikuks 
klaverialbumiks, milles peegeldub palju lapselikke meeleolusid ning õrna 
fantaasiat. Ta tõstis esile muusika selget väljendusviisi ning moodsat 
komponeerimistehnikat (Saar, 1931). Juhan Aavik pidas erakordseks Pätsi maitset 
ja stiilitunnet, lihtsust ning omapärast värskust (Aavik, 1931). Tunnustavad 
kirjutised ilmusid heliloojalt ja kriitikult Leenart Neumanilt (1931), pianist Erika 
Franzilt (1931) ning muusikapedagoog Gustav-Evert Mesiäinenilt (1932a). Eesti 
praegusaja muusikateadlane Priit Kuusk on nimetanud sarja aegumatuks, väites, et 
isegi 80 aastat hiljem mõjuvad need oma fantaasiarikkuse, värskuse, ilmekuse ja 
karakteersusega tõeliste pärlitena (Kuusk, 1999). Kogumikule jagus kiitvat 
hinnangut ka välismaises pressis. Mitu juhtivat muusikakriitikut, nagu J. Galia 
„Hudebni Zpravodni v. Praze“ (1932), G. Krause „Deutsche Musikerzeitung“ 
(1931a), Baltische Presse (1931b), „Lietuvas Aidad“ (1931c), „Pommereller 
Tageblatt“ (1932), P. Schuberts „Brihva Sema“ (1931), toonitasid kogumiku 
terviklikkust, omapärast helikeelt, eesti rahvalaulude rütmi omapära oskuslikku 
kasutamist ja mängutehnilist lihtsust. R. Pätsi kogumiku „Klaveripalad lastele eesti 
rahvaviisidel“ edust välismaal kõneldi ülevaatlikult ka Eesti ajakirjanduses (Riho 
Pätsu klaveripalade edu, 1931; Riho Pätsu klaveripalad lastele,1932). 
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Teedrajavaks eesti klaverimängu pedagoogikas kujunes R. Pätsi 4-osaline 
„Klaverimängu õpetus“ (Päts, 1935–1939e). Pianisti ja heliloojana koges ta, et 
klaverimängu algõpetus, mis tugines eranditult võõrapärastele klaverikoolidele, nn 
klavierschule’dele, vajas uut muusikahariduslikku alust – rajamist eesti 
rahvamuusikale ja rahvuslikule heliloomingule ning kaasajast tulenevatele 
metoodilistele käsitlustele (Päts, 1999). „Klaverimängu õpetuses“ lähtus autor 
uudsest vaatest klaverimängu pedagoogikale ning võttis aluseks 
aktiivsuspedagoogikast tulenevad printsiibid. Selles on konkreetsete tööjuhiste 
kaudu ühendatud iseseisev ja individuaalne töö, eakohaselt on selgitatud 
muusikalisi väljendusvahendeid – rütmi, meloodiat jm. Kõrgelt hindas 
„Klaverimängu õpetust“ tollane Tallinna Konservatooriumi kunstinõukogu, 
soovitades seda õppematerjaliks kõrgkoolile. Leiti, et selle abil omandavad õpilased 
kindla aluse kerge, stiilipuhta muusika mõistmiseks, samuti rahvusliku, eriti eesti 
heliloomingu eripära tunnetuse (Visnapuu, 1935). 

Kuna klaverimäng oli neil aastail ning on tänapäevalgi kõige levinum 
muusikaharrastuse viis, on Karl Leichter eriliselt tähtsustanud klaverimuusika rolli 
koduses musitseerimises. See on muusikakasvatuse alus, mis kujundab eelkõige 
muusikalist maitset. Ta on pidanud tähtsaks ka tehnilise arengu rajamist 
sihiteadlikule mitmekülgsusele, mis kätkeks erinevate ajastute loomingut, eesti 
heliloojate teoseid, sh uudisloomingut (Leichter, 1937). 

R. Pätsi idee tulemusena leiame kogumikus rohkesti uusi palu peaaegu kõigilt 
nende aastate heliloojailt (A. Kapp, M. Saar, J. Aavik, H. Eller, A. Lemba jt) ning 
esindatud on tuntumate klassikute (J. P. Rameau, F. Couperini, G. F. Händeli, 
J. S. Bachi jt) teosed. Kõrvuti eesti ja välisautorite loominguga on selles Pätsi enda 
klaveripalu – originaalseid rahvalaulutöötlusi, nagu „Uinulaul“, „Ketramas“, 
„Kalevipoja laul“, „Käokene“, „Meil aiaäärne tänavas“, „Torupillilugu“, „Kaera-
Jaan“ jt (Visnapuu, 1935). Palade pedagoogilist ja muusikahariduslikku tähendust 
eesti muusikaõpetuses on väärtustanud mitu interpreeti, heliloojat ning dirigenti, nt 
R. Taba (1937), A. Lemba (1936), T. Lemba (1936), O. Roots (1935). 

Klaverimängu metoodika uuendamine oli Riho Pätsi tähelepanu keskmes ka 1960. 
aastail, mil ta asus koostama sarja, mis ilmus seekord koostöös tema pianistist tütre 
Leelo Kõlariga „Klaveriõpikute“ näol (Päts ja Kõlar, 1965c). Helilooja sõnul lähtuti 
seda luues laste muusikalise mõtlemise aktiviseerimise vajadustest ning selle 
kindlast suunamisest muusika elementide tunnetamisele (Päts, 1999, lk 173). Et 
arendada ja aktiviseerida seesmist kuulmist, lisasid autorid kogumikku 
improviseerimise elementaarkursuse, milles toetuti Carl Orffi muusikaõpetuse 
ideedele. Pätsi improviseerimise elementaarkursuses leiame mõningaid uusi võtted, 
nagu rütmilis-meloodilised improvisatsioonid ja rütmilis-meloodilised 
variatsioonid, mida ta rakendas oma pedagoogitöös juba 1930. aastail. Nagu 
varasem „Klaverimängu õpetus“ sisaldas uus kogumik rahvaste muusikat, milles 
tähtsal kohal olid eesti rahvalaulud ning kodu- ja välismaa heliloojate uudislooming 
(E. Tamberg, J. Koha, A. Pärt, A. Marguste, E. Tubin, H. Eller, B. Bartók, 
Z. Kodály, C. Orff, I. Stravinski, D. Šostakovitš jt). Peale 
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improvisatsiooniharjutuste, algosa ja klaveripalade, mis sisalduvad kolmes 
kogumikus, on autorid esitanud eraldi osadena polüfoonia ning etüüdid ja 
harjutused. 

Võib öelda, et Riho Pätsi ja Leelo Kõlari „Klaveriõpik“ mõjub tänapäevalgi 
uudsena oma innovaatilise sisu poolest. Autorid on öelnud, et „.. tahaksime soovida 
õppeprotsessi juhtimist niisugusel kujul, et see, mida õpilane on ette valmistanud 
tunniks, poleks mitte ainult õpetaja matkimine, vaid näitaks mõningal määral ka 
tema isiklikku loomingulist initsiatiivi. Seda on võimalik saavutada vaid 
lakkamatult vaatlevas, õpilase silmaringi avardavas, aktiivses ja eelkõige 
musitseerivas töös.“ (Päts ja Kõlar, 1965c). Öeldu on praegugi muusikakasvatuse 
olulisim taotlus. 

Riho Päts on loonud muusikat ka keelpillidele. Et elustada noorte seas vaibunud 
viiulimänguharrastust, lõi ta 1957. aastal „20 pala viiuliduole“ (TMM, f. M236, n. 
2), mis põhinevad eranditult rahvaviisidel. Viiuliduettidega näitas helilooja end 
silmapaistva miniatuurimeistrina: neile on iseloomulik erk meeleolu, karakteersus ja 
seadete maitsekus. Mitmekesine on paljude palade muusikaline vorm, näiteks on 
lühike, pisut üle minuti kestev „Torupilli Juss“ vormiliselt sarnane miniatuurse 
sümfoonilise pildiga. Ehkki duetid pole mõeldud kontsertettekandeks, sobivad need 
oskuslikult valituna ning järjestatuna ka selleks (Kuusk, 1999). Peale duode lõi Päts 
muusikat erinevatele pillikoosseisudele – viiuliansamblile, keelpilliansamblile 
klaveri saatel jm. Tema keelpillimuusika sai 1930. aastail tuntuks Belgias. Kõrvuti 
Artur Kapi, Heino Elleri ja Mart Saare loominguga kõlasid Kuningliku Flaami 
Konservatooriumi saalis ka Riho Pätsi helitööd, kus kuulajate suure sümpaatia 
võitis tema teos „Eesti tantsud väikesele orkestrile“ (1935). Avaldati isegi soovi 
kanda need ette sümfooniaorkestri esituses (Eesti muusika meeldis belglastele, 
1936).  

R. Pätsi loomingust leiame ka sümfooniaorkestrile loodud teoseid, mis pärinevad 
valdavalt muusikalavastustele loodust. Muusikateadlane Margus Pärtlas, kes oli 
kaastegev Eesti Rahvusringhäälingu arhiivi 1930. aastate helisalvestusprojekti 
teostuses, on väitnud, et meeldiv avastus R. Pätsi heliloomingust oli „Külalood“, 
mis oma värvikuse ja arhailiste viiside uudse kasutamise poolest ei jää alla Eduard 
Tubina rahvaviisiainelistele teostele (Pärtlas, 2010). 

Eelöeldu põhjal võib öelda, et Riho Pätsi noortele loodud instrumentaalmuusika on 
mitmekesine. Siia kuulub muusikat klaverile, keelpillidele ning ka 
sümfooniaorkestrile. Tema helikeel on värske ja sädelev. Nagu Mart Saargi toetus 
ta instrumentaalloomingus eesti rahvamuusika intonatsioonidele, mis väljenduvad 
eriti selgelt tema teostes „Klaveripalad lastele eesti rahvaviisidel“ ning „20 pala 
viiuliduole“.  

3.1.3. Riho Pätsi muusikalised lavateosed 

1930. aastate alguses, mil Riho Päts oli tuntuks saanud eelkõige koorilaulude 
autorina, pöördus mitu lavastajat (Ants Lauter, Leo Kalmet, Priit Põldroos, hiljem 



114 

Kaarel Ird) tema poole ettepanekuga kirjutada muusikat näidendeile. Võib arvata, et 
Päts nägi ettepanekus uut võimalust tuua rahvalaul sõna- ja muusikateatrisse, 
ühendada rahvalikkust rahvuslikkusega, mis tooks eriti nooremat publikut 
teatrisaali. R. Päts on loonud muusika neljale lavateosele: „Maa-alused“ (1934), 
„Püve Peetri riukad“ (1941), „Kaval-Ants ja Vanapagan“ (1962) ning „Meie küla 
poisid“ (1966). 

Esimene teos selles žanris oli muusikaline muinasjutt „Maa-alused“ (1934) (TMM, 
f. M236, n. 2, s. 1, 2), mida etendati 1930. aastate keskel nii Tallinnas kui ka Tartus 
(muusikajuht Eduard Tubin, hiljem, 1970. aastail Vallo Järvi) ning millest autor lõi 
hiljem kaks sümfoonilist süiti. Ajakirjanduses kiideti muusika uudsust, leidlikkust, 
värskust ja sädelevust ning vormilist selgust, mis tekstist tulenevalt andis häid 
võimalusi muusikaliseks mitmekesisuseks laulude ning tantsude näol (Looga, 1935; 
Oja, 1935). Helilooja ja muusikakriitik Eduard Oja on öelnud, et Pätsi lavamuusika 
oli täiesti uudne: autor oskas luua muinasjutulisele näidendile sobiva, laste 
hingeelule lähedase muusika: „.. on ekslik arvata, et moodne muusika on lastele 
vastuvõtmatu, noore publiku reageerimine lavastuse muusikale oli erakordselt 
emotsionaalne.“ (Oja, 1935, lk 7). 

Pätsi inspireeris ilmselt Hendrik Visnapuu libreto. Kõnekad ja muinasjutulised on 
pealkirjad, nagu „Sortside tants“, „Maa-aluses sepikojas“, „Kalliskivide tants“, 
„Elavhõbeda tants“, „Mürgli tants“ jt, mis annavad tunnistust autori 
fantaasiarikkusest ning karakterite vahelduslikkusest (Riho Pätsi heliloomingut, 
2008). Helilooja ise on esile tõstnud Prokofjevi helikeelt meenutavat 
„Sepisetantsu“, „Tuisutantsu“ ja „Pakasepoiste tantsu“ (Päts, 1999, lk 123). Tema 
tütar Leelo Kõlar on meenutanud, et etenduse elamus lapsena oli unustamatu 
(Kõlar, 1981, lk 63). 

1962. aastal valmis Pätsil rahvaloomingu ainele loodud esimene lasteooper „Kaval-
Ants ja Vanapagan“, mis annab alust nimetada Riho Pätsi muusikalise lasteteatri 
teerajajaks. Lavateost saatis suur menu nii kodumaal (Vanemuise teatris etendati 
seda kahe aasta jooksul üle neljakümne korra) kui ka Vilniuse Riiklikus Balleti- ja 
Ooperiteatris (Luur, 1964). Seda võib pidada harulduseks – väljaspool Eestit ette 
kantud eesti oopereid võib saja aasta jooksul üles lugeda ühe käe sõrmedel. 
Helilooja, kriitik ja muusikateadlane Leo Normet on lasteooperi muusikas 
toonitanud Riho Pätsi karakteriseerimisoskust, mõnusat huumorimeelt, helikeele 
värskust, maitsekust ja stiilitunnet ning rahvalikkust ja rahvuslikkust, mille ilmekas 
näide on avamängus kasutatud rahvalaul „Kui ma olin väiksekene“, millele on autor 
andnud täiesti uue kõlarüü (Normet, 1963). 

Tegelaste iseloomustamiseks ning muusikalise dramaturgia arendamiseks võttis 
autor kasutusele eesti rahvalauludest pärinevad juhtmotiivid. Näiteks on Kaval-
Antsu elava ja energilise karakteri juhtmotiiv tuletatud rahvaviisist „Ants oli aus 
saunamees“, Vanapaganale on aga iseloomulik lühike, piiratud meloodiaga motiiv 
madalas registris (Kõlar, 1981, lk 124). Rohkesti on autor lavateostes kasutanud 
koreograafiat. Kui „Maa-aluste“ muusikas on erineva karakteriga tantse, siis on 
lasteooperis helilooja kujundanud ühe vaatuse fantaasiarikkaks balletiks „Põlislaane 
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võlumaailm“, mille tegelased on unehaldjad, ööbik, konnad, sipelgad ning 
pöialpoisid. Riho Pätsi lavamuusikast on tuntuks saanud mitu lavamuusikanumbrit, 
nagu muusikalisest külaloost „Püve Peetri riukad“ tuntud koorilaul „Lepalind“, 
ooperist „Kaval-Ants ja Vanapagan“ „Sipelgate töö ründelaul“ ning „Meie küla 
poistest“ „Pulmamäng“. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Riho Pätsi professionaalsusest heliloojana annab 
tunnistust tema mitmekesine ja rohkearvuline helilooming. Sellesse kuuluvad laste-, 
koori- ja soololaulud, klaveri- ja viiulipalad, orkestriteosed, näidendite muusika 
ning eesti esimene lasteooper „Kaval-Ants ja Vanapagan“. Riho Pätsi helikeele 
iseloomulik tunnus on tuginemine eesti rahvalaulule, pilli- ja tantsuviisidele, mille 
muudab isikupäraseks meloodiline joon ning huvitav harmooniline käekiri. 

Et Päts oli pedagoog, on tema looming suuresti adresseeritud lastele ja noortele, 
tema laulud on lihtsad ning mõnusad laulda, muusika kulgeb sujuvalt ja loomulikult 
ning laulud on lastele jõukohased. Neil on alati sügav sisu. 

Riho Pätsi innustusel hakkasid lastele ja noortele koorimuusikat looma paljud 
professionaalsed heliloojad, nagu Juhan Aavik, Mart Saar, Juhan Simm, Artur 
Kapp, Gustav Ernesaks, Tuudur Vettik, hilisemal ajal Jaan Koha, Eino Tamberg, 
Veljo Tormis jt. Paljud Riho Pätsi laste- ja koorilaulud on populaarsed tänapäevalgi 
ning lauludega „Muti metroo“, „Tipa kooliteel“, „Laste marss“, „Jaan läeb 
jaanitulele“, „Pill oll’ helle“ jt on üles kasvanud mitu põlvkonda, tema laule on 
praegusteski koolilaulikutes. Riho Pätsi koorilaulud kuuluvad endiselt laulupidude 
repertuaari. 

3.2. RIHO PÄTS PUBLITSISTINA 

Riho Pätsi professionaalsus publitsistina väljendub laiahaardelisuses ja viljakuses, 
tema artiklite arv ulatub kaugelt üle kolmesaja. Pätsi tegevust 
muusikaajakirjanikuna on uurinud M. Tomson, tuues välja iseloomuliku joonena 
retsensioonide ilmumise korrapärasust ja operatiivsust. Ka Pätsi püüdu olla kursis 
kõigega, mis sünnib muusikamaailmas (Tomson, 1989, 1972). Tuginedes Anneli 
Sepa väljaandele „Riho Päts. Personaalnimestik“, kuuluvad sellesse 
muusikapedagoogilised ja korralduslikud artiklid (120 ühikut), kontserdi- ja 
teatriarvustused (131 ühikut), eesti ja teiste heliloojate looming ning muusikaelu 
käsitlevad ülevaatlikud kirjutised (91 ühikut) (Sepp, 1999).  

3.2.1. Ülevaade Riho Pätsi muusikapedagoogilistest ja muusikaharidust 
korraldavatest artiklitest aastail 1927–1977 

Riho Pätsi professionaalne tegevus pedagoogina aastail 1921–1972, ent ka tema elu 
viimaseil aastail oli tihedalt seotud otsingute, eksperimentide ja õpetamismetoodika 
täiustamisega ning lahenduste leidmisega muusikahariduse efektiivsemaks 
korraldamiseks. Ta oli seisukohal, et õppimine peab pakkuma mitmekesist tegevust 
ning et laulmine ja musitseerimine saab olla täisväärtuslik üksnes siis, kui see 
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toimub huvi- ja tundeküllase tegevusena, milles kõik aktiivselt osalevad (Päts, 
1962a). 

Eelöeldust lähtudes otsis Riho Päts vastust järgmistele muusikapedagoogika 
võtmeküsimustele.  

Kuidas arendada õpilaste muusikalisi võimeid? 

Kuidas aktiviseerida õppes õpilaste muusikalist mõtlemist? 

Missugune meetod on lihtsaim õpilaste noodistlugemise oskuse arendamiseks? 

Kuidas arendada õpilaste kognitiivseid võimeid? 

Kuidas siduda kooli muusikakasvatust koolivälise muusikakultuuriga? 

Missugused korralduslikud alused võimaldavad saavutada efektiivseid tulemusi 
muusikahariduses tervikuna?  

Neid küsimusi käsitles ta rohkem kui sajas artiklis (Sepp, 1999), mis sisaldasid 
muusikaküsimuste lahendamiseks mitmekesist materjali. Nende sisu ja probleemid 
pole kaotanud oma tähendust ja aktuaalsust tänapäevalgi.  

Riho Pätsi muusikapedagoogilised artiklid aastail 1927–1977 võib liigitada 
temaatiliselt: relatiivse meetodi rakendamine, pillimäng kognitiivsete võimete 
arendajana, diferentseeritud töö rakendamine hääle ja lauluvõime arendamisel, 
õpetajate erialane täienduskoolitus, muusikahariduse korraldamine. Neid teemasid 
käsitles ta ajakirjanduses järjepidevalt, nende sisuliste rõhuasetuste põhjal võib 
vaadelda muusikapedagoogilist publitsistikat kahel perioodil: aastail 1927–1941 ja 
1945–1977.  

Esimese perioodi artiklid (1927–1941) ilmusid ajalehtedes Muusikaleht, Postimees, 
Päevaleht, Rahva Leht ning ajakirjades Kunst ja Kirjandus, Eesti Kool ning 
Kasvatus. Neis peegeldusid Eesti kooliuuendusliikumise ideed, mille kesksete 
küsimustena kerkisid esile õppe aktiviseerimine ning individuaalne ja ühistöö, 
samuti õpilaste võimete arendamine ja huvide arvestamine.  

Vastuse küsimusele Missugune meetod on kõige efektiivsem noodilugemise 
arendamisel? leidis Päts 1930. aastal Soomest, tutvudes muusikapedagoogi ja 
helilooja Vilho Siukoneni analüütilis-sünteetilise relatiivse noodilugemise 
süsteemiga, mida Päts tutvustas süsteemselt mitmetes artiklites, nagu „Uusi teid 
koolimuusika õpetuses“ (Päts, 1930c), „Laulmisõpetusest koolis: metoodilised 
juhendid õppeaastate kaupa I–IV“ (1931i), „Vilho Siokose „Laulu õppeviis““ 
(1932g) jt.  

Saksamaal kogetut (1923, 1939) analüüsis Päts kirjutises „Muljeid 
koolimuusikalisest kasvatusest Saksamaal“ (Päts, 1940b), kus ta hindas kõrgelt 
kognitiivsele aktiivsuspedagoogikale tuginevat õpikäsitlust, mis põhines aktiivsel 
musitseerimisel ja muusika kuulamisel ning mille keskmes oli hääle arendamine. 
Uudse elamusena tähtsustas Päts pillimängu nii tunnis kui ka tunnivälises 
tegevuses. 
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Sel perioodil paistsid eriliselt silma kaks omavahel seotud artiklit, milles R. Päts 
tutvustas Rahvusvahelise Muusikalise Kasvatuse Ühingu (ISME – International 
Society for Music Education) 1936. aasta Praha konverentsi suundumusi ja 
rõhuasetusi muusikakasvatuses, millest tuleks lähtuda Eestiski. Artiklis „Lähtekohti 
nüüdisaja muusikalise kasvatuse teostamisel“ (Päts, 1938c) käsitles ta musikaalsust. 
Päts andis ülevaate konverentsil ette kantud teaduslikest uurimustest 
muusikapsühholoogia ja -pedagoogika valdkonnas (F. Jöde, A. Lechner, A. Haba 
jt), mille alusel saab muusikaelementide (rütmi, meloodia, harmoonia, tämbri, 
dünaamika, vormi jt) tajumise võimeid arendada samadel alustel teiste võimetega. 
See lubab väita, et peaaegu kõik inimesed on teatavas mõttes musikaalsed ning 
eranditult on muusikaliselt mõjustatavad ja arendatavad väikelapsed. Ta järeldas, et 
kui muusikaõpetus pole andnud soovitud resultaate, siis pole tähelepanu pööratud 
iseseisva muusikalise mõtlemise arendamisele ja muusikalise eneseavalduse 
võimaldamisele, mis ongi muusikakasvatusliku progressi puuduliku arengu 
põhjused. Päts analüüsis põhjalikult konverentsil käsitletut, tõstes esile Eesti 
muusikakasvatuse uuendamiseks järgmised põhimõtted: 

1) arvestada lapse loomulikke võimeid, nende arenemise tempot, individuaalseid 
iseärasusi ja loomupäraseid huve; 

2) kaasata õpilased aktiivsesse musitseerimisse; 

3) võimaldada muusikast aktiivset osasaamist kõigile ning rakendada selles 
teadlikku muusika kuulamist, musitseerimist ja loovat tööd; 

4) õpilaste loomuliku muusikaliste huvide rahuldamiseks, õppe elustamiseks ja 
õpilastele mitmekesise aktiivse muusikalise tegevuse võimaldamiseks rakendada 
pillimängu (löökpillid jt lastepillid);  

5) hoolitseda tunnivälise muusikaharrastuse võimaldamise eest (koorid, orkestrid 
jm), mis kujuneks sidemeks kooli muusikalise kasvatuse ja muusikakultuuri vahel 
väljaspool kooli. 

Need seisukohad said Riho Pätsi professionaalse muusikapedagoogilise tegevuse 
fundamentaalseks aluseks. 

Artiklis „Põhialuseid ja lähtekohti muusikalise kasvatuse teostamisel“ (1939c) on 
Päts käsitlenud G. Schünemannile tuginedes muusikaliste võimete arengut. Esimest 
korda Eestis pöörati sellele tähelepanu. Õpilase loominguliste võimete arendamist 
nägi Päts aktiivse musitseerimise kaudu, tähtsustades seejuures loomisrõõmu. 
Kokkuvõtvalt märkis ta, et õpilase areng, lähtudes tema annete ja huvide 
erinevusest, oleneb eelkõige õpetaja tahtest ja suutlikkusest. 

II perioodi (1945–1977) artiklites, mis ilmusid väljaannetes Sirp ja Vasar, 
Nõukogude Õpetaja, Noorte Hääl, Rahva Hääl ja Nõukogude Kool, torkab silma 
teine rõhuasetus. Diskuteeritavate teemadena tähtsustuvad õpetaja isik ja tema 
valmisolek erinevaid meetodeid rakendada, koolieelikute muusikaalane 
ettevalmistus, individualiseeritud ja diferentseeritud õpetus, relatiivne 
noodilugemine, õpetajate täienduskoolitus ning töö koolikooridega. 1960. aastail 
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kerkis R. Pätsi initsiatiivil päevakorda Carl Orffi muusikaõpetuse süsteemi 
elementide (pillimängu ja improvisatsiooni) rakendamine, mida Päts tutvustas ja 
analüüsis mitmes artiklis (Päts, 1975b, 1974, 1968a, 1962a). 

1940. aastate lõpus ja 1950ndatel aktualiseerus Nõukogude Liidu hariduses 
esteetiline kasvatus, mida Pätski mitmes artiklis käsitles, nt „Arutati esteetilise 
kasvatuse küsimusi“ (Päts, 1958b), „Muusikalis-esteetilisest kasvatusest“ (Päts, 
1961a), „Esteetilisest kasvatusest“ (TMM, f. M236, n. 1, s. 30, lk 66–80). Neis 
kõneldi õpetuse ja kasvatuse ühtsusest, muusika rollist isiksuse kujundamisel jm. 
Erilist tähelepanu pöörati noorsoole suunatud muusikale nii esteetilise maitse, 
väärtushinnangute kui ka hoiakute kujundamiseks. Tähelepanu keskmes oli hääle 
arendamine ja sellealane süsteemne töö. 1960. aastail, nn sulaajal, kerkis noorte 
esteetilises kasvatuses diskussioonina esile kerge- ja süvamuusika teema ning selle 
koht muusikakasvatuses, millele reageeris Päts oma kirjutises „Muusikalis-
esteetilisest kasvatusest“. Tema arvates tuli mõlemale muusikastiilile anda õige 
aktsent ning heliloojad peaksid looma muusikat mõlemas valdkonnas (Päts, 1961a).  

Sel perioodil aktualiseerus laste loominguliste võimete arendamine ning kodu ja 
kooli seose loomine esteetilises kasvatuses. Üleliiduliselt peeti vajalikuks luua 
kõrgkoolide juurde muusikakabinetid, varustada neid erialakirjanduse, 
õppevahendite ja materjalidega pedagoogiliseks tööks. Tähtsustati ka teaduslik-
metoodilist tööd muusikakasvatuse arendamisel, mille esmaülesannetena nähti 
sellekohase problemaatika väljatöötamist ja temaatiliste plaanide koostamist. 
Sellekohasest arutelust võimegi osa saada eelnimetatud artiklite põhjal (Päts, 1961a, 
1958b). 

Arvukate artiklite seas võib selle perioodi tähtsamatena nimetada „Muusikalise 
kasvatuse aktuaalsemaid probleeme üldhariduslikus koolis“ (Päts, 1962a; TMM, f. 
M236, n. 1, s. 35, lk 48–71), „Muljeid ja märkusi Rahvusvahelise Muusikalise 
Kasvatuse Seltsi (ISME) VI konverentsilt Budapestis“ (Päts, 1964) ning 
„Koolimuusika päevaprobleeme“ (Päts, 1975b; TMM, f. M236, n. 1, s. 25, lk 9–24). 

Artikli „Muusikalise kasvatuse aktuaalsemaid probleeme üldhariduslikus koolis“ 
(Päts, 1962a) keskne probleem on õppimise efektiivsemaks muutmine, milles 
kerkivad esile järgmised võtmeküsimused: 

1) õpetajate täienduskoolituse rajamine süsteemsele alusele: loengusarjade 
korraldamine, mis käsitlevad muusikalise kasvatuse tähtsamaid probleeme, 
tutvustavad muusika õpetamise meetodeid ja suundi ning tõstatavad muusikalise 
kasvatuse probleeme;  

2) diferentseeritud lähenemine õpilaste muusikalisele arendamisele, eriti töös 
vähem arenenutega; 

3) aktiivne muusika kuulamine, milleks Pätsi sõnul pole õpetaja paraku veel ette 
valmistatud ning mis on juhuslik tegevus;  

4) õppetunni ressursi maksimaalne ja efektiivne kasutamine (palju aega raisatakse 
laulutekstide kirjutamisele);  
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5) näitlike vahendite kasutamine (rütmi-, meloodia-, klaviatuuri- jm tabelid, 
rändnoot);  

6) eesti rahvalaulu harrastamine;  

7) professionaalse muusikaõpetajate kaadri ettevalmistamine;  

8) õppeprogrammide sisu jõukohaseks muutmine; 

9) koolilaulikute uuendamine, töövihikute koostamine; 

10) käsiraamatute koostamine õpetajaile.  

Kirjutises „Muljeid ja märkusi Rahvusvahelise Muusikalise Kasvatuse Seltsi 
(ISME) VI konverentsilt Budapestis“ (Päts, 1964; TMM, f. M236, n. 2, s. 17) on 
Päts analüüsinud Budapestis toimunud konverentsi „Uus muusika ja muusikaline 
kasvatus“ kogemust, nimetades Ungari muusikakasvatuse süsteemi, mis oli 
saavutanud hiilgavaid tulemusi, eeskujuks kõigile. Ungari tulemused on saavutatud 
„.. põhjalikult läbimõeldud, järjekindla, leidliku, tiheda, sundimatu aktiivsusega 
kulgeva, huvitava, teadliku töö tulemusena tavalise klassitunni raames, milles oli 
suur tähtsus diferentseeritud tööl muusikaliste võimete arendamisel alates 
eelkoolieast. Selle tulemuseks oli õpilaste väga hea noodistlaulmise oskus, samuti 
ungari rahvalaulude tundmine.“ Erilise koha muusikahariduse kõrges tasemes 
omistas Päts Z. Kodály`le, heliloojale, Ungari muusikakasvatuse uuendajale, 
relatiivse noodilugemise süsteemi väljakujundajale (Päts, 1964).  

Väärib tähelepanu, et esimese eestlasena esines rahvusvahelisel ISME konverentsil 
ettekandega „Mõningaid võimalusi õpilaste muusikalise mõtlemise 
aktiviseerimiseks“ Riho Päts. Konverentsil demonstreerisid paljud maad oma 
muusikakultuuri saavutusi. Päts märkis, et Eestilgi on kogemusi, mida maailmale 
tutvustada. Ta pidas silmas Eesti laulupidude traditsiooni ning noorte laulupidusid 
kui omapärast ja unikaalset kooriliikumise väljendusvormi (Päts, 1964). 

Võib öelda, et Ungari kogemus andis tõuke ka Eesti muusikakasvatuse 
uuendamiseks, kus esikohale kerkis taas noodistlugemise arendamine relatiivse 
meetodi alusel. R. Päts nägi muusikakasvatuses esimese sammuna ühtse, elava, 
musitseeriva õppesüsteemi väljaarendamist lasteaiast kuni üldhariduskooli 
lõpuklassideni, kaasates sellesse ka muusikakoolid (Päts, 1975b, 1964).  

Artiklis „Koolimuusika päevaprobleeme“ (1975b) on rõhuasetus õpetaja 
professionaalsusel, hõlmates tema pädevusi ja valmisolekut saavutada õppes 
efektiivseid tulemusi. Päts nägi muusikakasvatuse ülesannetena lauluvara 
elamuslikku omandamist, õpilaste muusikalise kuulmise, laulmisvõime ja hääle 
arendamist, tunnetustegevuse aktiviseerimist; muusikalise mõtlemise arendamist, 
teadmiste rakendamist muusikalistes tegevustes ning aktiivse muusikakuulamise 
oskuse arendamist. Eriline tähendus on õpilaste muusikaliste võimete arendamisel 
diferentseeritud tööl. Ta ärgitas õpetajaid metoodikaküsimustes diskuteerima, nähes 
keskse probleemina laulmise ja noodiõpetuse vahekorda. Oma kogemuse põhjal 
nägi ta tulemuslikkust relatiivse noodilugemise rakendamisel. 
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Relatiivne meetod 

Riho Pätsi muusikapedagoogilistes põhimõtetes kuulub keskne koht muusikalise 
mõtlemise arendamisele relatiivse meetodi kaudu, mis veenis oma selguse, lihtsuse 
ja tulemuslikkusega teda juba 1930. aastate alguses. Artiklites „Muljeid soome 
muusikapedagoogilisilt kursusilt“ (Päts, 1930d) ning „Vilho Siukose „Laulu 
õppeviis““ (Päts, 1932g) hindas Päts uut muusikalist mõtteviisi, mis oli seotud 
õppimisele tuleva lauluga, selle põhielementide analüüsi ja sünteesiga, kus kõik 
õpilased olid kaasatud aktiivsesse töösse ning kus õpiti mängeldes, mitte 
teoretiseerides. Relatiivse meetodi rakendamiseks jagas Päts oma kogemust 
eelnimetatute kõrval teisteski artiklites (Päts, 1975b, 1965a, 1964, 1939c, 1938c). 

Meetodit tutvustas ta analüütilis-sünteetiliselt. Esiteks andis ta ajaloolises plaanis 
ülevaate noodistlugemise õppemeetodeist, peatudes põhjalikumalt levinumail, nagu 
J. Curweni Toonika Sol-fa, süsteem (Saksamaal Tonika-Do meetod) ja Eitzi 
helisilbisüsteem, öeldes, et üksikult võetuna ei rahulda need täiel määral. Eitzi 
meetodi puudusena märkis ta selle keerukust, eelistades Curweni relatiivsusel 
põhinevat õppeviisi lihtsuse, kerguse ja selguse tõttu, milles oli tähtsal kohal 
astmete visualiseerimine käemärkidega (Päts, 1930d).  

1931. aastal ilmus tema „Laulmisõpetusest koolis: metoodilised juhendid 
õppeaastate kaupa I–IV“ (Päts, 1931i), milles on 1. ja 2. klassis tööviisi lähteks 
aktiivsele kuulamisele tuginev rütmialane töö. Võtmeartikliks kujunes „Vilho 
Siukose „Laulu õppeviis““ (Päts, 1932g), milles Päts analüüsis põhjalikult 
Siukoneni meetodi olemust, tuues esile põhimõttelised erinevused Toonika-Do 
meetodist. 

Relatiivse noodilugemise alusel kujundatud Riho Pätsi analüütilis-sünteetiline 
õppemeetod tekitas ajakirjanduses rohket poleemikat ja vastandlikke arvamusi. 
Arvati, et põhiline raskus seisneb üleminekus vanalt õppeviisilt uuele. Diskussiooni 
sekkus R. Päts, väites, et astmesümboolika välistab kuiva teoreetilisuse ja 
formaalsuse ning võimaldab oma selguse ja lihtsusega laulu kergesti omandada; 
igale õpetajale jääb vaba voli astmete tähistamiseks (Päts, 1931h). Tal oli usk 
meetodi tulemuslikkusesse, tekkinud olukord näitas aga, et õpetajail puudus selgus 
meetodi eelistest võrreldes teistega.  

Mitmes artiklis, nagu „Muusikalise kasvatuse aktuaalsemaid probleeme 
üldhariduslikus koolis“ (Päts, 1962a) ning „Tingliku solfedžeerimise põhialustest ja 
selle rakendamise võimalustest muusika algõppes“ (Päts, 1965a), oli fookuses 
metoodiliste sõlmpunktidena uute astmenimede omaksvõtt ja nende kasutamise 
metoodika, mis tähendab ümberorienteerumist senini käibel olevatelt absoluutsetelt 
Do, Re, Mi uutele JO, LE, MI silbistikule ning keskastmes nende seostamisoskusele 
absoluutsete tähtnimedega a, b, c jne.  

Päts selgitas, et relatiivne noodistlugemine muudab heliastmete omavaheliste suhete 
tajumise ning helilaadilise orienteerumise küll õpilasele lihtsaks ja arusaadavaks, 
nõuab aga õpetajalt uusi, harjumatuid töövõtteid ning erakordset operatiivsust 
õpilasi aktiviseerides. Ta rõhutas, et ainult põhjalikult läbimõeldud ja hästi 
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organiseeritud tööga on võimalik ühe nädalatunniga saavutada efektiivseid 
tulemusi. Kuna muusikaline kasvatus on üle viidud relatiivsele süsteemile, nõuab 
see väga tugeva metoodilise ettevalmistusega ning oma töösse entusiastlikult 
suhtuvat õpetajaskonda. Meetodit rakendades on olulisel kohal näitlikud vahendeid, 
nagu tabelid, rändnoot jm, milles R. Päts innustas õpetajaid: „.. muusikaõpetajad 
võiksid ise rohkem initsiatiivi näidata, sest hädavajalike tabelite ja jaotuskaartide 
valmistamine ei tohiks olla ülejõukäiv ülesanne.“ (Päts, 1975b, lk 1017). Õpetajad 
vajasid täienduskoolitust, ent ka omavahelist tihedamat kontakti ja suhtlemist nii 
ettekannete, diskussioonide, näidistundide kui ka ajakirjanduse kaudu (Päts, 1975b, 
1963, 1962a).  

Ehkki R. Päts oli tuline relatiivse meetodi eest võitleja ning selle juurutaja, seadis ta 
kahtluse alla meetodi rakendamise unifitseeritud kujul, mis võiks piirata õpetajate 
loomingulist vabadust muusikakasvatuses. „Kas on pedagoogiliselt õigustatud 
sellise ainuõiguslikkusele pretendeeriva käsitluse metoodiline seadustamine? Kas ei 
alluta selline meetod õpetajat standardmõõdule, koolimuusika liialt suletud ringi? 
Kas ei kahanda see otsiva ja loova pedagoogi isiklikku algatusvõimet, ettevõtlikkust 
ja leiutamislusti, mis on ikka olnud igasuguse arengu üks tõukejõude?“ küsis ta oma 
artiklis „Koolimuusika päevaprobleeme“ (Päts, 1975b, lk 941). Võib öelda, et Päts 
kaalus erinevaid metoodilisi suundi analüüsivalt ja kriitiliselt. Ta väitis, et ülesanne 
ei seisne üksnes selles, et õpetada õpilasi nooti lugema, vaid kõlaseoseid tunnetama, 
et nende kaudu muusikaarmastust kasvatada (Päts, 1965a). Päts on efektiivsete 
tulemuste saavutamiseks õppes alati vajalikuks pidanud nii konkreetset 
rakenduskogemust kui ka võimet seda teadvustada, jälgida ja analüüsida.  

Loomingulisuse arendamine seisneb tema sõnul eelkõige õpilastele võimaluste 
loomises, et avalduks nende loomepotentsiaal (Päts, 1965b, lk 4). 1960. aastate 
alguses ilmunud artiklis „Diferentseeritud laululine rakendus muusikaliselt 
mahajäänute abistamise vahendina“ kirjutas Päts: „Tuleb loobuda orienteerumisest 
keskmisele õpilasele, nii tunnis kui ka koduseks tööks anda individuaalseid 
ülesandeid, lähtudes õpilase eeldustest ja võimetest.“ (Päts, 1962a, lk 116). 
Eelöeldu väljundiks Eestis kujunes muusikakallakuga klasside loomine 1960.–1970. 
aastail Ungari muusikakasvatuse eeskujul. Nagu Ungaris oli meilgi õppeks ette 
nähtud kuus nädalatundi, sisulise töö taotluseks ilus ja ilmekas laulmine, 
muusikalise kirjaoskuse, muusikalise kuulmise ja maitse arendamine ning õpilaste 
aktiviseerimine musitseerimise kaudu (Päts, 1965a, 1964). 

Pillimäng  

Laulmise kõrval nägi Riho Päts olulise muusikalise eneseväljenduse vahendina ja 
muusikaliste võimete arendajana pillimängu. Sellekohaseid kogemusi oli ta saanud 
oma kahelt välisreisilt Saksamaale (1923, 1939), kus pillimäng oli muusikatunnis 
laialt levinud ning sagedasem muusikainstrument oli plokkflööt. Nähtut tutvustas ja 
analüüsis ta artiklis „Muljeid koolimuusikalisest kasvatusest Saksamaal“ (Päts, 
1940b). 
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Oma plokkflöödikogemust tutvustavas artiklis „Pillimuusika võimalusi algkoolis“ 
innustas ja julgustas ta õpetajaid pillimuusikat harrastama eelkõige tunnivälise 
tegevusena (Päts, 1932a). Kirjutises „Pillimuusika algkoolis“ analüüsis ta olukorda 
Tallinna koolides, tõdedes, et paljud koolid on suutnud lühikese aja jooksul ära teha 
suure töö. Analüüsinud erinevaid orkestrikoosseise, keskendus ta 
plokkflöödiorkestrile, toonitades juba olemasolevat sobivat repertuaari ning selle 
eeliseid: musitseerimises saavad osaleda korraga paljud lapsed, sh tagasihoidlike 
võimetega õpilased, pilli mänguvõtete õppimine on lihtsam kui teiste pillide puhul, 
rakendada saab ka relatiivsele astmesümboolikale tuginevat õppeviisi, plokkflöödi 
hind on soodne ning seda on mugav kaasas kanda. Päts tutvustas välisriikide 
koolides levinud pillimuusikakogemust, märkides plokkflöödi rakendamise 
võimalusi algkoolis ning segatüüpi koosseisude moodustamist vanemates klassides 
(viiulid, suupillid, plokkflöödid, akordionid, plaatpillid, klaver jt) (Päts, 1935a). 

Artiklis „Pillimuusika harrastamisest koolis“ (Päts, 1938b) nähtub, et 
instrumentaalmuusika populaarsus oli koolides kasvanud – kollektiivide arv 
suurenenud ja koosseisud mitmekesistunud viiuli, mandoliini ja kitarri, plokkflöödi 
ning segatüüpi ansamblite ja orkestrite näol. Oli ka teisi arvamusi, kus väideti, et 
instrumentaalmuusika arendamisel koolides pole midagi ära tehtud ning see ala on 
jäetud sööti (Kasemets, 1938). Pätsi vastuväide tugines pillimängu olukorra uuringu 
tulemustele, mille järgi tegutses orkester keskmiselt igas seitsmendas algkoolis ning 
linnades igas teises koolis. Ta arvas, et koole tuleb pigem tunnustada, kui nad 
arendavad ja soodustavad pillimänguharrastust (Päts, 1938b). Järjekindlalt pööras ta 
tähelepanu repertuaarile, öeldes, et pillimängus tuleb arvestada jõu- ja eakohasuse 
printsiipi, mis on kvaliteetse muusika esitamise tagatis. Ka peab muusikaõpetaja 
suutma teha lihtsamaid arranžeeringuid. Oma kogemusele tuginedes soovitas ta 
kasutada peale Haydni, Mozarti jt lihtsate palade eesti rahvamuusika seadeid (Päts, 
1938b, 1935a). 

Pärast II maailmasõda oli pillimuusika harrastamine üldhariduskoolides 
tagasihoidlik, sest pillid olid paljudes koolides sõja keerises hävinud. Olukorrast 
kirjutas Päts oma artiklites „Muusikalise kasvatuse aktuaalsemaid probleeme 
üldhariduslikus koolis“ (Päts, 1962a) ning „Et kõik ütleksid: laulda on tore!“ (Päts, 
1962d), nähes vajalikuna instrumentaalmuusika viljelemist, mis võimaldab 
arendada ka nende õpilaste võimeid, kelle vokaalsed eeldused on tagasihoidlikud. 
Tunnustades üksikute koolide muusikaõpetajate aktiivset tegevust (sega-, estraadi-, 
puhkpilli-, rahvapillikoosseisud), nentis ta, et enamikus koolides on pillimäng 
täiesti unustusse jäänud (Päts, 1962d).  

Uue sihi ja sisu sai pillimängu rakendamine üldhariduskooli muusikatunnis 
1960ndate keskel. Mitmes artiklis, nagu „Muljeid ja märkusi Rahvusvahelise 
Muusikalise Kasvatuse Seltsi (ISME) VI konverentsilt Budapestis“ (Päts, 1964), 
„Tahan pilli mängida“ (Päts, 1968b), „Uusi võimalusi pillimuusika harrastamiseks“ 
(Päts, 1974), käsitles Päts Carl Orffi väljatöötatud eriilmelist instrumentaariumi ja 
selle kasutamise võimalusi musitseerimisel. Ta tähtsustas plaat- ja rütmipillide 
mänguvõtete lihtsust ning nende kasutamise operatiivseid võimalusi, mis loovad 
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erakordselt soodsa pinna kaasakiskuvaks ja huvitavaks musitseerimiseks (Päts, 
1968b, 1964). Riho Pätsi seisukoht oli: tegelemine muusikainstrumentidega pole 
kasvatuslikust seisukohast väiksema tähtsusega kui laulmine, kuna see äratab alalise 
tegevuse vajadust, arendab füüsilist valmisolekut ja vaimset tähelepanu ning tahte 
lülitamist kontsentreeritud tööks. Need põhimõtted reflekteeruvad kaasajagi 
muusikakasvatuses – pillimängule õpilaste kognitiivsete võimete arendamisel ja 
sotsialiseerumisel muusikatunnis kui ka tunnivälises tegevuses on keskne koht 
põhikooli muusika ainekavas (Põhikooli riiklik õppekava, 2011), ka peetakse 
pillimängu oluliseks gümnaasiumis (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011). 

Hääle arendamine ja koorilaul 

Laulmine, seotuna kindla laulurepertuaari omandamisega, on olnud Eesti koolis 
aastasadade jooksul kesksel kohal. Innovaatilist vaadet hääle arendamisse ja 
laulmisoskuse kujundamisse tõi 1920.–1930. aastail kooliuuendusliikumine, milles 
oli esikohal õpilase aktiivne osavõtt õppest, tema individuaalsus ja sotsiaalsus. 
Õpetaja tähtsamaks ülesandeks kujunes õpilaste individuaalsete võimete 
tundmaõppimine ning arendamine. Selles valdkonnas pakkusid R. Pätsile väärt 
kogemust 1920.–1930. aastate välisreisid Soome, Tšehhimaale, Leetu ja 
Saksamaale, millest ta kirjutas artiklites „Muljeid soome muusikapedagoogilisilt 
kursusilt“ (Päts, 1930d), „Praha muusikamiljööst“ (Päts, 1931l), „Leedu muusika 
arengust“ (Päts, 1939d) ning „Muljeid koolimuusikalisest kasvatusest Saksamaal“ 
(Päts, 1940b). Neis tõstis Päts esile häälekujundusliku töö süsteemsust, mille 
tulemuseks oli ilus, pehme, vaba hääle moodustamine, muusikaline selgus 
fraseerimisel ja ilmekas väljendus (Päts, 1940b, 1939d).  

Riho Pätsi kogemust avardas Vilho Siukoneni doktoritööna tehtud uurimus 
„Koolilaste lauluvõimest“ 1935. aastal, milles osalesid soome, rootsi ja eesti 
õpilased. Päts tutvustas seda oma artiklis „Koolilaste lauluvõimest“ (Päts, 1938e). 
Ta toonitas selles USA teadlase T. W. Surette’i seisukohta, millele toetus ka 
Siukonen – lauluvõime on arendatav kõigil lastel ning sellega tuleb alata juba 
koolieelses eas. See sai R. Pätsi häälearendustöö lähteks, kajastudes artiklis 
„Mudilaste musikaalsuse arendamise põhialused“ (Päts, 1975a). Lauluvõime 
arendamise küsimusi käsitles ta veel artikleis „Hääle arendamisest üldhariduslikus 
koolis“ (Päts, 1959c), „Muusikalise kasvatuse aktuaalsemaid probleeme 
üldhariduslikus koolis“ (Päts, 1962a) ja „Diferentseeritud laululine rakendus 
muusikaliselt mahajäänute abistamise vahendina“ (Päts, 1965b).  

Eesti muusikakultuuri esilekerkivama joonena on Pätsi paljude artiklite keskmes 
koorilaul (Päts, 1962d, 1947b, 1946b, 1946c, 1946d, 1945e). Juba 1920. aastate 
lõpus ilmus Pätsilt kirjutis „Mõnda koorilaulu õpetamisest“ (Päts, 1927a), milles 
leiame mitmeid kümneaastase kogemusega koorijuhi väljakujunenud pedagoogilisi 
põhimõtteid, näiteks laulu ei tohi tuupimise teel omandada, kuna see ei soodusta 
aktiivset mõtlemist; koorijuhi eeltöö õpetamisele tuleva lauluga peab olema 
põhjalik, õpitavatest lauludest peab koorijuhil olema selge ja kindel ettekujutus, 
laulu õppimisel tuleb vältida tempereeritud pillide kasutamist, kuna see muudab 
tähelepanu passiivseks jm.  
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Pilt 6. 1947. aasta üldlaulupeo kooride juhid. Vasakult Tuudur Vettik, Gustav 
Ernesaks, Alfred Karindi, Riho Päts (TMM 113183-R) 

 

Mitu Pätsi artiklit on seotud 1947. aasta üldlaulupeoga, kus ta oli lastekooride 
üldjuht. Artikleis „Kooli laulukoori organiseerimisest ja kooritööst“ (Päts, 1946b) 
ning „Lastekooride töös esinevaid väärnähtusi“ (Päts, 1946c) andis ta professionaali 
ja uurijana juhiseid kooli laulukoori organiseerimiseks, analüüsides erinevaid 
kooriliike laste vanust ning üldist ja muusikalist arengut silma pidades, pöörates 
tähelepanu forsseeritud laulmisele. Pätsi seisukoht oli – lapsi tuleb õpetada oma 
häält kuulama ja seda kontrollima (Päts, 1947a). Erilist tähelepanu osutas ta tööle 
mudilaskooriga, kuna just see kooriliik annab kooslaulmiseks vajalikud esmased 
kogemused, mis on koorilaulu traditsiooni jätkusuutlikkuse tagatis. Erinevalt 
lastekoorist, kus R. Päts soovitas laulda a cappella, vajab mudilaskoor karakteerset 
klaverisaadet, mis annab spontaansele meloodilisele väljendusele rütmilis-
harmoonilist tuge ning liikumise karakteersust.  

Töös kooriga oli Pätsi tähelepanu keskmes nii tehniline harjutamine (häälepartiide 
omandamine, otstarbekas hingamine, loomulik hääle kujundamine, sujuv kooskõla, 
intonatsiooniline puhtus, dünaamika) kui ka repertuaariküsimused (esinemiskava 
koostades lähtuda sisulistest kaalutlustest, laulude järjestuses arvestada 
kontrastiprintsiipi, laulu sisu peab olema lastele mõistetav, sobiv ulatuselt ja 
tehnilistelt nõuetelt). Ta pidas oluliseks, et kooritöö peab tuginema noodistlaulmisel 
(Päts, 1946b, 1946c, 1946d). Koorilaulu tähtsaks aspektiks pidas ta mitmehäälsuse 
taju arendamist, märkides artiklis „Hääle arendamisest üldhariduslikus koolis“: 
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„.. sellega tuleb alata juba 1.–2. klassis, 5.–6. klass on lootusetult hiline 
mitmehäälsuse taju arendamiseks.“ (Päts, 1959c).  

Artiklis „Lastekoorid uue ülesande ees“ (Päts, 1947b) tegi ta 
Haridusministeeriumile ettepaneku tagada lastekooridele kaks ning mudilaskoorile 
üks nädalatund, mis valmistaks ette tulevasi lastekoorilauljaid (Päts, 1947b). Sellel 
seisukohal on laulupidude traditsiooni jätkumisel erakordne tähendus, kuna just 
mudilaskoor annab esmased koorilaulukogemused ning valmistab ette laste- ja 
poistekooris lauljaid, olles sealt edasi taimelavaks sega- ja naiskooridele. See R. 
Pätsi põhimõte kajastub ka 2011. aasta riiklikus muusika ainekavas, milles nähakse 
ette kõigi õpilaste kaasamist mudilaskooride tegevusse (Põhikooli riiklik õppekava, 
2011).  

Riho Pätsi tähelepanu keskmes oli ka lastekooride muusikaline kvaliteet. Tema 
seisukoht – dirigent peab õigel ajal teadma, mida ta suudab oma kooriga korda saata 
ning milleni koori võimed küünivad – tähendab ea- ja jõukohasuse printsiibi 
arvestamist töös, mis tagab õpilaste huvi ja motivatsiooni koorilaulus osalemise 
vastu. Et kaasata lastekooridesse rohkem lauljaid ning tagada muusikalist kvaliteeti, 
soovitas Päts luua suuremates keskustes koolidevahelisi koore (Päts, 1948a, 1948b). 

Riho Pätsi professionaalsel tegevusel publitsisti ja dirigendina kooriliikumise 
edendamisel on kindel koht noorte laulupidude traditsiooni tekkimisel 1962. aastal. 
Laulupeol osalesid mudilas-, laste-, poiste-, nais- ja segakoorid, mis kuuluvad 
tänapäevalgi laulupidude koosseisu, tagades seeläbi laulupidude jätkusuutlikkuse. 

Muusikahariduse korraldamine  

Riho Päts võitles kvaliteetse ja professionaalse muusikahariduse eest. Kogu oma 
muusikapedagoogilise tegevuse vältel on ta juhtinud tähelepanu vajakajäämistele ja 
puudustele muusikahariduse korraldamises kõigil tasandeil: nii eelkoolis, 
üldhariduskoolis, kõrgkoolis kui ka ministeeriumi tasandil. 

Oma esimeses sellekohases artiklis „Tallinna Konservatooriumi iganenud 
õppekorraldusest“, mis ilmus 1927. aastal kohe pärast konservatooriumi lõpetamist, 
tõstatas Päts teravdatult üldsuse ees küsimused, mis ei vastanud tema arvates 
muusikakõrgkooli tasemele, kritiseerides juhtkonna passiivsust otstarbekama õppe 
reguleerimisel ja õppekava puudulikkust ning juhtides tähelepanu õppejõudude 
kaadri uuendamise vajadusele (Päts, 1927b). 

Tähenduslikuks võib pidada artiklit „Ulatuslikumaid sihtjooni meie muusikaelu 
korraldusse“, milles Päts analüüsis Eesti Akadeemilise Helikunstnike Liidu 
seisukohti muusikahariduse kohta (Päts, 1935b). Ta pidas esmatähtsaks kaadriga 
seonduvat: professionaalsete muusikaõpetajate olemasolu üldhariduskoolis, samuti 
õppejõudude järelkasvu konservatooriumis. Probleemi lahendusena nägi Päts 
muusikapedagoogika eriala loomist Tallinna Konservatooriumis. Et tagada 
üldhariduskoolis kvaliteetset õpetust, juhtis ta tähelepanu õpetajate erialase 
täienduskoolituse vajadusele lühiajalistel kursustel (ibid). 
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Uuendusvõimalused avanesid aastail 1940–1941, mil Riho Päts töötas Tallinna 
Konservatooriumi direktorina. Õppeasutuse sisulisest uuendamisest kirjutas ta 
artiklis „Eesti muusikaelu ümberkorraldamisest“ (Päts, 1940e). Saavutamaks õppes 
kvaliteeti ning akadeemilist taset, uuenes tema initsiatiivil õppejõudude kaader, 
avati uusi erialasid ning reorganiseeriti olemasolevaid. Uute õppejõududena 
alustasid tööd kompositsiooni ja muusikateaduste osakond professor Heino Elleri 
juhtimisel, muusikapedagoogika ja oreliosakond, mida juhatas Tuudur Vettik ning 
kus töötasid õppejõududena Riho Pätsi enda õpetajad Juhan Aavik ja Cyrillus Kreek 
ning tema konservatooriumikaaslased, silmapaistvad muusikud ja heliloojad August 
Topman, Adolf Vedro ja Alfred Karindi. Klaveriosakonda kutsus ta juhtima 
noorema põlvkonna silmapaistva pianisti Bruno Luki, kellest kujunes üks Eesti 
klaverikoolkonna loojaid. Lauluosakonna uueks juhiks sai Estonia solist Arno 
Niitof. Õppekavasse lülitati muusikalugu ja esteetika, õppejõududena asusid tööle 
Karl Leichter, Eugen Kapp, Hugo Lepnurm, Otto Roots, Gustav Ernesaks jt.  

Uuendused kajastusid ka kirjutises „Konservatoorium tõeliseks muusikakooliks 
kujunemas“ (Päts, 1941). Tugevdamaks kooride ning laulupidude kunstilist taset, 
asutati dirigeerimise eriala, laiendati lavakunstikooli sisu, avati balleti- ja 
ooperistuudio ning hakati arendama konservatooriumi raamatukogu, mis oli vägagi 
tagasihoidlik.  

Riho Päts asus neil aastail täide viima oma ammust soovi – kujundada 
konservatoorium muusikateadustöö keskuseks. Artiklis „Konservatoorium 
muusikateadusliku töö keskuseks“ (Päts, 1945d) esitas autor mitu uuenduslikku 
seisukohta, tähtsustades uurimistegevust muusikapedagoogika, muusikaajaloo, 
muusikafilosoofia, muusikaesteetika jt valdkondades. Ta märkis: „.. aeg on küps, et 
võtta põhjalikumale uurimisele meie muusikaline folkloor ja näidata 
kindlakujuliselt selle omapära. Konkreetsemale analüüsimisele tuleb võtta meie 
möödunud aegade muusikaline pärand ja koostada eesti muusika arenguline tee.“ 
(Päts, 1945d, lk 2). Ta pidas vajalikuks uurida eesti muusikapärandit ning 
analüüsida oma aja heliloojate loomingut (ibid).  

Olulise sihina kerkis esile laiapõhjalise ja kvaliteetse muusikahariduse süsteemi 
loomine, mis avaldus mitmes sellekohases kirjutises (Päts, 1940f). Kirjutises „Eesti 
muusikaelu ümberkorraldamisest“ (Päts, 1940e) nägi ta perspektiivitundega juba 
neil aastail muusikaharidust laiahaardelise ja astmelise muusikaõppeasutuste 
võrguna. Selle aluseks on 7aastased muusika eelkoolid (tänapäevases tähenduses 
muusikakoolid), kus omandatakse muusikalised algteadmised. Sellele järgneb 3–
4aastane rakenduskallakuga pillimänguoskusi arendav muusikakeskkool. Struktuuri 
kõrgema astmena nägi R. Päts konservatooriumi – tulevaste heliloojate ja 
interpreetide taimelava. Konservatooriumis peaksid saama õppida kõik, see peab 
olema maksuta ning andekatele õpilastele tuleb võimaldada rahaline toetus. Päts 
pidas vajalikuks muusika eelhariduse kättesaadavust kogu Eestis, ka väikelinnades. 
Et Eestis oleks kõrgharidusega muusikakaader, tähtsustas ta kolme koolitüübi 
olemasolu vajalikuks nii Tartus kui ka Tallinnas.  
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Kaadriprobleemid jäid aktuaalseks ka pärast II maailmasõda, mil nappis üliõpilasi 
ja muusikaõpetajaid. Aastail 1944–1950, mil Riho Päts töötas Tallinna Riikliku 
Konservatooriumi klaveri ja oreli osakonna dekaani ning muusikapedagoogika 
eriala professorina, asuti taas tema initsiatiivil probleemile lahendusi leidma. See 
ilmnes ka tema artiklis „Tallinna Konservatoorium kooli- ja koorimuusika 
pedagoogiliste kaadrite taimelava“ (Päts, 1945c). Küsimust Miks on vaja kiiremas 
korras tagada muusikaõpetajate ettevalmistuse korraldamine? vaatles ta 
analüüsivalt, tuues esile koorilaulu ja laulupidude traditsiooni jätkumiseolulisust, 
mille fundamentaalseks aluseks on kõigil aegadel olnud üldhariduskooli 
muusikaline kasvatus. Kuidas seda korraldada? Ühe võimaliku lahendusena nägi 
Päts muusikaõpetajaid/koorijuhte ettevalmistava eriklassi avamist. See teostus 
1946. aastal, kui eriala õppeprogrammi kuulusid pilliõpe, koori- ja orkestrijuhtimine 
jm ained. Tähtsaks peeti koorijuhtidele improviseerimis- ja komponeerimisoskuse 
õpetamist, samuti seadete loomist koorile ja orkestrile, mida rõhutas Päts oma 
artiklis „Muusikalisele kaadrile põhjalik ettevalmistus“ (Päts, 1945b). Kahjuks 
osutus see eriala Konservatooriumis siiski vähe populaarseks – ajavahemikus 1945–
1950 lõpetas selle ainult viis pedagoogi/koorijuhti. Üks põhjusi võis olla sõjajärgne 
aeg oma ümberkorraldustega. 

Erialase haridusega muusikaõpetajate nappus kerkis taas 1950. aastate keskel, mil 
Päts asus juhtima Tallinna Pedagoogilise Instituudi muusikapedagoogika osakonda. 
Olukorra lahenduseks pakkus Päts artiklis „Kooli muusikakasvatuse küsimusi“ 
muusikaõpetajate ettevalmistamist neljas õppeasutuses – Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis, Tallinna Riiklikus Konservatooriumis ning Tartu ja Tallinna 
Muusikakoolis (Päts, 1956b). 

Aastail 1955–1974 kujunes Riho Pätsi juhtimisel Tallinna Pedagoogilisest 
Instituudist muusikaõpetajate taimelava, esialgu küll liiterialadena (kehaline 
kasvatus ja muusika; algõpetus ja muusika; võõrkeel ja muusika). Liiterialad 
tekitasid muusikaringkondades suurt diskussiooni. Seda ei kiitnud heaks Tallinna 
Riikliku Konservatooriumi mitu õppejõudu, tuues esile hariduse sisu kvaliteedi 
mittevastavuse nõudmistele (Ratassepp, 1958). Võib öelda, et Pätsi toetav 
suhtumine liiterialadesse oli tingitud objektiivsetest oludest, eelkõige õpetajate 
vähesusest, kus teatud mõttes tuli ohverdada hariduse kvaliteet kvantiteedile. 
Situatsiooni keerukuses pidas Päts seda mõistlikumaks, märkides artiklis „Kas on 
vaja teisiti?“, et „.. konservatoorium on eluvõõral kursil ..“ (Päts, 1958c, lk 5). 

Riho Pätsi tähelepanu keskmes on alati olnud üldhariduskooli muusikakasvatuse 
problemaatika. Juba 1930. aastal sekkus ta diskussiooni keskkooli muusikaõpetuse 
tundide asjus, kus kavandatava seaduse järgi keskkoolis muusikatunde ette nähtud 
ei olnud, küll oli aga kavandatud 2 tundi koorilaulu nädalas kõigi viie klassi kohta 
(Rannap, 1977, lk 20). Oma artiklis „Lauluõpetus keskkoolis uue tunnikava järgi“ 
jäi Päts kindlaks nõudmisele: koolide õppekavas tuleb muusikaõpetusele anda 
vääriline koht: „Kui kool, millele paneme oma lootused, on võimetu laulukultuuri 
tõstmiseks midagi ära tegema, siis oleks sellest väga, väga kahju!“ (Päts, 1930a, lk 
152).  
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Laulmistundide diskrimineerimise vastu avaldasid protesti paljud tuntud muusikud. 
„See samm on suurim absurd ja seda võivad astuda ainult võhikud,“ kirjutas 
koorijuht Alfred Karindi (1930, lk 5). „Siin peab otse appi karjuma ning tungivalt 
soovima, et haridusministeerium oma otsust muudaks, vastasel korral on täiesti 
õigustatud nõudmine, et see riigivõim antakse neisse kätesse, kes suudavad õieti 
hinnata laulukultuuri tarvidust …“ lisas koorijuht ja helilooja Juhan Aavik (1930, lk 
5). Olukord gümnaasiumi muusikakasvatuses hakkas normaliseeruma alles 1930. 
aastate lõpus, mil Päts koostas Haridusministeeriumi palvel õppekavade projekti 
üksikasjaliku analüüsi, olles eriti põhjalikult läbi mõelnud gümnaasiumi laulmise 
programmi ning gümnaasiumi laulmise seletuskirja (TMM, f. M236, n. 1, s. 35, lk 
42–47), mida toetasid tuntud muusikapedagoogid Gustav Ernesaks, Juhan Jürme, 
Juhan Aavik ja Karl Leinus (Rannap, 1977, lk 24). 

Võib öelda, et Päts on alati kindlalt seisnud muusikakasvatuse võrdväärse staatuse 
eest teiste ainete kõrval ning tõstnud esile Eesti kooli muusikaõpetuse suurt rolli 
kõigil aegadel eesti omapärase rahvuskultuuri kujundamisel. Ta on olnud 
resoluutne: „.. tuleb loobuda võtmast muusikaõpetust teisejärgulise õppeainena ja 
anda talle normaalne kõlbelis-kasvatuslik ning kunstiline tähtsus.“ Nõnda kirjutas 
Päts artiklis „Eesti laulutraditsioon kohustab ka koolinoori eelseisvaks laulupeoks“ 
(Päts, 1945a, lk 2). 

Artiklis „Muusikalise kasvatuse huvides“ (Päts, 1963) tõstatas Päts teravdatuna 
küsimuse muusikaõpetajate tarifitseerimise kohta, mis oli neil aastail võrreldes 
teiste ainete õpetajatega madalam. Muusikaõpetaja õlgadel lasub suur klassivälise 
töö koormus – töö kooride, solistide, orkestrite, ansamblitega jm, mis vajab ka 
selleväärset tasustamist. Pätsi väljendatu väärib tähelepanu tänapäeva 
muusikakasvatuse kontekstis, kus muusikaõpetaja panus õpilaste tunnivälises 
muusikalises tegevuses on üks suurimaid ja nähtavamaid. Päts käsitles selles artiklis 
veel muusikaõpetajate erialase kvalifikatsiooni ning järelkasvu küsimusi. Kuna 
ainult 30% õpetajaskonnast oli erialase ettevalmistusega, soovitas Päts ajutise 
lahendusena valmistada õpetajaid ette ka 7aastaste muusikakoolide 
õhtuosakondades. Haridusministeeriumil tuleks aga välja töötada õpetajate 
täienduskoolituse pikemaajaline süsteemne plaan. 

Alus muusikaõpetajate süsteemsele täienduskoolitusele rajati Riho Pätsi initsiatiivil 
1946. aastal seoses 1947. aasta üldlaulupeo ettevalmistamisega. Täienduskoolituse 
süsteem, mida Päts tutvustas artiklis „Koorijuhid täienduskursustel“ (Päts, 1946d), 
koosnes viiest kursusest, milles nädalased talvekursused vaheldusid 2–3nädalaste 
suvekursustega. Kursuste sisu moodustasid praktilised loengud ja praktikumid, 
dirigeerimine, hääleseade, diktsioon, muusika põhiõpetus ning muusikaõpetuse 
metoodika. Lektoritena rakendati tolle aja silmapaistvamaid pedagooge ja dirigente, 
nagu Tuudur Vettik, Aalfred Karindi, vokaalpedagooge Made Päts, Linda Saul jt. 
Erilist tähelepanu osutas Päts oma aja tehniliste võimaluste (nagu audiovisuaalse 
tehnika, televisiooni jm) rakendamisele nii täienduskoolituses kui ka 
üldhariduskooli muusikakasvatuses (Päts, 1975b). 
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Pilt 7. Riho Päts õpetajate suvekoolis Pärnus 1946. aastal (TMM 67582-R) 

 

Selline täienduskoolituse süsteem, mille Päts esitas praeguses mõistes moodulitena, 
oli ettevaatav: sisu, milles olid tähtsustatud nii teoreetiline kui ka praktiline 
ainekäsitlus ning tolleaegsete tehniliste võimaluste rakendamine, läbiviijad olid oma 
ala professionaalid. Seesama on tunnuslik tänapäevasele õpetajate 
täienduskoolitusele Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemias ning teistes kõrgkoolides. Riho Pätsi muusikapedagoogilise 
kogemuse teadvustamisel ja edasikandumisel on tänasel päeval kaasa aidanud 
regulaarsete täienduskoolituse seminaride korraldamisega Tallinna Ülikooli juures 
tegutsev Riho Pätsi Keskus (www.tlu.ee/rpk).  

Kokkuvõtvalt. Riho Pätsi muusikapedagoogiliste artiklite fookuses on efektiivsete 
tulemuste saavutamine muusikakasvatuses. Selle võtit nägi Päts sarnaselt P. 
Ruohotiele (1996), D. Beijaardile, N. Verloopile ja J. D. Vermuntile (2000) õpetaja 
professionaalsuses – tema erialases pädevus, valmisolekus võtta vastu uudseid 
seisukohti, pidevas teadmiste ja oskuste avardamises ning orienteerituses loovusele 
ja koostööle kolleegidega.  
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3.2.2. Ülevaade Riho Pätsi muusikakriitilistest artiklitest  

Riho Pätsi muusikakriitilisi artikleid ilmus kõige enam ajavahemikus 1930–1940. 
Sellesse perioodi kuulus tegevus Muusikalehe peatoimetajana (1930–1932), mil 
tema initsiatiivil mitmekesistus ajakirja sisu ja temaatika ning avardus autorite ring. 
Aastail 1932–1942 ilmusid järjepidevalt tema artiklid Postimehe rubriigis „Tallinna 
muusikakiri“ ning Muusikalehes ja Päevalehes (Sepp, 1999). 

Mis teemad olid Riho Pätsi huviorbiidis? Eelkõige eesti heliloojate looming ja 
rahvuslikkuse taotlus, muusika suurkujude heliloomingu tutvustamine, välismaa 
uudisteoste analüüsimine ja propageerimine, interpretatsiooniküsimused, Estonia 
teatri muusikalis-kunstilised probleemid. Pätsi sellekohastes artiklites torkab silma 
tema erudeeritus ja mitmekülgsus, kursisolek muusikasündmustega Eestis ja 
välismaal, mis avaldus kompaktses analüüsi- ja sünteesioskuses. Seda võimaldas 
Pätsi professionaalsus helilooja, publitsisti ja uurijana, milles oli määraval kohal 
väga hea klassikalise ja oma aja muusika tundmine, laialdased kultuuriloolised 
teadmised ning argumenteeritud, nüanssiderohke ja ilmekas arutlus- ning 
väljendusstiil. 

3.2.2.1. Helilooming 

Riho Pätsile oli eriti südamelähedane eesti muusika arenemine, heliloojate 
uudislooming ning selle tutvustamine nii kodu- kui ka välismaal (Päts, 1947c). 
Talle kuulub mõte: „Uudislooming on meie sümfoonilise arengu baromeeter“ (Päts, 
1936a). 1920. aastate lõpus on tema sõnul eesti rahvuslik helikunst arenemishoos 
ning välja on kujunenud üsna kindel stiil (Päts, 1928b). Selle all mõtles ta eelkõige 
rahvuslikku suunda, mis kajastus Mart Saare, Cyrillus Kreegi ja Heino Elleri 
loomingus. Tema mõistes tähendas rahvuslik kunst selle olemasolu, mis võiks 
muusikalist algupära ka muule maailmale pakkuda. Teiselt poolt pidas ta tähtsaks 
maailmakultuuri rikastumist eesti rahvuskultuuri erisusega (Päts, 1934c). Seesugune 
suhtumine oli Pätsile nii iseloomulik, et juba 1928. aasta „Laulupeo albumist“ 
leiame sõbraliku sarži allkirjaga „Otsib hoolega rahvuslikku joont“ (Aavik et al, 
1928). Eesti muusika temaatika kajastus rohketes Pätsi ülevaatlikes artiklites 
heliloojatest (C. Kreek, H. Eller, J. Aavik jt), uue heliloomingu tutvustamises 
(H. Eller, M. Saar, E. Tubin jt), ent ka kontserdiarvustustes.  

Paljudes artiklites analüüsis Päts oma õpetaja ja mõttekaaslase Mart Saare 
heliloomingut ning helikeelt. Juba konservatooriumi üliõpilasena omistas ta Saarele 
eesti muusikaloos olulise koha, võrdsustades artiklis „Mart Saare õhtu“ suurmeistri 
tähendust eestlastele Nikolai Rimski-Korsakoviga venelastele ja Edvard Griegiga 
norralastele (Päts, 1925). Artiklis „Eesti rahvusliku helikunsti rajaja“ on Päts esile 
toonud Mart Saare loomingu kosmopoliitilisust, ekstaatilist vaimulaadi, lakoonilist 
vormi, erksat rütmi ning heliloomingu kvaliteeti, mis ei pretendeeri sageli suurele 
populaarsusele (Päts, 1932f). Oma hilisemates artiklites, mis on koostatud Saare 
juubelisünnipäevadeks, on Päts tähtsustanud Saare heliloomingu mõju järglastele: 
kõik heliloojad on nii või teisiti just temalt midagi saanud, tema loomingust 
õppinud, mis on juhtinud heliloojaid uute väärtuste kujundamiseni. Tema looming 
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on tugevalt mõjutanud eesti muusikakultuuri, eeskätt selle originaalse, eesti 
rahvamuusikast väljuva ja läbitunnetatud elamuslikkuse ning vormilise 
iseärasusega, samuti sisukuse ning poeetilise iluga (Päts, 1947d, 1938f, 1934a, 
1934c). 

Noorema generatsiooni heliloojaist oli Pätsi mitme artikli keskmes Heino Elleri 
heliloominguline kujunemine, keda ta on nimetanud novaatorite radikaalseks 
esindajaks. Mitmes artiklis on R. Päts esile toonud Elleri lakoonilist 
mõtteväljendust, hoolega lihvitud vormi, mis on noteeritud peene, maitseka 
käekirjaga, andes tunnistust helilooja rafineeritud tundemeelest (Päts, 1933d). 
Kõrgetasemeline kompositsioonitehniline meisterlikkus, avar ja sügavusse tungiv 
muusikaline silmaring, väga hea maitse ning stiilitunne, sirgjoonelisus ja 
sihiteadlikkus, süsteemsus ja järjekindlus, samuti delikaatsus, heatahtlikkus, 
sõbralikkus ning tähelepanelikkus – neid jooni hindas Päts Elleri muusikas ning 
temas kui isiksuses. Kõigil Elleri õpilastel, rõhutas Päts, on silmapaistev koht eesti 
muusikaelus kas heliloojate, interpreetide või muusikateadlastena, mistõttu võime 
rääkida eesti moodsast heliloomingukoolist (Päts, 1946e, 1937a).  

Huviga jälgis Riho Päts teistegi tollaste heliloojate (nagu Eugen Kapi, Johannes 
Hiobi jt) heliloomingulist kujunemist, mis kajastus tema kirjutises „20 aastat eesti 
muusikat“ (Päts 1938f). Tunnustavalt suhtus ta noore helilooja Johannes Bleive 
tuntuks saanud teosesse „Hällilaul“, tõstes esile selle meeleolu ja hingestatust, 
milles autor näitab end impressionistlike kalduvustega žanrimaalijana (Päts, 1938g). 
Pätsi tähelepanu köitis ka Eduard Tubina helilooming. Artiklist „Sümfooniakontsert 
eesti helitöist“ nähtub, et ehkki Tubina esikteoste helikeel tundus Pätsile võõra ja 
kohati keerulisena, väärtustas ta Tubina heliloomingut kõrgelt (Päts, 1936b). 

Riho Päts seisis selle eest, et rahvuslik helilooming oleks kindlasti laulupidude 
repertuaaris. 1933. aastal, vahetult enne üldlaulupidu, esitas Päts (nagu Tobiaski) 
küsimuse: Kas laulupidu või muusikapidu? Artiklis polemiseeris Tobias 
laulupidude traditsiooni uuendamise ning selle kunstilise kvaliteedi suurendamise 
üle, nähes laulupidu muusikapeona, kus kantakse ette ka suurvorme (Tobias, 1908). 
Jagades Tobiase seisukohti ning avaldades survet eesti heliloomingu 
suurendamiseks laulupidude repertuaaris, kirjutas Päts 1932. aasta üldlaulupeo järel 
oma artiklis „Esmakordselt puht eesti laulupidu“: „.. esmakordselt oli see puht Eesti 
laulupidu, mille eeskavas ainult eesti heliloojate teosed ning mille raames kanti ette 
ka suurvorm – C. Kreegi „Reekviem““ (Päts, 1933b). 

1930. aastail oli mitme artikli fookuses Rudolf Tobiase ja Artur Kapi helilooming. 
Just neil aastail koostas Riho Päts Tobiase ja Kapi monograafiat, tema sellekohased 
uurimistulemused ilmusid ka ajakirjanduse veergudel. Sisutihedad ning analüüsivad 
on Pätsi artiklid „Rudolf Tobiase elust ja loomingust“ (Päts, 1939h) ning „Seesama 
lugu ka muusikaga“ (Päts, 1968c). Viimane neist ilmus Rudolf Tobiase 95. 
sünniaastapäevaks. Artiklis nentis Päts kahetsusega, et Tobiase loomingut tuntakse 
piinlikult vähe. Põhjusena nimetas ta suurvormide ettekandmise tehnilist 
komplitseeritust eeskätt 20. sajandi alguses, mil puudus vajaliku koosseisuga 
sümfooniaorkester. Hiljem, kui helilooja töötas juba välismaal, piirdus teoste 
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ettekandmine kodumaal peamiselt pidulike suursündmustega, kus vajati eesti 
heliloojate algupäraseid teoseid. Pätsi seisukohad on radikaalsed: Tobiase 
käsikirjaline materjal tuleb korrastada, helilooja loomingu ettekandmisel peaksid 
interpreedid näitama suuremat huvi ja aktiivsust, tegelema tuleb hakata R. Tobiase 
teoste kirjastamisega (Päts, 1968c). Olgu märgitud, et Riho Pätsi ideed hakkasid 
järk-järgult teostuma alles 1980.–1990. aastail pianisti ja muusikaajaloolase Vardo 
Rumesseni eestvõtmisel, mil ilmusid tema koostatud „Rudolf Tobias. In puncto 
musicorum. Rudolf Tobiase artiklid“ (1995), „Rudolf Tobias ja tema oratoorium 
„Joonase lähetamine““ (1995), „Rudolf Tobias oma aja peeglis“ (1995) ning 
„Joonase sõnum“ (2008).  

Mitme artikli keskmes on Pätsi kompositsiooniõppejõud Artur Kapp. 
Suurejooneliseks ja sügavalt religioosseks on ta nimetanud A. Kapi oratooriumi 
„Hiiob“, mis jääb Pätsi sõnul alussambana püsima meie heliloomingusse (Päts, 
1931d). 80. juubeli aegu rõhutas Päts artiklis „Mälestuskilde Artur Kapist“ A. Kapi 
kui helilooja, pedagoogi ja interpreedi mõju tema enda kujunemisele eri 
perioodidel. Eesti muusika arengut käsitlevais artikleis on Päts A. Kapi 
heliloomingus esile toonud nii Lääne-Euroopa kui ka vene klassikalise kooli 
parimaid traditsioone, mida autor on osanud isikupäraselt rakendada, loominguliselt 
ümber kujundada ja orgaaniliselt siduda nende taotlustega, mis märgivad eesti 
rahvusliku muusika kindlajoonelist arenemisteed (Päts 1958d, 1938f, 1934c). 
Siinkohal olgu märgitud Pätsi kui uurija täpsuse taotlus eesti muusikaloo 
faktoloogias, milles ta juhtis tähelepanu A. Kapi soololaulu „Metsateel“ loomisaasta 
valele dateerimisele teatmeteostes (Päts, 1969c). 

Artikliga „Kuldrannakese looja juubel“ tegi Riho Päts kummarduse Aleksander 
Lättele tema 80. juubelil, nimetades teda pioneeriks 20. sajandi alguse eesti 
muusikaelu korraldamisel. Päts on tähtsustanud Lätet kui esimest selgeilmelist 
suunaandjat eesti muusikaelu kujunemisel. Tunnustavaid sõnu on Päts jaganud 
Lätte heliloomingule: tema koorilauludes avaldub rohkem kui kunagi varem meile 
lähedast elutunnet, selles kerkib esile rahvuslik joon. Ta hindas kõrgelt Aleksander 
Lätte tegevust muusikakriitikuna – see oli teravapilguline, asjatundlik ja 
professionaalne (Päts, 1940c). 

Eesti autorite uudisloomingu tutvustamise ja propageerimisega tõstatas Riho Päts 
mitmes artiklis kirjastamise küsimuse. Üleskutsega „Ärgem püstitagem 
esmajärjekorras mälestussambaid, vaid tehkem kättesaadavaks eesti rahvusliku 
muusika rajajate elutöölooming“ (Päts, 1927a) pidas ta tähtsaks nii Eesti möödaniku 
suurkujude loomingut kui ka oma aja autorite heliteoste kättesaadavust. Pätsile oli 
iseloomulik tarvidus uute kogemuste järele, püüd olla kursis kõigega, mis sünnib 
muusikamaailmas. Pidev kokkupuude nii kodu- kui ka välismaa muusikaeluga, 
võimalus kuulda kaasaegsete heliloojate uudisloomingut (nt kuulis ta 1923. aastal 
Berliinis Schönbergi, Weberni teoseid) – kõik see mõjutas tema kunstilisi 
tõekspidamisi ja tema enda heliloomingut ning kajastus muusikakriitikas (Päts, 
1940b, 1939d, 1937b, 1931j). 
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Oma aja heliloojaist oli Pätsile kõige lähedasem Béla Bartók, kelle heliloomingut 
on ta analüüsinud kirjutises „Kes on Béla Bartók?“ (Päts, 1931e). Olulise aspektina 
on Päts rõhutanud Bartóki heliloomingu interpretatsioonilist tahku: „.. ükski 
muusika ei kaota nii palju vastava ettekande puudumisega kui just Bartóki oma. 
Peab täielikult süvenema helilooja kavatsustesse ja neid läbi elama ..“ (ibid, 72). 
Bartóki uudisloomingut tutvustas ta ka Postimehe veergudel. Näiteks kirjutas ta 
helilooja rahva- ja lastelaulude ning klaverile seatud ungari, slovaki ja rumeenia 
laulude ning tantsude kohta: „Need on eeskujulikuimad, mis on leidnud käsitlust 
Bartókile omases huvitavas harmonisatsioonis ja meisterlikkuses; tema leidlikkuse 
ja fantaasia läte on põhjatu ..“ (ibid, 74). Ka Zoltán Kodály muusika paelus Pätsi. 
Ta väärtustas helilooja loomingut kvaliteetse kunstina, mis on vallutanud mitte 
ainult Ungari, vaid ka Lääne kontserdi- ja ooperilavad. „Ta on ungari rapsood,“ 
lausus Riho Päts (1932c).  

Pätsi vaatluse all oli ka lähinaabrite kaasaegne muusika. 1932. aastal ilmus 
Muusikalehes tema sulest Läti muusika erinumber, milles ta tutvustas läti 
kaasaegsete heliloojate J. Vitolsi, E. Mengailise ja P. Schubertsi loomingut. 
Mengailise kohta lausus Päts soojusega – tegemist on vanameistriga, kes on 
pühendanud imekauneid laule lastele, neis on meeleolu, nooruslikku tuld, 
mänglevust, huumorit, rütmi ja harmoonilist värskust. Kokkuvõtvalt rõhutas Päts: 
„.. väikerahvaste jõud peitub kultuuris ning kultuurielu arenemine võib edukas olla 
vaid siis, kui ta saab vahetpidamatult vaimuteritust. Selle üheks võimaluseks on 
teineteise tundmaõppimine, vastastikune läbikäimine ..“ (Päts, 1932d). Need Riho 
Pätsi mõtted on aegumatud, neis sisaldub väikerahva kultuuri säilimise ja 
edasikandumise võti meie aja üleilmastumises. 

3.2.2.2. Interpretatsioon 

Professionaalse huviga jälgis Riho Päts Estonia teatri kunstilist arenemist, mida 
kajastas Muusikalehe arvustuste rubriik. Järjekindalt oli ta oma arvustustes nõudlik 
repertuaari suhtes, kritiseeris teatri juhtimisstiili ja etenduste süsteemi 
monotoonsust: „.. teatri tegevus on juhuslik ning töö pole plaanikindlalt kujundatud, 
repertuaar on iganenud ja tardunud – uudisteoseid ei kuule. Repertuaari tuleks 
kavandada algupärandite lavaletoomine ning lavastada kaasaegseid teoseid, see viib 
teatri kunstilist taset edasi ..“ (Päts, 1931f). 

Kriitiliselt suhtus Päts oma konservatooriumi õppejõu Artur Lemba mõningatesse 
teostesse, mille helikeel ei vastanud Pätsi seisukoha järgi aja nõuetele. Näiteks tõi ta 
ooperites „Kalmuneid“ ning „Armastus ja surm“ esile muusikaliste mõtete 
mahlakuse puudumist, kuivavõitu meloodiat ja harmooniat (Päts, 1931j, 1931l). 
Võrrelnud Artur Lemba heliteosteid Evald Aava „Vikerlastega“, rõhutas Päts 
viimati nimetatu helikeele lopsakust ja lokaalset koloriiti, mis A. Lembal puudus. 
Kiidusõnu ei pälvinud ka A. Lemba ooper „Elga“, mille puudusteks nimetas Päts 
võõrapärast süžeed, vastuolu dramaatilise tegevuse ja muusika vahel ning rütmika 
ja harmoonia väheütlevust (Päts, 1934e). Mitme muusikalavastuse kvaliteedile 
jagus ka kiidusõnu. Kunstilist naudingut valmistas Aleksandr Borodini „Vürst 
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Igor“, selle rütmikas ja kaasakiskuv meloodia ning haruldaselt kunstipärane 
käsitlus, mis avaldus pimestavas orkestratsioonis (Päts, 1932b).  

Raimund Kulli asumisega Estonia teatri peadirigendiks ja muusikajuhiks 1930. 
aastate lõpus muutusid R. Pätsi arvustused tunnustavamaks ning kiitvamaks. 
Bedřich Smetana ooperi „Müüdud mõrsja“ puhul märkis Päts tunnustavalt, et R. 
Kull ja ooperiteatri areng on absoluutselt lahutamatud – dirigent on rajanud kindla 
aluse teatri kunstilisele küljele ning repertuaari avardumisele. Päts tõstis esile Kulli 
muusikalist andekust, suurepärast mälu ja fenomenaalset dirigeerimistehnikat (Päts, 
1937d). Kiitva hinnangu sai ka Giacomo Puccini „Tütarlaps kuldsest läänest“ – 
ooperi ettekanne nõudis nii teatri juhatuselt kui ka kogu ansamblilt nõudlikkust, 
millega tuldi toime (Päts, 1937c). Ooperiteatri hoogsamat arengut takistasid 
mitmesugused suurlavastuste etendamisega seotud asjaolud. Näiteks tuli Richard 
Wagneri ooperis „Tristan ja Isolde“ hankida lisajõude nii koori- kui ka 
orkestrikoosseisu, puudus mitu pilli, näiteks kontrafagott ja tšelesta (Päts, 1933e).  

Võib järeldada, et Päts nägi Estonia teatri orkestri arengus palju mitmekesisemat 
potentsiaali, mille eeskujuks oli sajandi esikümnetel süsteemselt toimunud 
Vanemuise orkestri kontserdid. Artiklis „Mõttepudemeid „Estonia“ hooaja eel“ 
pidas ta vajalikuks, et Estonia kui tooniandev ja juhtiv muusikaasutus peaks 
arendama oma kunstilist tegevust nii ooperi kui ka sümfooniakontsertide alal 
plaanikindlamalt ning sihiteadlikumalt – vääriliselt aja nõudeile; tema kunstilises ja 
majanduslikus juhtimises valitsegu rohkem sirgjoonelisust, juhtide ja tegelaskonna 
vahel aga vastastikust usaldust. Estonia kontserdisaal olgu hõlpsamini kasutatav 
oma kunstnikele, väliskontsertbüroode korraldatud kontsertidesse tuleks suhtuda 
erilise ettevaatusega (Päts, 1931g). 

Elevust ja meeldivat vaheldust tõid Eesti muusikaellu mitme maa artistid. Sõltuvalt 
muusikalisest kvaliteedist jagus Pätsilt perioodikas neile nii kriitikat kui ka 
kiidusõnu. Eelkõige avaldas ta rahulolematust väliskunstnike repertuaari suhtes, mis 
sisaldas tema arvates vähe kaasaegset muusikat. Ta läks isegi nii kaugele, et 
soovitas teha välisdirigentidele kohustuslikuks vähemalt ühe uudisteose 
ettekandmise (Päts, 1933c).  

Esiletõstmist väärivad Pätsi arvustuste vaimukad pealkirjad. Mida arvata pealkirjast 
„Kontserdihooaeg algas ega aland ka“? (Päts, 1931c). Selles artiklis analüüsis Päts 
sarkasmiga taani harmoonikavirtuooside esinemist, nende meelelahutussisuga 
repertuaari, leides, et see sobib varieteesse ja tsirkusesse. Mõtlemapaneva faktina 
kirjeldas ta kontserdikülastajate suurt vaimustust esitatu üle, mida jagus isegi 
kaheks kontserdiks. Samal ajal olid sümfooniakontsertidel saalid hõredad. Eeltoodu 
on seotud muusikalise maitse ja kuulamiskogemusega. Pätsi taotlus on alati olnud 
ka niisuguse muusika mõistma õppimine, mis on nõudlikum nn kergest 
repertuaarist, mida kuuleme sümfoonia-, ooperi- ja kammermuusika kontsertidel 
(Päts, 1989a, lk 145).  

Kriitikanooled tabasid ka esituse kunstilist taset. Kuulsa Berliini külalisdirigendi 
Gerhard von Keussleri puhul märkis ta kava ühekülgsust, väsitavust, raskepärasust 
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ning – pole ühtki kaasaegset heliteost (Päts, 1931c). Soome tuntud dirigenti L. 
Funteki nimetas ta aga äärmiselt tagasihoidlike võimetega dirigendiks. 
Mitterahuldavaks pidas ta ka Läti Rahvusooperi lauljate vokaalset taset. Itaalia 
ooperi külalisetenduste kohta, millele joosti võidu ning teatrisaalis oli neid, kes 
polnud kunagi varem seal viibinud, ütles R. Päts, et oli üksikuid häid lauljaid, kuid 
üldine tase jättis soovida (ibid).  

Ta esitas õigustatud küsimuse: miks võimaldatakse Eestis tagasihoidlike 
interpreetide kontserttegevust? See kriitika oli pööratud Eesti kontserdibüroo 
tegevuse vastu. Pätsi arvates oli kontserdibüroo vähese organiseerimisvõimega, 
ilmselt olid ka ebasoodsad sidemed teiste kontsertide organisatsioonidega 
välismaal, tegevust iseloomustas ükskõiksus, vähene initsiatiiv ja ilmetu kvaliteet 
(Päts, 1936c). R. Päts esitas radikaalse ettepaneku: büroo peaks loobuma 
väliskunstnike kontsertide korraldamisest, mis kunstiliselt midagi ei paku, ning 
ergutada tuleks meie oma silmapaistvaid kunstnikke iseseisvalt kontserte andma 
(Päts, 1931k). 

Ülivõrdes, kuid väikese agaga on kirjutatud Berliini Filharmoonikute külaskäigust 
Eestisse Eugen Jochumi juhatusel. Kontsert pakkus küll meeliköitva elamuse 
laitmatu koosmängu ning intonatsioonipuhtuse, erakordse puupuhkpillide 
toonikvaliteedi ja kooskõla täpsusega, ent ei esitatud ühtki kaasaegset heliteost 
(Päts, 1937f). Mõjuka kontserdielamusena lahkas Päts Nõukogude-Vene 
külalisdirigendi Nikolai Malko sümfooniaorkestri kontserti, mille esituses kõlanud 
Dmitri Šostakovitši 1. sümfoonia mõjus omapärase värskuse, julguse ja põneva 
arenguga (Päts, 1937g). Erakordseks sündmuseks on Päts nimetanud Igor Stravinski 
esinemist dirigendina. Pätsi võlus autori heliteoste vormiline külg, milles leidus 
virtuooslikkust ja teravmeelsust, heliloojale omast värvikust ning rütmilist 
pikantsust (ibid). 

Rohkesti leiame R. Pätsi arvustusi koorikontsertide kohta, mis ilmusid valdavalt 
1930. aastail Muusikalehes ja Postimehes. Tema professionaalsus helilooja, 
dirigendi ja uurijana oli baasiks analüüsivatele artiklitele ka selles valdkonnas.  

Pätsi tähelepanu keskmes olid eelkõige koori repertuaar ja esitus (koori kõla, 
häälekultuur ja intonatsioon, dünaamika, hääldamine jt) ning koorijuht kui 
kunstilise kvaliteedi looja. Sageli oli tema vaateväljas üksikute kooride arengu 
jälgimine, nt Tallinna meeskoor Eesti Laulumehed, kelle puhul tõi Päts esile koori 
ühtlast kõlaesituse erksust Evald Aava juhatusel (Päts, 1939e), aasta hiljem Tuudur 
Vettiku juhatusel aga kunstilise taseme mõningast tagasiminekut (Päts, 1940d). 

Huvi tundis ta Tallinna Meestelaulu Seltsi koori vastu, kelle kunstilist arengut 
takistas dirigentide sage vahetus. 1937. aastal märkis Päts, et koor on tänu noorele 
dirigendile Johannes Tamverkile kriisist üle saamas, seda tunnistab Artur Kapi 
koorilaulude hea esitus (Päts, 1937e). Ka koori järgmisele dirigendile Alfed 
Karindile jagus tunnustavaid sõnu (Päts, 1939f). Päts toonitas Karindi 
professionaalset intelligentsust, selget tahet ja head muusikalist maitset, samuti 



136 

nõudlikkust enda ning koori vastu. Eeltoodut tähtsustas Päts koori kunstilise 
kvaliteedi eeldustena (Päts, 1939e). 

1946. aastal tehti Riho Pätsile ettepanek asuda tööle vast loodud Tallinna 
Pioneeride Maja lastekoori peadirigendina. Esimese juhina tundis Päts hiljemgi, kui 
dirigendikohale asus Heino Kaljuste, huvi koori kunstiliste saavutuste vastu. 1950.–
1960. aastail analüüsis Päts koori erakordselt pehmet kõla, ettekannete sundimatust, 
kõlalist lahedust kogu diapasooni ulatuses, häälerühmade tasakaalu ja head 
ansamblilisust, dünaamilist painduvust ning musitseerivust, mis annab tunnistust 
lauljate ja dirigendi vahel valitsevast heast vastastikusest arusaamisest ning 
kontaktist (Päts, 1961b, 1957). Artiklis „See on meile eeskujuks“ lausus Päts, et 
„.. väärtuslikud omadused on koor saavutanud ainult pideva, sihikindla tööga, 
kusjuures selle aluseks on olnud ilmselt mõlemapoolne suur kiindumus laulu 
vastu ..“ (Päts, 1960). Toonane Tallinna Pioneeride Palee lastekoor, praegune 
Ellerhein, on jäänud Eesti tuntumaks koorikollektiiviks nii kodus kui ka välismaal.  

Riho Pätsi tähelepanu jagus mitmele külaliskoorile, nagu Leedu Üliõpilassegakoor, 
Kaunase segakoor, Soome üliõpilaskonna lauljad, Berliini Õpetajate Lauluühingu 
meeskoor, Saksa meeskoor Revaler Liedertafel jt. Võib öelda, et soome 
muusikakultuur oli 1920.–1930. aastail mõneti Eestile eeskujuks, milles R. Päts on 
esile toonud teadusuuringuid muusikapedagoogika ja ka koorimuusika valdkonnas. 
Neist tuntuim – Soome üliõpilaskonna meeskoor, kelle pikaajaline dirigent oli 
tuntud vokaalpedagoog professor Heikki Klemetti – pälvis Pätsi imetlust koori 
kõrge kunstilise taseme, kvantiteedi ja kvaliteedi suhtega. Ta kirjutas: „.. kui Eestis 
on tendents suurearvuliste koosseisudega kooridele ning teisejärguliseks on sageli 
esitatava muusika kvaliteet, siis soome koorid on pigem väiksemaarvulised, paistes 
silma kunstiküpse lauluga.“ (Päts, 1929b). Kõrget vokaalset taset hindas Päts ka 
Leedu Üliõpilassegakoori puhul, kelle kava sisaldas eranditult leedu kaasaegset 
koorimuusikat, sh leedu rahvalaulude humoorikaid seadeid – see oli Riho Pätsi 
jaoks eriti tähtis. See andis tema sõnul tunnistust leedu heliloojate vaimuvärskusest 
ja vormilisest küpsusest (Päts, 1939j).  

Teades Saksamaa muusikakultuuri kõrget taset, oodati Eestis suure huviga Berliini 
Õpetajate Lauluühingu meeskoori kontserti, ent koor ei täitnud ei interpretatsiooni- 
ega ka repertuaariootusi. Võimaliku põhjusena nägi Päts repertuaari valdavalt 
noodist laulmist, mis ei võimaldanud lauljail pöörata dirigendile maksimaalset 
tähelepanu. Tõeline musitseerimisrõõm pääses valla aga rahvalaulude ettekandmisel 
(Päts, 1938h).  

3.3. RIHO PÄTS UURIJANA 

Riho Pätsi professionaalsus uurijana avaldub tema kui muusikapedagoogika 
valdkonna eksperdi ettekannetes konverentsidel Eestis ja välismaal ning 
monograafiates, hõlmates aastaid 1931–1967.  
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3.3.1. Riho Pätsi teadusettekanded 

Riho Pätsi teadusettekannete fookuses oli muusikakasvatuse problemaatika, mis oli 
seotud tema praktilise muusikapedagoogilise tegevusega, tuginedes 
teadusuuringutele ning uusimatele ainekäsitlustele selles valdkonnas, millele ta 
professionaalina erinevatel perioodidel ikka ja jälle tähelepanu osutas nii 
ajakirjanduses, õpetajate täienduskoolituses, metoodikamaterjalides kui ka 
monograafiates. 

Pätsi ettekannete temaatika alusel võib need liigitada kahte perioodi: 1930.–1940. 
aastad ning 1956.–1967. aastad (Kõlar, 1981, lk 148–150). 1930ndad seostuvad 
Eesti muusikapedagoogika arenguga Riho Pätsi juhtimisel. Tema kognitiivsele 
aktiivsuspedagoogikale tuginevate ettekannete sisuks olid tema enda kogemused 
innovaatiliste suundade rakendamisest nii Tallinna 21. Algkoolis, muusikaõpetajate 
ettevalmistaja-metoodikuna Tallinna Õpetajate Seminaris ja Pedagoogiumis (1937–
1939, 1941–1942) ning muusikakasvatuse õppejõuna Tallinna Konservatooriumis 
(1936–1941). Temast kui didaktika ja metoodika uuendajast ning valdkonna 
eksperdist annab tunnistust teistegi riikide (Soome, Leedu) huvi Eesti 
muusikakasvatuse vastu neil aastatel.  

Riho Pätsi ettekanded 1930–1940 olid:  

 Muusikalise kasvatuse aktuaalsemaid probleeme üldhariduslikus koolis. 
Korraldaja Eesti Õpetajate Liit. Vabariiklik õpetajate kongress. Tallinn, 1931.  

 Eesti muusikakultuuri arenemisloost. Korraldaja Soome Muusikapedagoogiline 
Liit. Soome muusikapedagoogide seminar. Viiburi, 1931. 

 Ülevaade eesti koori- ja koolimuusika taotlustest. Korraldaja Soome 
Muusikapedagoogiline Liit. Soome Muusikapedagoogilise ja Kooriliidu 
kongress. Helsinki, 1931. 

 Heliloojad ja nende autoriõiguslik seisund. Korraldaja Rahvusvaheline 
Autoriõiguste Organisatsioon Pariisis. Rahvusvaheline konverents. Varssavi, 
1932. 

 Eesti kaasaegsest muusikast. Korraldaja Suomen Yleisradio. Helsinki, 1935. 

 Meie muusikaelu põhiprobleeme. Eesti Akadeemilise Helikunsti Seltsi 
konverents. Tallinn, 1938. 

 Muusikaline kasvatus eesti üldhariduslikus koolis. Korraldaja Leedu 
Muusikasõprade Ühing. Balti kongress. Kaunas, 1939. 

 Praktilisi ettepanekuid kooli muusikalise kasvatustöö tõhustamiseks. Korraldaja 
Eesti Õpetajate Liit. Vabariiklik õpetajate kongress. Tallinn, 1940. 

 

Riho Pätsi 1956.–1967. aasta teaduslik-metoodilised ettekanded kuuluvad aega, mil 
ta töötas Tallinna Konservatooriumi muusikapedagoogika kateedri professorina 



138 

(1944–1950) ning hiljem Tallinna Pedagoogilise Instituudi muusikakateedri 
muusikapedagoogika ja koorijuhtimise õppejõuna (1956–1972), alates 1961. aastast 
professorina.  

 

R. Pätsi ettekanded aastail 1956–1967: 

 Muusikalise kasvatuse seisundist üldhariduslikus koolis ENSV-s. Korraldaja 
NSVL PA Kunstilise Kasvatuse Instituut. Esteetilise kasvatuse konverents. 
Moskva, 1956. 

 E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi muusikalise kasvatustöö sisust ja 
organisatsioonist. Korraldaja A. Herzeni nim. Leningradi Riiklik Pedagoogiline 
Instituut. Teaduslik konverents. Leningarad, 1961. 

 Muusikalise kasvatustöö organiseerimise kogemustest E. Vilde nim Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis. Korraldaja Petrozavodski Riiklik Pedagoogiline 
Instituut. Teaduslik konverents. Petrozavodsk, 1964. 

 Mõningaid võimalusi õpilaste muusikalise mõtlemise aktiviseerimiseks. 
Korraldaja Rahvusvaheline Muusikalise Kasvatuse Selts (ISME). 
Rahvusvaheline kongress. Budapest, 1964. 

 Muusikalise kasvatustöö organiseerimise kogemustest E. Vilde nim Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis. Korraldaja Sverdlovski Riiklik Pedagoogiline 
Instituut. Teaduslik konverents. Sverdlovsk, 1965. 

 Aktuaalsemaid probleeme nõukogude noorsoo muusikalis-esteetilise kasvatuse 
teostamisel. Korraldaja ENSV Kultuuriministeerium, Tartu Riiklik Ülikool. 
Vabariiklik esteetilise kasvatuse konverents. Tartu, 1965. 

 Olukorrast muusikalise kasvatuse alal Tallinna koolides. Korraldaja ENSV 
Heliloojate Liit, TPedI. Teaduslik konverents. Tallinn, 1965.  

 Ettekannete tsükkel: a) muusikalise kirjaoskuse kaasaegseist meetodeist, 
b) tingliku solfedžeerimise põhialustest ja selle rakendamise võimalustest, 
c) efektiivseid tagajärgi taotlevast menetlusest muusikaliste teadmiste ja oskuste 
omandamisel, d) õpilaste muusikalist mõtlemist aktiviseerivaist võimalustest. 
Korraldaja Läti Riiklik Konservatoorium. Läti muusikaõpetajate vabariiklik 
konverents. Riia, 1965. 

 Kriitiline ülevaade kaasaegseist muusikalise kasvatuse meetodeist. Korraldaja 
TPedI. Balti liiduvabariikide pedagoogiliste instituutide muusikalise kasvatuse 
alane teaduslik konverents. Tallinn, 1965. 

 Improvisatsiooni võimalustest kooli muusikalises kasvatustöös. Korraldaja 
ENSV Haridusministeerium, ENSV Kultuuriministeerium, Tallinna Riiklik 
Konservatoorium. Vabariiklik esteetilise kasvatuse konverents. Tallinn, 1967. 
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1950.–60. aastail kerkisid Nõukogude Liidus ja Lääne-Euroopas esiplaanile 
esteetilise kasvatuse küsimused, mille eesmärgina nähti kunsti ilu ja selle sotsiaalse 
sisu mõistmist ning tunnetamist, tähendust ja väljendusvahendeid isiksuse 
kujunemisel. R. Pätsi vaated ühtisid nende põhimõtetega, temagi käsitluses 
omandas esteetiline kasvatus terviku tähenduse, mis kujundab muusika, kirjanduse, 
kunsti ja filosoofiaga lõimituna isiksust emotsionaalselt (Päts, 1989, lk 6). Võib 
öelda, et esteetilise kasvatuse küsimused on tänapäeval taas aktuaalsed. 
Üldhariduskooli õpikäsitluses on kesksel kohal kasvatus, väärtushinnangute ja 
hoiakute kujundamine õppeainete lõimimise kaudu. 

Sel perioodil tähtsustus Riho Pätsi ettekanne „Mõningaid võimalusi õpilaste 
muusikalise mõtlemise aktiviseerimiseks“ Rahvusvahelisel Muusikalise Kasvatuse 
Liidu (ISME) kongressil Budapestis 1964. aastal. Ettekandes käsitles ta õpilaste 
muusikalise mõtlemise aktiviseerimist relatiivse meetodi ning kommenteeriva 
analüüsi ja sünteesi kaudu. Et teema oli aktuaalne, seda näitas osalejate (sh Z. 
Kodály) elav huvi ettekande vastu. Silmatorkav ettekannete tiheduse ning 
esinemiskohtade mastaapsuse poolest oli 1965. aasta. Põhjendatav võib see olla 
ISME kongressil nähtu ja kuulduga, mis ühelt poolt lisas kindlustunnet Eesti 
muusikakasvatuse valitud kursil, teiselt poolt andis uusi ideid ja kogemust õppe 
mitmekesistamiseks (Päts, 1964). Pätsi muusikapedagoogilist teadmust rikastas 
tutvumine Carl Orffi muusikaõpetuse süsteemiga ning isiklik kontakt Orffiga 
(Kõlar, 1981, lk 116). 

Sünteesides 1950.–1960. aastate ettekannete temaatikat, vormub muusikalis-
esteetilise kasvatuse printsiipidele tuginev sümbioos. Selles on tähtsal kohal 
muusikalise mõtlemise arendamine, muusika kuulamine, laulmine, muusikaline 
improvisatsioon ja pillimäng. Kompaktselt avaneb see R. Pätsi ettekannete tsüklis 
Riias (1965), kus ta käsitles muusikalise kirjaoskuse kaasaegseid meetodeid, 
tingliku solfedžeerimise põhialuseid ning selle rakendamise võimalusi, efektiivseid 
tagajärgi taotlevat menetlust muusikaliste teadmiste ja oskuste omandamisel ning 
õpilaste muusikalist mõtlemist aktiviseerivaid võimalusi. Uurijana oli ta mitme 
teadustöö (nagu Heino Rannapi, Maret Tomsoni, Uuno Soomre jt uurimuste) 
(Kõlar, 1981, lk 116) ning käsikirja „Eesti muusika II“ (1975) retsensent (TMM, f. 
M236, n. 1, s. 31, lk 7–35). 

3.3.2. Riho Pätsi monograafiad 

Riho Pätsi professionaalsus uurijana  avaldub tema koostatud monograafiates. Ta 
ise on väitnud, et tung uurida ja kirjutada on tal alati olnud ning oma mõttelennu üle 
ta nuriseda ei saa. Ometi pole kirjutamine talle kunagi olnud eriti hõlpus (Päts, 
1999, lk 185). Küll võib aga öelda, et Pätsi kirjutamisstiil on värvikas ja 
isikupärane, tema tekst voolav, milles on igal sõnal väärtus, kirjutatu kannab sisukat 
informatsiooni.  

Riho Päts on nelja monograafia autor:  
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 „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ (1962); ümbertöötatud trükid: 
„Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis“ 1. osa (1989, 2010); „Muusikaline 
kasvatus üldhariduskoolis 2. osa“ (1993); 

 „Artur Kapp ja tema muusikaline looming. Biograafiline essee“ (1938); 

 „Rudolf Tobias“ (1968). 

 

„Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ I osa   

Monograafia „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ käsikiri valmis R. 
Pätsil enne II maailmasõja algust, see tugines tema läbitöötatud ja teda eriti 
innustanud relatiivsele noodilugemisele, mida toetasid tema koostatud töövihikud. 
Tema uudsele õppekäsitlusele sai takistuseks Eesti koopteerimine Nõukogude Liidu 
koosseisu, kus õppetöö aluseks said üleliidulised programmid, milles relatiivne 
meetod oli taunitud.  

1950ndad tõid R. Pätsile kannatusi nii moraalselt, vaimselt kui füüsiliselt. Päts 
arreteeriti, nõukogude võim tunnistas ta kodanlikuks natsionalistiks. Ta viibis 
Tallinna ja Narva vanglas ning vangilaagrites Venemaal. Partituurid, teadustööd ja 
kirjavahetus, ka mahukas käsikiri „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ 
hävitati. Ometi suutis ta ootamatult keerulistes olukordades säilitada positiivset 
homse päeva tunnetust. Riho Päts rehabiliteeriti 1968. aastal.  

1956. aastal Siberi koonduslaagritest naasnuna hakkas Päts hävinud partituure ja 
käsikirju taastama. 1962. aastal ilmus trükist metoodilise käsiraamatu „Muusikaline 
kasvatus üldhariduslikus koolis“ (Päts, 1962b) esmatrükk ümbertöötatud kujul. 
Seega tuli Pätsil kogu materjal üle viia absoluutsesse süsteemi, mis oli tol ajal 
Nõukogude Liidus kasutusel (Päts, 1999, lk 170). 

Teoses käsitles Päts muusika psüühilisi protsesse ja musikaalsuse probleemi, lapse 
muusikalise arengu iseärasusi, hääle arendamist, lauluõpetamise spetsiifikat, 
klassivälist musitseerimist ning muusika kuulamist. Päts jagas väljaandes rohkesti 
juhtnööre muusikalise töö praktiliseks korraldamiseks klasside kaupa (I–VIII 
klassini), millele lisandusid aasta töökavade näitlikud skeemid ja näidiskonspektid 
muusikatundide korraldamiseks (Päts, 1962b). 

1960. aastate keskel, mil nõukogude ideoloogiline surve leevenes, algas Pätsi 
eestvedamisel relatiivse noodilugemise süsteemi taastulek Eesti üldhariduskooli. 
Samal ajal alustas ta monograafia „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ 
veelkordset ümbertöötamist. Erinevalt 1962. aastal ilmunud esmatrükist rajas Päts 
kogu ainekäsitluse taas relatiivsele noodilugemise süsteemile, nagu see oli ka 
esialgu olnud (Päts, 1999, lk 183). Tema enda sõnul püüdis ta uues väljaandes 
sünteesida muusikapedagoogika seniseid paremaid tulemusi; anda juhiseid 
diferentseeritud ja individualiseeritud tööks; pakkuda võimalusi elementaarseks 
improvisatsiooniks; jagada soovitusi instrumentaalmuusika kasutamiseks 
muusikatunnis ning klassivälises töös (Päts, 1989a, lk 6).  
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Ta täiendas monograafiat tollal laialt levinud uusimate suundadega 
muusikakasvatuses: analüüsis võrdlevalt C. Orffi ja Z. Kodály õppesüsteeme; andis 
põhjaliku ülevaate õpilaste muusikalise mõtlemise aktiviseerimise võimalustest, 
lähtudes rütmilis-meloodilisest improvisatsioonist ja rütmilis-meloodilistest 
variatsioonidest; tutvustas tingliku solfedžeerimise põhialuseid ning selle 
rakendamise võimalusi, kommenteerivat analüüsi ja sünteesi õppes ning 
pillimuusika harrastamise võimalusi muusikatunnis ning tunnivälises tegevuses.  

Raamatu täiendatud käsikiri kujunes sedavõrd mahukaks, et Päts oli selle juba 
sisuliselt jaganud kahte ossa. Peale Riho Pätsi surma 1977. aastal asus käsikirja 
trükiks ette valmistama Tallinna Pedagoogilise Instituudi tollane dotsent Maie Vikat 
koostöös Tallinna Pedagoogilise Kooli õppejõu Mall Klaasiga. Teose I osa ilmus 
1989. aastal kirjastuses Valgus (Päts, 1989a) ning 2. osa 1993. aastal kirjastuses 
Koolibri (Päts, 1993a). Käesolevas töös on vaatluse alla võetud monograafia 
„Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis“ 1. osa, mis ilmus 1989. aastal. 
Ülevaatlikult on käsitletud monograafia „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus 
koolis“ 2. osa (Päts, 1993a).  

Monograafias „Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis I osa“ (Päts, 1989a) on Riho 
Päts toetunud oma pikaajalise pedagoogitöö kogemusele nii pedagoogi, helilooja, 
publitsisti ja uurijana. Ta on pakkunud üksikasjalikke juhtnööre muusikalise töö 
korraldamiseks õppetunnis ja klassivälises tegevuses. Tema mitme 
muusikakasvatuse eriküsimuse käsitluse aluseks on eelmise sajandi väljapaistvate 
teadlaste uurimistulemused. Muusikapsühholoogia valdkonnas (muusika 
psüühilised protsessid, musikaalsus) toetus ta C. Seashore’i, G. Révészi, 
S. Rubinsteini, B. Teplovi jt teadustöödele; lapse muusikalise arengu iseärasuste 
analüüsimisel G. Schünemannile, hääle arendamisel V. Siukoneni, H. Gutzmani, 
P. Micheli uurimustele, intoneerimisküsimustes J. Ellisi, C. Stumpfi, M. Meyeri 
ning M. Planki uuringutele. Ka jagab autor nõuandeid hääldamise, fraseerimise ja 
muusikalises arengus mahajäänud laste arendamine kohta.  

Üle poole raamatu mahust on Päts pühendanud praktilise musitseerimise 
küsimustele, nagu laulu õpetamise spetsiifika, dirigeerimine, töö kooride ja 
orkestritega jmt. Pillimängu rakendamisega klassitunnis on seostatud plokkflöödi 
lühikursus, kus autor on jaganud juhiseid muusikainstrumentide kasutamiseks 
õppetunnis. Kõiki muusikakasvatuse probleeme on raamatus käsitletud süsteemselt, 
kompleksselt, muusikalisest praktikast lähtuvalt, moodustades muusikakasvatuse 
elluviimise tervikliku süsteemi. Võtmeroll õpilaste muusikalisel kasvatamisel on 
professionaalseil õpetajail. Tema sõnul „.. oleks ideaalne, kui muusikaõpetaja 
ühendaks endas nii pedagoogi kui kunstniku omadused, omaks head analüüsivõimet 
ja väljakujunenud kunstilisi tõekspidamisi“ (Päts, 1989a, lk 242). 

Monograafia 2. osa tunnusjoon on muusikaliste teadmiste ja oskuste süsteemne, 
põhjalikult läbimõeldud ning loogilise järjekindlusega edasiviiv esitlus 1.–8. 
klassini, mis loob aluse õppesisu otstarbekale jaotamisele, sobiva töötempo 
tagamisele, õppe ühtlustamisele jms. Sisust ja eesmärkidest lähtudes võib raamatu 
jagada kaheks mõtteliseks osaks. Ühelt poolt antakse selles metoodilisi juhiseid 
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erinevate muusikaliste tegevuste kohta: laulmine (seostatult muusikaliste teadmiste 
ning oskuste omandamisega); mängud ja liikumine muusika järgi (1. ja 2. klassis); 
muusika kuulamine; hääle arendamine (7. ja 8. klassis seoses häälemurdega). 
Teiselt poolt esitatakse kõigi klasside aastatöökavad, mis sisaldavad 
muusikateoreetiliste ja laululiste võtmeküsimuste lahtimõtestamist, millele 
lisanduvad õppetundide näidiskonspektid ning õpetaja töökava näidised klassiti. 
Need on olnud eeskujuks ka 2013. aasta põhikooli muusika näidistöökavade 
koostamisele (Põhikooli valdkonnaraamat Kunstid, 2013). Eeltoodu annab 
tunnistust R. Pätsi fenomenist – tema ainekäsitlus on aktuaalne ka kaasaja 
muusikakasvatuses. 

Muusikalistest tegevustest väärib esiletoomist muusika kuulamine, mida Riho Päts 
on käsitlenud aktiivse protsessina. Toetudes aktiivsuspedagoogika printsiipidele, on 
meetoditena kasutatud vestlust ja arutlust. Metoodiliste juhtnööride kõrval on 
heliteostele lisatud autoripoolsed annotatsioonid, mis suunavad õpetajat ning 
õpilasigi muusikat mõtestama. Tähelepanuväärselt mitmekülgne (žanriliselt, 
vormiliselt ja ajastutelt) on kuulatav muusika. Need on tuntumad teosed klassikuilt 
(Mozart, Beethoven, Mussorgski, Tšaikovski, Schubert, Schumann, Brahms, Grieg 
jt), eesti heliloojailt (Tobias, Tubin, A. Kapp jt) ning Riho Pätsi kaasaegseilt 
autoreilt (Tormis, Marguste, Pärt jt), sh tema enda helitööd. 

 

„Artur Kapp ja tema muusikaline looming. Biograafiline essee“ 

Monograafia „Artur Kapp ja tema muusikaline looming. Biograafiline essee“ 
valmis Riho Pätsil helilooja 60. sünnipäevaks. See on esimene seda laadi teos eesti 
muusikaesseistikas. Pätsi sõnul on A. Kapi puhul tegemist isiksusega, kellesse on 
koondunud kolm kunstnikku: helilooja, pedagoog ja interpreet. Esikohale kerkib 
tema tegevus heliloojana, millel on põhjapanev tähtsus eesti muusika arenguloos 
(Päts, 1938a, lk 46). 

A. Kapi muusikalisel kujunemisel tähtsustab Päts õpinguaastaid Peterburi 
Konservatooriumis mitmel erialal. Tema õpetajad olid silmapaistvaimad heliloojad 
ning interpreedid, nagu L. Homilius (orel), A. Ljadov (muusikateooria), 
L. Bernhardt (harmoonia), N. Rimski-Korsakov (kompositsioon). Laiahaardeline 
muusikaharidus oli aluseks ka A. Kapi mitmekülgsele muusikalisele tegevusele. 
Juba tema üliõpilaspõlve heliloomingut pidas Päts silmapaistvaks. Kompositsiooni- 
ja orkestratsioonitehniliselt täiuslikuna toonitas ta helilooja esimest iseseisvat 
orkestriteost, avamängu „Don Carlos“ (1900) (Päts, 1938a, lk 6). Ka „Sonaat 
viiulile ja klaverile“ (1899), milles Pätsi sõnul väljendub romantiline tung ja 
pulbitsev elu, ekspressiivsus ning varjundirikkus, on loodud meisterliku tehnikaga. 
Need teosed lubasid Pätsil väita: „Siin on tegemist helimeistriga, kellel on midagi 
öelda, kellel on millega paeluda.“ (ibid, lk 13).  

A. Kapi konservatooriumijärgsed aastad (1904–1920) möödusid Astrahanis, kus ta 
töötas muusikakooli direktori ja pedagoogina. 1909. aastal valmis heliloojal 
ühenduses Estonia teatri avamisega vokaalsümfooniline teos, kantaat „Päikesele“ 
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(tekst M. Veske). Selles eesti muusikaloo esimeses eestikeelsele tekstile loodud 
suurvormis koorile ja orkestrile tõstis Päts esile teose sugestiivset jõudu ning 
meisterlikku polüfoonilist arendust, helikeele koloriidi värskust, harmoonilist 
kargust ja dünaamilisust (Päts, 1938a, lk 24). Märkigem, et kantaadi ettekandmisel 
Tartus 1916. aastal osales Vanemuise muusikaosakonna segakoori  lauljana ka Riho 
Päts, kellele oli see noorpõlve suurim muusikaelamus (Päts, 1999, lk 39).  

Ka A. Kapi Astrahani-perioodil loodud koori- ja soololaulud pälvisid Riho Pätsi 
tähelepanu. Vokaalmuusikas on Päts alati pidanud tähtsaks tekstide valikut ning see 
on kajastunud tema endagi vokaalloomingus. A. Kapi kooriloomingust on ta esile 
tõstnud E. L. Wöhrmanni eriilmelistele luuletekstidele loodud segakoorilaule, 
milles leidub lihtsamaid, meeleolult õrnutsevaid, nukrutsevaid ja poeetiliselt 
särailmelisi („Õhtu“), sügavalt dramaatilisi („Elumerel“), teravmeelseid ja 
originaalseid („Lapsed, tuppa“, „Rong sõidab“) jt tekste. Mõningate laulude 
komponeerimistehnika suhtes oli Päts aga kriitiline: soovida jättis töötluse 
viimistlus ning sageli pole arvestatud lauljate võimeid („Minu põu“, „Rahu“) (Päts, 
1938a, lk 28). 

Kiitev oli Riho Pätsi hinnang soololauludele, milles autor kasutab palju Karl Eduard 
Söödi tekste („Pilvedele“, „Kütkes“ jt), mis köitsid ka Pätsi ning mida kasutasid 
teisedki heliloojad. Tema sõnul mõjus laulude meloodia ning harmoonia karge 
värskuse ja isikupäraga. 

A. Kapp, naasnud 1920. aastal Eestisse, asus 1921. aastal tööle Tallinna 
Konservatooriumi kompositsiooniõppejõuna. Tema esimeste õpilaste seas oli ka 
Riho Päts. Nende aastate loomingust tõi Päts esile A. Kapi kapitaalseima heliteose, 
sümfoonia f-molli (1924). Päts juhtis tähelepanu teose vormilisele mitmekülgsusele 
ja helikeele sügavusele, nimetades A. Kapi loomingule iseloomuliku joonena – 
igatsevate meeleolude arenemise kõrgeks pingeks, mis leiab rahu dissonantsete 
akordide elujaatava lahendusega (Päts, 1938a, lk 35–36).  

Monumentaalseima koha eesti heliloomingus omistas Päts oratooriumile „Hiiob“ 
(1928/1929). Meisterliku käsitlusega koorid, iseseisva arendusega orkestripartii, 
mis kerkib kohati esile suure massiivsuse ja kõlajõuga, aidates kaasa kujundlike 
efektide loomisele, orkestraalsete osade piltlikkus ja muusikaline kujundlikkus – 
kõik see andis Pätsi sõnul tunnistust helilooja loomingu suurejoonelisusest ning 
mõttesügavusest (Päts, 1938a, lk 37). 

Suurepärase organisti-virtuoosina kuulub tähelepandav osa A. Kapi loomingust 
orelile. Silmapaistvana kirjeldab Päts julget harmooniat ja sügavat meeleolu, 
suursuguselt ning majesteetlikult mõjuvaid koraalieelmänge, toccata’t (1932) jt 
teoseid, mille inspiratsiooniallikana nägi Päts Põhja-Eesti rannikut (Päts, 1938a, lk 
38, 40). Teoses „Vaimulik aaria oreli saatel“ (1931) pälvis tähelepanu kantileenne 
meloodia ja helikeele modulatsioonide rikkus, mis võiks pakkuda häid 
interpretatsioonivõimalusi dramatismi kalduvaile lauljaile (ibid, lk 34, 1933d).  

Soojusega suhtus Riho Päts helilooja 1920.–1930. aastail loodud 
lastekoorilauludesse. Need on huvitavalt kujundatud episoodid laste elust ja 
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toiminguist, mis mõjuvad uudse polüfoonilise töötluse ning ootamatute 
kadentsidega originaalselt, neis on rohkesti lastepärast meeleolu ja vallatlevat tuju 
(„Juss oli väike peremees“, „Talvel“ jt) (ibid, lk 43).  

Riho Pätsi hinnang Artur Kapile eesti muusikaloos helilooja ja konservatooriumi 
professorina on kõrge: „.. A. Kapi kool ei hiilga küll pimestava 
kompositsioonitehnikaga ega peensusteni viimistletud vormiga, aga 
kompenseerivalt esineb selles niisuguseid väärtusi, mis oma olulisusega evivad 
mitte vähema ulatusega tähtsuse“ (Päts, 1958d, lk 6). Pedagoogilisest aspektist tõi 
Päts esile professori põhimõtte: õpetamise alus on loominguline vabadus, loomingu 
peamiseks nõudeks selle sisukus, väljendusvormi selgus, loomulikkus ja loogilisus 
(Päts, 1999, lk 82). 

 

„Rudolf Tobias“ 

Kohe pärast biograafilise essee „Artur Kapp ja tema muusikaline looming“ 
ilmumist, mis võeti soojalt vastu (Taba, 1938), asus Päts koguma materjale eesti 
muusikaloo silmapaistva sümfonisti Rudolf Tobiase kohta. Tallinna ja Tartu 
Arhiivraamatukogude ning Tobiase kaasaegsete meenutuste kõrval otsis ta 
materjale Berliini Ülikoolist ning selle raamatukogust ja Leipzigi Petersi 
Muusikalisest Biblioteegist. Töö käigus avaldas ta ajakirjanduses sellekohaseid 
artikleid, nagu „Kogutakse mälestusi R. Tobiase kohta“ (Päts, 1938i), „Lühijooni 
Rudolf Tobiase elust ja loomingust: helilooja 20. aasta surma-aastapäeva puhul“ 
(Päts, 1939h; TMM, f. M236, n. 1, s. 90). 

Tema enda muusikalise kujunemise kõrval pidas Päts tähtsaks Tobiase kodust 
muusikalist õhkkonda, kus eelistati klassikalist muusikat. Kõrgelt hindas ta Tobiase 
tahtekindlat pürgimust omandada muusikaline kõrgharidus, mis viis teda Peterburi 
konservatooriumi, kus ta lõpetas Nikolai Rimski-Korsakovi kompositsiooniklassi. 
See iseloomujoon oli tunnuslik Pätsilegi. 

R. Tobiase üliõpilasaegsest loomingust toob Päts erilistena välja pateetilise 
avamängu „Julius Caesar“ (1896) ning konservatooriumi lõputööna valminud 
kantaadi „Johannes Damaskusest“ (1897). Juba avamängus avalduvad Tobiase 
meistrieeldused – suur muusikalis-dramaatiline anne, temperament ja sisuline 
väljendusoskus (Päts, 1968d, lk 25). Silmapaistvalt professionaalsel tasemel on 
kirjutatud ka kantaat, mis iseloomustab R. Tobiast kui erakordselt andekat 
heliloojat. Kantaadi juures köitis Pätsi selle süžee filosoofiline külg – vaba vaimu, 
elulisuse ja inimlikkuse võit mandunu, dogmaatilise ning formaalse üle (ibid, lk 
24), mis oli omane R. Tobiase filosoofilistele vaadetele. Andnud hinnangu 
R. Tobiase konservatooriumiaegsele helikeelele, märkis Päts, et veel ei sisalda see 
märkimisväärseid omapära tunnuseid, vaid keerleb romantikute tundemaailmas 
(ibid, lk 25). 

Ka R. Tobiase konservatooriumijärgsed aastad on seotud Peterburiga, tema 
heliloomingus asetus kesksele kohale klaveri- ja kammermuusika. Päts pidas 
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silmapaistvaks Tobiase klaverisonatiine, eelkõige nende meeleolukust ja ehtsat 
klaveripärasust. Kriitiliselt suhtus ta aga 1902. aastal loodud teose „Fantaasia eesti 
rahvaviisidest klaverile“ (Es-duur)  muusikalisse arendusse, milles autor pole 
tabanud rahvalaulude karakterit, mistõttu võib seda fantaasiat nimetada pigem 
trafaretseks (ibid, lk 48). Päts on esile tõstnud Tobiase organistiannet, mille muudab 
erakordseks tema improvisatsioonioskus. Esileküündivana on Päts nimetanud samal 
aastal loodud „Koraalivariatsioone orelile ja orkestrile“ (f-moll), milles avaneb 
helilooja suurepärane kontrastide kõrvutamise oskus ja leidlikkus (ibid, lk 57). 

Sajandi algaastailt pälvisid Pätsi tähelepanu peene maitse ja nõtke väljendusega 
klaveripalad lastele, mida võib pidada eesti rahvusliku heliloomingu esimeseks 
kunstipäraseks väljenduseks selles žanris. Huvitav on siinjuures märkida, et trükis 
avaldati need alles ligi poolsada aastat hiljem, 1941. aastal ühe esimese 
instrumentaalmuusika väljaandena (R. Tobias „10 klaveripala lastele“). Kogumik 
sisaldab meeleolupilte lastemaailmast, milles Päts on näinud palade omalaadset 
karakteersust. Näiteks meenutas „Marss“ talle rütmilise erksuse ja aktsenteeritud 
mehaanilisusega mängusõdureid, „Polkale“ on omane nõtke meloodiline joon, 
värvikas modulatsioon ja terav rütm, rokokoostiilis „Gavotile“ aga graatsilisus jne. 

R. Tobiase naasmine 1904. aastal kodumaale Eesti kultuurielu keskusesse Tartusse tõi 
tolleaegsesse muusikaellu veelgi enam erksust ja värskust. Erilise tähenduse omistab 
R. Päts R. Tobiase koostööle A. Lättega klassikaliste suurvormide ettekandmisel 
(Päts, 1999, lk 19). Neil aastail lõi Tobias rohkesti vokaalmuusikat: segakoori-, 
meeskoori- ja naiskoorilaule, samuti soololaule. R. Pätsile imponeerisid teravmeelse 
huumoriga meeskoorilaul „Varas“ (K. E. Söödi tekst), Gustav Suitsu isamaaluulest 
inspireeritud „Noored sepad“ (1910) jt. Segakoorilauludest pälvis R. Pätsi tähelepanu 
psalmi 42 alusel loodud „Otsekui hirv“ (1904), mis kannab voolavuse, viisirikkuse ja 
tunglevusega händellikku suursugusust (Päts, 1968d, lk 70).  

R. Tobiase Tartu-perioodi tähtsustas Päts kui helilooja avanemist mõtleja ja 
filosoofina, kes kirjutas rahvaviiside kogumise vajalikkusest, muusika seotusest 
üldkultuuriga, kirikumuusikast, laulupeo sisulisest uuendamisest jm. Päts nägi R. 
Tobiases visionääri, kes usub eesti rahva tulevikuvõimetesse. Tema mõtte „Nüüd on 
enam vaja“ avas Päts kui helilooja sügavaima soovi vabastada eesti helikunst 
ühekülgsusest koorilaulu näol, avardades seda instrumentaal-, kammer- ja 
sümfoonilise muusika ning ooperi, oratooriumi, soololaulu jt žanritega. Päts hindas 
Tobiase selgepilgulisi kunstivaateid, mis panid teda lahendusi otsima ja sellele 
viivaid teid ka ühiskonnale näitama (ibid, lk 77). 

Ka väärtustas Päts Tobiase tegevust muusikaõpetajana mitmes Tartu koolis, tuues 
esile tema asutatud esimese Eesti keelpillikvarteti, kuhu kuulusid õpilastena Juhan 
Simm ja Heino Eller ning kes andis kontserte nii Tartus kui ka mujal. R. Tobiase 
oskust õpilastes muusikahuvi tekitada ja seda arendada pidas Päts eriliseks (ibid, lk 
60; TMM, f. M236, n. 1, s. 93). 

1908. aastal lahkus Rudolf Tobias Eestist, asudes elama Pariisi, hiljem Leipzigisse 
ja Berliini. Neist aastaist kerkis nii muusikalises kui ka filosoofilises plaanis esile 
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oratoorium „Joonase lähetamine“ (1909), mida Päts hindas kui eesti algupärase 
muusikaliteratuuri grandioosseimat teost (Päts, 1968d, lk 75). Oratooriumi 
massiivsus ja kompaktsus, meisterlik polüfooniline käsitlus, modulatsioonirikkus, 
harmooniline leidlikkus, jõulisus ja veenvus, värskus ning säravus – kõik see andis 
Pätsi väitel teosele händellikult suursuguse ilme (ibid, lk 100). Ometi ei saatnud 
oratooriumi esiettekannet Berliinis ovatsioonid. Päts nägi ebaõnnestumise 
põhjustena noodimaterjali puudulikku ettevalmistust, piiratud võimetega 
esituskoosseisu, ent ka Tobiase tagasihoidlikku dirigeerimisoskust, „.. mistõttu 
ettekanne ei saanud vajalikku selgust ja ilmet.“ (ibid, lk 96). Nüüdseks on Rudolf 
Tobiase oratoorium „Joonase lähetamine“ kõlanud Eestis 1995., 1989., 1999. ja 
2008. aastal ning välismaal – Soomes ja Rootsis. Dirigent Neeme Järvi sõnul on 
oratoorium „.. sajandi muusika visiitkaart ..“ (Rumessen, 2008, lk 222). 

Kuigi oratooriumi esiettekanne Berliinis 1909. aastal ebaõnnestus, andis 
muusikateadlane ning Berliini Kuningliku Muusikaülikooli direktor professor H. 
Kretzschmar pärast partituuriga tutvumist sellele kõrge hinnangu, võimaldades R. 
Tobiasele õppejõu koha muusikaülikoolis. Päts on kirjeldanud konservatooriumi 
erakordset muusikalist keskkonda. Selles töötasid tuntud heliloojad 
E. Humperdinck ja R. Kahn, maailmakuulus klavessinist W. Landowska, 
muusikateadlased H. Kretzschmar ning G. Schünemann jt. Berliinis saavutatud 
positsioon võimaldas R. Tobiasele tutvusi muusikamaailma korüfeedega, eriline 
koht oli sõprusel helilooja ja kriitiku Ferruccio Busoniga (Päts, 1968d, lk 118).  

Berliini-aastate heliloomingust tõstis Päts esile klaveripalade kogumiku „Im 
Frühling“  (1913), millele jagas tunnustust ka Saksa ajakirjandus. Päts vaatles 
klaveriminiatuure hinnangut andes nii pianistlikust kui ka heliloomingulisest 
aspektist. Näiteks võlus teda „Valsis“ nõtke rütmiline ja plastiline meloodia, 
tantsulisus, modulatsioonirikkus ning värvikirevus; „Sõnadeta laulus“ baritonaalne 
vasaku käe kantileen, mis pakub romantilist episoodi; graatsiline, ent samal ajal 
aktsenteeritud erk ja lai arengujoon on „Menuetil“ (Päts, 1968d, lk 117). 

Kindlalt uskus Päts Rudolf Tobiase loomingu tulevikku: „R. Tobiase looming peab 
muutuma kõigile kättesaadavaks, selles lasub kohustus nii muusikalisel kasvatusel, 
aga ka muusikalistel õppeasutustel, kelle otseseks ülesandeks on R. Tobiase, eesti 
esimese helikunsti suurklassiku loomingu tundmaõppimine, uurimine, hindamine ja 
propageerimine. Muusikaorganisatsioonide ja kooride kohuseks on see laiemaile 
hulkadele väärilise ettekande kaudu kättesaadavaks ja mõistetavaks teha.“ (ibid, lk 
142). 

Üle neljakümne aasta hiljem on Riho Pätsi põhimõttelised seisukohad muutunud 
tõelisuseks – Rudolf Tobiase looming on taas avastatud, seda esitatakse nii Eesti kui 
ka välismaa kontserdisaalides.  

 
  



147 

Kolmanda peatüki kokkuvõte 

Professionaalse helilooja, publitsisti ja uurijana on Riho Päts olnud laiahaardeline 
ning viljakas. Pätsi fenomen avaldub tema kui helilooja, pedagoogi, uurija ja 
publitsisti kogemuse seoses. 

Pätsi heliloomingu keskmes on lastele ja noortele mõeldud rõõmsa ning helge 
tooniga teosed, millele on iseloomulik kompositsiooniline viimistletus, sisu 
tuumakus ja vormi täiuslikkus ning mis toetuvad eesti rahvamuusika 
intonatsioonidele. Tema eeskuju ja lähedane mõttekaaslane oli Mart Saar, kelle 
heliloomingu kaudu õppis ta tundma ajastu ning rahvusliku värvinguga helikeelt. 
Pätsi kompositsiooniõppejõu Artur Kapi muusikalised eelistused mõjutasid 
suuremal või vähemal määral ka tema õpilaste muusikalist kujunemist.  

Rahvapärase, rahvuslikult omapärase esiletõstmine avaldub kõige selgemalt ja 
kujukamalt Riho Pätsi koorilauludes, samuti klaveri- ja keelpillimuusikas. Paljud 
koorilaulud, nagu „Pill oll’ helle“, „Jaan läeb jaanitulele“, „Poiste laul“, 
„Marupolka“, „Lepalind“, „Ühte laulu tahaks laulda“ jt, on kõlanud üldlaulupidudel 
ja koolinoorte laulupidudel ka autori enda juhatusel ning neil on kindel koht nii 
muusikakasvatuses kui ka eesti kultuuriloos. 

Instrumentaalmuusikas kerkib esile tsükkel „Klaveripalad lastele eesti rahvaviisidel 
I, II“, mis sai tuntuks kodumaal ning pälvis kõrge hinnangu ka välisriikides. 
Unikaalne on tema 4-osaline kogumik „Klaverimängu õpetus“, mille on autor, 
kasutades repertuaarina eesti rahvalaulu seadeid ning eesti autorite ja tuntud 
välisautorite heliloomingut, kujundanud süsteemseks õppematerjaliks. 
„Klaveriõpikute“ sari, kus on rakendatud uudseid õppeviise, valmis koostöös 
pianistist tütre Leelo Kõlariga. 

Keelpillimuusikas omavad erilist väärtust tema lastele loodud „20 pala viiuliduole“, 
mis põhinevad eranditult rahvaviisidel. 

Riho Päts on eesti lasteooperi teerajaja. Tema lasteooperit „Kaval-Ants ja 
Vanapagan“ mängiti mitu hooaega Eestis ning lavastati ka Vilniuses. Muusikalise 
muinasjutu „Maa-alused“ ainetel tegi helilooja hiljem kaks piltliku ja ilmeka 
muusikaga süiti. 

Riho Pätsi heliloomingut on viimaseil aastail välja antud Riho Pätsi Koolimuusika 
Fondi initsiatiivil. 2008. aastal ilmus duubel-CD, millele on salvestatud Eesti 
Rahvusringhäälingu heliarhiivist siiski ainult väike osa helilooja loomingust: 
koorilaule, soololaule, laule lastele, sümfoonilist muusikat, lavamuusikat ning 
instrumentaalmuusikat. 2010. aastal andis kirjastus Talmar & Põhi koostöös Riho 
Pätsi Koolimuusika Fondiga välja kogumiku „Riho Pätsi laule koolikooridele“, kus 
on laule mudilas-, laste-, poiste-, sega- ja naiskoorile.  

Riho Pätsi professionaalsus publitsistina avaldub ligi kolmesajas artiklis, kus ta on 
käsitlenud esteetilise kasvatuse ja muusikapedagoogika, ent ka muusikakriitika 
küsimusi. Pätsi professionaalsus uurijana formeerus paljudes muusikapedagoogika 
teadus- ja uurimisartikleis, kus ta analüüsis maailma muusikakasvatuses toimivaid 
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uusimaid suundi ja seisukohti ning nende rakendamise võimalusi Eestis. Tervikuna 
on R. Pätsi publitsistikale omane mõtteselgus ja -erksus, analüütiline käsitlusviis, 
kujundirohkus ning värvikas keel. 

Muusikapedagoogikas otsis Riho Päts vastust võtmeküsimustele: Kuidas arendada 
õpilaste muusikalisi võimeid? Kuidas aktiviseerida õppes õpilaste muusikalist 
mõtlemist? Missugune meetod on lihtsaim õpilaste noodistlugemise oskuse 
arendamiseks? Kuidas arendada õpilaste kognitiivseid võimeid? Kuidas siduda 
kooli muusikakasvatust koolivälise muusikakultuuriga? Neid küsimusi käsitles ta 
ligi sajas artiklis, mis sisaldavad väga mitmekesist materjali muusikaküsimuste 
lahendamiseks. Seda võimaldas tema professionaalsus pedagoogi ja uurijana. 
Nende sisu ja probleemiasetus pole kaotanud oma tähendust ja aktuaalsust 
tänapäevalgi.  

Riho Päts oli võitleja kvaliteetse ja professionaalse muusikahariduse eest. Kogu 
oma muusikapedagoogilise tegevuse vältel on ta juhtinud tähelepanu 
vajakajäämistele ning puudustele muusikahariduse korraldamisel kõigil tasanditel, 
nii eelkoolis, üldhariduskoolis kui ka kõrgkoolis, otsides ja leides lahendusi 
koostöös erinevate institutsioonidega.  

Riho Pätsi muusikakriitilisi artikleid on kõige enam ajavahemikus 1930–1941. Sel 
perioodil oli ta Muusikalehe peatoimetaja, tema initsiatiivil mitmekesistus ajakirja 
sisu ja temaatika ning avardus kirjutajate ring. Pätsi huviorbiidis oli eesti heliloojate 
looming ja rahvuslikkuse taotlus, muusika suurkujude helilooming ning kaasaja 
välisautorite muusika propageerimine, Estonia teatri muusikalis-kunstilised ja 
interpretatsiooniküsimused. 

Riho Pätsi professionaalsusest uurijana annavad tunnistust tema rohked 
teadusettekanded ning neli monograafiat: „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus 
koolis“ 1. ja 2. osa, „Artur Kapp ja tema muusikaline looming. Biograafiline essee“ 
ning „Rudolf Tobias“. Pätsi monograafia „Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis“ I 
ja II osa on unikaalsed oma sisu ja mahu poolest mitte üksnes Eestis, vaid ka 
rahvusvahelisel tasandil. Selle väärtus on kasvanud koos ajaga. Teos on Pätsist kui 
uurijast, selles peegeldub tema mitmetahuline muusikapedagoogiline kogemus, 
kursisolek ajastu muusikapedagoogika uusima ja tulemusliku praktikaga, samuti 
muusikapsühholoogia valdkonna uurimistulemustega, mis on aktsepteeritavad 
tänapäevalgi. Monograafiat läbib juhtmotiivina Riho Pätsi taotlus: muusikakasvatus 
peaks oma iseloomult olema mitte niivõrd õpetav kui emotsionaalne, et lastes tekiks 
huvi ja armastus muusika vastu.  
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ARUTELU  

Analüüsides Eesti muusikapedagoogika arengudünaamikat aastail 1920–1977, 
kerkib muusikakasvatuses esile Riho Pätsi tegevus, kelle teadvustatud kogemus 
pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurijana viis Eesti muusikakasvatuse 
paradigmaatiliste muutusteni 1930. aastail. Tema muusikapedagoogilised 
põhimõtted on kandunud erinevate ajalooperioodide kaudu ning reflekteeruvad 
tänapäeva Eesti muusikakasvatuses, mis annab aluse mõtestada Riho Pätsi kui 
fenomeni.  

Eelöeldust kasvab välja käesoleva töö uurimisküsimus: Milles seisneb Riho Pätsi 
fenomen? Vastuse sellele leidsin uurides Riho Pätsi mitmekülgset kogemust, 
tuvastades ning tõlgendades selle tähenduslikkust nüüdisaja kontekstis 
fenomenoloogilis-hermeneutilise käsitlusviisile toetuvalt. Riho Pätsi 
muusikapedagoogilise kogemuse mitmekesiseid nähtumuslikke vorme uurisin 
mikrotasandil ajastu kontekstis kirjalike materjalide põhjal biograafilise meetodi 
abil (Creswell, 1998, lk 47). See võimaldas ühelt poolt ühitada Pätsi elulugu tema 
teadvustatud kogemustega, teiselt poolt tema muusikapedagoogilisi tähendusi 
fenomenoloogilise meetodiga (Jackson, 1996 lk 23). 

Töö eesmärk oli mõista, mõtestada ja avada Riho Pätsi fenomeni pedagoogi, 
helilooja, publitsisti ja uurija teadvustatud kogemuse kaudu ning mõtestada ja 
tõlgendada Riho Pätsi fenomeni järjekestvust nüüdisaja muusikakasvatuses.  

Indiviid esineb alati kontekstis ümbritsevaga. See on sfäär, mida Wilhelm Dilthey 
on nimetanud elu objektivatsiooniks (Dilthey, 1991) ning milles asetuvad olulisele 
kohale Riho Pätsi ümbritsev keskkond, kodu ja perekond oma väärtushinnangutega, 
õpetajad, kolleegid jt, keda olen selles töös käsitlenud võtmetähendusega 
mõjuritena Pätsi identiteedi kujunemisel.  

Riho Päts arenes 20. sajandi esimestel aastakümnetel ideaalses keskkonnas. Sellesse 
kuulus Tartu kultuuriruumi erakordne ja kontsentreeritud vaimujõud, mis mõjutas 
otseselt ka Riho Pätsi kujunemist. Pätside perekonnas oli väärtustatud kirjandus, 
muusika, teater ja visuaalsed kunstid. Sellele lisandusid emotsionaalse aspektina 
tema elamused ja esmased teadvustatud muusikalised kogemused Tartu tollases 
kultuurielus: Vanemuise teatrietendused, isa kooriproovid, kus Päts sai juba 
koolieelses eas tuttavaks erinevate ajastute helikeelega, nägi dirigeerimas 
silmapaistvaid koorijuhte-heliloojaid Aleksander Lätet, Rudolf Tobiast, Karl 
August Hermanni, Taavet Virkhausi jt (vt ptk 1.1 ja 1.2). Kõik see avaldas mõju 
tema identiteedi arenemisele. 

Teise mõjutegurina kerkis esile Pätsi kooliaeg Tartu Linnakoolis ja Tartu Kõrgemas 
Algkoolis, kus tema õpingute tulemusi tunnustasid nii pereliikmed kui ka õpetajad, 
sh muusikaõpetajad-dirigendid Voldemar Tamman, Leenart Neuman, Juhan Aavik 
jt, olles selles eas määrava tähtsusega nii personaalse kui ka sotsiaalse identiteedi 
arengule (Erikson, 1968). Tema edasist kujunemist, ent ka personaalse identiteedi 
püsivust toetasid muusikaõpingud Tartu Griwingi Muusikakoolis klaveri ja oreli 
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alal, Mart Saare juures harmoonia ja muusikateooria alal ning Tartu Kõrgemas 
Muusikakoolis klaveri ja tšello erialal (vt ptk 1.2). Tuginevalt A. S. Watermanile 
(1993), arenes Pätsi personaalne identiteet noorukieas teadvustatud kogemusena 
muusikaõpingute kaudu mina avastamise ja loomise protsessis. Siin avaldus tema 
otsustus- ja enesehindamisvõime ning sisemise potentsiaali mitmetahulisus, huvide 
ja püüdluste sidumine muusikaga. See rajas pinnase Pätsi professionaalse 
identiteedi arengule 1920. aastail ning oma tuleviku kavandamisele. 

Kolmanda mõjutegurina tähtsustuvad professionaalse identiteedi kujunemisel Pätsi 
esmased õpetajakogemused Läänemaa Ühisgümnaasiumis ja Tallinna 21. Algkoolis 
ning õpingud Tallinna Konservatooriumis Artur Kapi kompositsiooni- ja Artur 
Lemba klaveriklassis (vt ptk 1.3). Noorukiea lõpus tegi ta tuleviku kavandamise 
suhtes oma teadliku valiku – siduda oma edasine elu pedagoogilise ja 
heliloomingulise tegevusega, mis näitab tema identiteedi väljakujunemist selles eas 
(Erikson, 1968; James, 1952), rajades aluse pedagoogi ja helilooja professionaalsele 
identiteedile (Doecke, 2004).  

Pätsi teadvustatud kogemus arenes ja avaldus ainulaadses ajaloolises kontekstis – 
Eesti kooliuuendusliikumise kõrgperioodil – 1920.–1930. aastail, tuues nähtavale 
tema professionaalse identiteedi seose pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurijana. 
Antud uurimuses selgusid Pekka Ruohotie (1996), Douwe Beijaardi, Nico Verloopi 
ja Jan D. Vermunti (2000) järgi R. Pätsile kui professionaalile omased tunnused: 
valmisolek uudsete käsitluste omaksvõtmisel, orienteeritus pidevale teadmiste ja 
oskuste avardamisele ja loovusele ning koostööle teistega. Pätsi professionaalsest 
efektiivsusest pedagoogina annab tunnistust süsteemne õpikeskkonna kavandamine 
kognitiivse aktiivsuspedagoogika põhimõtetele toetuvalt, hõlmates õpetajat koos 
tema pädevuste ja õpetamiskäsitlusega, uute õppimis- ja õpetamismeetodite, 
näitlike ning tehniliste vahendite kasutusele võtmise ning õppematerjalide 
loomisega. Kõik see kujundas temast valdkonna tunnustatud eksperdi ning 
muusikakasvatuse uuendaja (vt tabel 1, lk 18). 

Pätsi professionaalse identiteedi kujunemisel uurijana võib uuringu tulemuste 
põhjal mõjuteguritena nimetada välisreise (Soome, Saksamaa, Inglismaa, Itaalia, 
Tšehhi, Leedu, Poola, Nõukogude Venemaa, Ungari), kus ta tutvus innovaatiliste 
suundadega muusikakasvatuses; teiselt poolt aga tema kursisolekut oma aja 
muusikapedagoogilise ja psühholoogiakirjandusega (G. Schünemann, C. Stumpf, 
G. Révész, C. Seahsore, A. Hundoegger, V. Siukonen, O. Samaroff-Stokovski, 
B. Teplov jt), mille keskmes on lapse muusikaliste võimete arendamisega seonduv 
probleemistik (Päts, 1999, lk 117) (vt ptk 2.2). Alates esimestest pedagoogitöö 
aastatest (1920ndad) kuni elu lõpu aastani (1977) oli tema kui professionaali 
fookuses õppimise efektiivsemaks muutmine, õpilase juhtimine ja toetamine õppes 
ning lähtumine õpilase ressurssidest (Raudsepp, 2009). Pätsi mitmetahulisest 
kogemusest pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurijana on välja kasvanud 
alljärgnevad muusikapedagoogilised põhimõtted ning nendevahelised seosed: 

1) eranditult kõik inimesed on muusikaliselt mõjutatavad ja arenguvõimelised; 
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2) aktiivne osalemine muusikalis-analüütilises õppes ning muusikalise mõtlemise 
arendamine emotsionaalsusel põhineva intellektuaalse ja sensoorse protsessina, 
relatiivse meetodi, kommenteeriva analüüsi ja sünteesi, improvisatsiooni, muusika 
kuulamise ning diferentseeritud töö kaudu; 

3) osalemine muusikakasvatuse ja muusikakultuuri vahelises interaktsioonis 
väljaspool kooli. 

Eeltoodud põhimõtted ja nendevahelised seosed leidsid käsitlust R. Pätsi kui 
pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurija rohkearvulistes artiklites (vt ptk 3.2). Need 
on olnud Eesti muusikakasvatuse alustalad erinevatel ajalooperioodidel ning on 
kesksel kohal ka tänapäeva sotsiaal-konstruktivistlikus õppekäsitluses (Raudsepp ja 
Vikat, 2012). Allpool vaatleb töö autor neid lähemalt.  

 

Võimete arendamise käsitlusi kognitiivse aktiivsuspedagoogika põhimõtteist 
lähtudes  

20. sajandi esimestel aastakümnetel alguse saanud kognitiivse psühholoogia 
põhimõtteist lähtuv aktiivsuspedagoogika seadis õppekäsitluses kesksele kohale 
õpilaste võimete tundmaõppimise ja nende individuaalse arendamise (Käis, 1996; 
Dewey, 1938; Steiner, 1995 jt). Muusikapedagoogikas omandab see erilise 
tähenduse, kuna muusikaline võimekus ehk potentsiaal muusikaga tegelemiseks on 
igal inimesel erinev ning erinev on ka selle arengu tempo. Efektiivseid võimalusi 
õpilaste võimete arendamisel nägi Päts diferentseeritud töö kaudu (vt ptk 2.2.5). 
Tema nägemuses on diferentseerimise aluseks võimetekohane muusikaline materjal 
(laulmine, pillimäng, muusika kuulamine jms), mis lubab arvestada iga õpilase või 
õpilasrühma erinevaid muusikalisi eeldusi ja võimeid, luues seega aluse 
täisväärtuslikuks osavõtuks ühisest musitseerimisest (Päts, 1989a, lk 152–158, 
1965b, 1963, 1962a).  

Pätsi kui uurija professionaalsus avaldus mitmes õpilaste lauluvõime uuringus 
osalemises ning nende korraldamises: 1930. aastail koostöös Soomega, kus osalesid 
soome, rootsi ja eesti õpilased vanuses 8–15 aastat. Neil aastail oli ka sellekohane 
uuring 4.–6. klassi õpilaste seas Tallinnas. Kuna Päts pidas lauluvõime arendamisel 
tähtsaks algastmes tehtavat häälearendustööd, tegi ta seda 1. ja 2. klassi õpilastega 
1960. aastail koostöös Haridusministeeriumiga (TMM, f. M236, n. 1, s. 33). See 
sisaldas andmete kogumist õpilaste muusikaliste võimete kohta (laulmisoskus: 
iseseisev, toellaulja, mahajäänud, vähearenenud; rütmitunne: erk, keskpärane, 
ebamäärane; muusikaline mälu: hea, keskmine, puudulik; kontsentratsioon: hea, 
keskmine, puudulik; reageerimisvõime ja aktiivsus). Mõlema uuringu tulemused 
said aluseks Pätsi uute õppematerjalide koostamisele õpetajale ning õpilastele. Siia 
kuuluvad 1930. aastail „Laulmisõpetus. III/VI klass“ (1931a), „Laulmisõpetusest 
koolis: metoodilised juhendid õppeaastate kaupa I–IV“ (1934f), „Uusi teid 
algõpetuses. 6. osa: laulmisõpetus“ (1934f), „Lemmiklaulik“ 1.–8. klassile (1935–
1939c), „Laulmisõpetuse töövihik“ III–VI klassile (1935–1939d).  
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1960. aastail kajastusid uurimistulemused tema ja Heino Kaljuste koolilaulikutes ja 
õpetajale mõeldud materjalis „Käsiraamat I ja II klassi muusikaõpetajale“ (Päts, 
Kaljuste, 1989b) ning monograafiates „Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis 1. 
osa“ (1989a) ja „Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis 2. osa“ (1993a), (vt ptk 
3.3.2).  

Diferentseeritud töö rakendamine õpilaste individuaalsete võimete arendamisel on 
olnud kesksel kohal ka pedagoogikateadlase Heino Liimetsa uurimistegevuses. 
Tema käsitluses on võimete arendamisel olulised nii indiviid kui ka õpilaskollektiiv 
ja selle arengu vajadused, seotuna õpilase eneseteadvuse ning enesejuhtimise 
arendamisega. Selles ühtib Liimetsa ja Pätsi seisukoht – individuaalsete võimete 
arendamisel muutub oluliseks kõigi õpilaste kaasamine ühistegevusse, kuna 
ühistegevuses on võimalik kõrvutada oma tegevust ja selle tulemust klassikaaslaste 
omadega (Liimets, 2001, lk 45; Päts, 1989a, lk 25). Pedagoogikateadlane Maie 
Vikat on tõstnud muusikaliste võimete arendamisel esile õpetamise metoodika 
tähtsust (Vikat, 1980a, 1980b), mis on ka Pätsi seisukoht (1989a, lk 155).  

Diferentseeritud käsitlusel nägi Päts häid võimalusi rühmatöös, kus saab 
diferentseeritult käsitleda muusikalist materjali nii klassitunnis kui ka tunnivälises 
muusikalises tegevuses erinevate instrumentaal- ja vokaalkoosseisude jm näol (Päts, 
1989a, lk 130, 1983, lk 4, 1939c). Ka nüüdisaja diferentsiaalpsühholoogias on 
rõhutatud, et inimese ressursid mistahes tegevusse lülitumiseks on erinevad ning 
erinevalt kujunevad inimeste needki tegevusstruktuurid, mille abil saavutatakse 
soovitud tulemusi. Iga õpilane võib eelistada sellist õpitegevuse struktuuri, mis 
aitaks tal minimaalse aja- ja energiakuluga jõuda maksimaalse tulemuseni (Krull, 
2000, lk 326). R. Pätsi kogemusest annavad tunnistust 1930. aastail tema juhtimisel 
tegutsenud plokkflöödiorkester ning algklasside õpilastest koosnev rütmipillide jt 
koosseisudega orkestrid (Päts, 1999, lk 43; Dormann, 1934), mille repertuaari 
kuulusid nii klassikateosed (Haydn, Grieg, Bartόk jt) kui ka eesti rahvalaulude 
seaded, mille autor oli Päts ise (vt ptk 2.2.6). Seda võimaldas tema professionaalsus 
heliloojana.  

Rühmatööd võib vaadelda vastastikuse rikastamisena, mis Heino Liimetsa järgi 
võimaldab ka tõrjutuil ning raskestikasvatatavail parandada oma sotsiaalset 
positsiooni rühmas, korrigeerida enesehinnangut jne (Liimets, 1998). Seda on oma 
kogemusest esile toonud ka 1930. aastail Tartu muusikapedagoog V. Marvet, kes 
nägi pillimängu kaudu häid võimalusi ohjata hüperaktiivseid ja 
raskestikasvatatavaid õpilasi (Palamets, 2011). Päts seadis tähtsale kohale huvi 
äratamise tegevuse vastu: „Kooli muusikaline kasvatus peab taotlema seda, et lastel 
oleks huvi ja armastus muusika vastu, et areneksid nende loomupärased ja 
muusikalised eeldused ...“ (Päts, 1989a, lk 7). Selleks nägi Päts häid võimalusi 
pillimängu kaudu (vt ptk 2.2.6), mida tähtsustab ka 2011. aasta riikliku õppekava 
põhikooli ja gümnaasiumi muusika ainekava.  

Huvi äratamist uute kogemuste vastu on toonitanud Jean Piaget (1970) ning oma 
õpistiilide teoorias David Kolb (1985), nähes õppimise allikana isiklikke kogemusi, 
mis õppimise vältel formeeruvad teadmisteks, oskusteks, hoiakuteks ja 
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väärtushinnanguteks. Selle lisaväärtused on musitseerimine ning muusikaliste 
tegevuste kaudu suhtlemine, mida võib seostada 1980.–90. aastail esile kerkinud 
praksiaalse muusikakasvatuse ideega – muusika kui kommunikatsioonivahendiga – 
ajastu juhtivate muusikapedagoogika teoreetikute käsitluses (Cook, 2005; Elliott, 
2005; Regelski, 2005; Swanwick, 1979). Eeltoodu on lähedane ka Riho Pätsi 
õpikäsitlusele, andes tunnistust tema ajas ettevaatavast pilgust. See kajastus ka 
õpilaste võimete arendamisel tema sihi- ja järjekindlas töös. 

Pedagoogi ja heliloojana on Pätsi koolilaulikutes erineva raskusastmega repertuaar. 
Ta on innustanud teisigi heliloojaid looma uusi ea- ja jõukohaseid laule. Publitsisti 
ja uurijana annavad sellest tunnistust paljud artiklid ning ettekanded 
teaduskonverentsidel (vt ptk 3.3). Päts on rõhutanud: „Tuleb loobuda 
orienteerumisest keskmisele õpilasele, nii tunnis kui ka koduseks tööks anda 
individuaalseid ülesandeid, lähtudes õpilase eeldustest ja võimetest.“ (Päts, 1962a, 
lk 116). 1960.–1970. aastail oli Päts muusika süvakallakuga koolide rajamise 
innustaja. Pätsi väide – muusikalised võimed tekivad ja arenevad muusikalises 
tegevuses süsteemikindla pedagoogilise töö tulemusena – oli tema professionaalse 
pedagoogilise tegevuse läbiv põhimõte.  

Pätsi seisukoht – õppimine peab pakkuma mitmekesist tegevust ja harjutamist 
kordamise ning harjutamise kaudu, kus uued teadmised ja oskused omandatakse nii 
kindlalt, et neid iseseisvalt ning vabalt saaks rakendada praktilises musitseerimises 
– on esitatud ka 2011. aasta põhikooli riikliku õppekava muusika ainekavas 
(Põhikooli riiklik õppekava, 2011). Seda on jaganud mitmed uurijad (nt M. Rauste-
von Wright ja von Wright jt), kelle käsitluses on samuti tähtsal kohal seoste 
loomine varem omandatud teadmiste ja oskustega ning nende ülekandmine uutesse 
olukordadesse (Rauste-von Wright ja von Wright, 1970). Pätsi poolt nähtuna 
seondub eelöeldu ühelt poolt musitseerimisega (laulmine ja pillimäng), teiselt poolt 
muusikalise mõtlemise aktiviseerimisega – relatiivse ja kommenteeriva meetodi 
rakendamise, improvisatsiooni ning muusika kuulamise baasil, mida võib vaadelda 
õppe koostisosadena. Need on kesksel kohal ka nüüdisaja muusikakasvatuses. 
Pedagoogi ja uurijana on Päts käsitlenud muusikalise mõtlemise arendamise 
küsimusi konverentsidel ja täienduskoolituses ning õppejõu ja professorina 
kõrgkoolides. Tema teadvustatud kogemus lubab seda käsitleda intellektuaalse ning 
sensoorse protsessina.  

 

Muusikaline mõtlemine intellektuaalse ja sensoorse protsessina 

Sarnaselt meie aja muusikakasvatusega on Riho Päts efektiivsete tulemuste 
saavutamise aluseks õppes seadnud nii konkreetse rakenduskogemuse kui ka võime 
seda teadvustada, jälgida ning analüüsida. Pedagoogi ja uurijana tähtsustas 
muusikalise mõtlemise arendamist, mis tugineb erinevate õppemeetodite ja -
vormide rakendamisele, probleemide lahendamisele ning kogemuste 
rekonstrueerimisele muusika elementide tajumise, tundmaõppimise ja hindamise 
kaudu erinevates muusikalistes tegevustes (Päts, 1989a, lk 18, 1975b). 
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Ta nägi muusikalise mõtlemise funktsiooni muusikalise materjali analüüsi- ja 
sünteesioskuses, sarnasuste ning erinevuste leidmises, seoste loomises 
emotsionaalse reaktsiooni ja muusika sisu vahel (Päts, 1972). Paljud 
muusikateadlased ja psühholoogid (Gruhn, 2010; Tarassova, 2001; Sloboda, 2000 
jt) on pidanud oluliseks kogemusele toetuvat muusikalis-kujundlikku 
mõtlemissfääri, mis laiendab üldisi teadmisi, silmaringi ja võimekust ka 
mitmekülgseks intellektuaalseks tegevuseks. Eelöeldule on lisanud uue dimensiooni 
Lev Võgotski (2003), kes on näinud mõtlemist täiskasvanu ja lapse teadmiste, 
oskuste ja kogemuste sotsiaalse interaktsioonina muusikalises tegevuses.  

 

Relatiivne meetod 

Pedagoogi ja uurijana on Päts muusikalise mõtlemise arendamisel esile tõstnud 
relatiivse noodilugemise meetodit, mis asetus kindlale kohale juba 1930. aastail, 
rakendudes Eesti koolis tema eestvedamisel muusikapedagoogide Gustav-Evert 
Mesiäineni ja August Kiissi kaasabil ning toel. Meetod võeti taas käibele 1960. 
aastail koostöös Riho Pätsi ja Heino Kaljustega.  

Uurijana lähtus Päts muusikalise mõtlemise arendamise küsimustes ajastu 
psühholoogiauurimustest (G. Révész, C. Seashore, B. Teplov jt), mille kohaselt on 
muusikalise mõtlemise aluseks muusikalise materjali (nii rütmilise kui ka 
meloodilise ja nende seoste) modelleerumine inimese ajukoores (Päts, 1993a, lk 4). 
Ta rõhutas: „Muusikalisi materjale – nii rütmilisi kui ka meloodilisi käike ja nende 
reeglipärasusi seoses noodistamisega, tuleb tundma õppida kindlalt tajutavate 
heliliste mudelite kaudu. Sellisel juhul põhinevad nad selgepiirilisel tunnetusel ja 
saavad nii-öelda mõtestatud, misjärel tekib vajadus ka nende praktiliseks 
väljendamiseks nii suuliselt kui ka noodikirjas.“ (Päts, 1989a, lk 172). Säärasel 
juhul on tegemist sensoorse protsessiga, mis nõuab asjaosaliselt maksimaalselt 
aktiivset suhtumist kuuldusse ja kujuteldavasse, mida on esile toonud ka John 
Sloboda (2000, lk 233).  

Sarnaselt pedagoogi ja helilooja Zoltán Kodályga lähtus Pätski relatiivset meetodit 
kasutades olustikulisest tuttavast muusikalisest materjalist, mis modelleerub 
hõlpsasti teadvuses ja kinnistub kordumiste kaudu. Sellele lisanduvad järk-järgult 
ea- ja jõukohased uuel materjalil põhinevad mudelid. Päts on öelnud: „Selliste 
mudelite ja nende seoste süstemaatiliselt rikastuv struktuur moodustabki kindla 
põhja nii muusikalisele mõtlemisele kui ka ladusale noodilugemisele ja 
improvisatsioonile.“ (Päts, 1977). Selles leiab ühel ajal selgitust nii mudel – motiiv 
üldiste teadmiste-oskuste alglülina – kui ka muusikaline mudel, mis talletub 
ajukoorde rütmi ja meloodiliste motiividena. 

Relatiivne meetod, mida Päts on hinnanud lihtsa, selge ja tulemuslikuna, on 
kasutusel eesti üldhariduskoolis ka tänapäeval (Põhikooli riiklik õppekava, 2011, 
Muusika, 5–15). Pätsi muusikaline materjal relatiivsete astmete õpetamiseks 
mudellaulude ning rütmilis-meloodiliste variatsioonide ja improvisatsioonide näol 
on olnud eeskujuks nüüdisaja laulikutele (vt ptk 2.2.1) 
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Kommenteeriv analüüs ja süntees 

Konstruktivistlikus õpikäsitluses nähakse õppimise eesmärgina paindlike ja 
elulähedaste teadmiste kujunemist, mis on hõlpsasti rakendatavad uutes 
situatsioonides, probleeme lahendades, arutledes ning edasi õppides, tõstes 
esiplaanile uute teadmiste ja mõtteskeemide aktiivse konstrueerimise ning 
rõhutades seejuures iga õpilase mõttemaailma ja sellest tulenevalt ka õppe 
ainulaadsust (Good ja Brophy, 1995). Kuna õpilane vajab võrdsel määral nii 
konkreetset rakenduskogemust kui ka võimet seda teadvustada, jälgida ja 
analüüsida, on mitmed uurijad (Hallahan ja Sapona, 2000; Meichenbaum, 1986) 
käsitlenud kognitiivse käitumise modifitseerimise metoodikat, mis põhineb 
konkreetsel õppematerjalil ja selle järkjärgulisel analüüsil. See oli kesksel kohal ka 
Riho Pätsi tegevuses uurijana 1960. aastail, mil ta arendas välja õpilaste 
intellektuaalsete võimete ning kriitilise mõtlemisoskuse arendamiseks 
kommenteeriva analüüsi ja sünteesi põhimõtted, mis, vormununa tema käsitluses 
kommenteeriva meetodina, sisaldas kognitiivse käitumise modifitseerimise 
metoodika tunnuseid (vt ptk 2.2.2). 

Pätsi käsitluses on kommenteeriv analüüs ja süntees muusikalis-analüütiline 
tegevus õppimises, milles õpilane, lahendades muusikalist ülesannet või probleemi, 
teeb omandatud muusikateadmiste ja -oskuste põhjal sobiva otsuse ülesande või 
probleemi lahendamiseks, kirjeldades oma arutlusviisi valju häälega. Niisugune 
mõttetegevus tugineb tervikliku pildi olemasolule probleemist ning eeldab otsuse 
tegijalt informatsiooni rakendamise, analüüsi ja sünteesi oskust. Õpetaja on samal 
ajal jälgija ning õpilase arutlusviisi korrastaja rollis (Päts, 1989a, lk 192–196). 
Tuginedes Richard Mayerile (1996), võib säärast analüütilist tegevust käsitleda nn 
läbirääkimiste metafoorina: teadmisi ja oskusi rakendatakse dialoogi kaudu, kus 
dialoogis osalejad loovad nn intersubjektiivse teadmise üksteise teadmistest, mis 
teeb võimalikuks nii individuaalse muutuse kui ka ühise tegevuse intersubjektiivse 
teadmuse aluselt. Need põhimõtted on tähtsustatud ka 2011. aasta riiklikus 
õppekavas, milles peetakse oluliseks suhtlemis- ja koostööoskust, üksteise 
kuulamise oskust, sallivust, paindlikkust ja emotsionaalse kompetentsuse 
arendamist, samuti õpilase enesehinnangut ning õpimotivatsiooni juhtimist 
(Põhikooli riiklik õppekava, 2011; Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011). 

Riho Pätsi välja arendatud kommenteeriv analüüs ja süntees õppes levis 1960. 
aastail, pälvides huvi ja tunnustust 1964. aastal Budapestis toimunud 
Rahvusvahelise Muusikakasvatuse Ühingu (ISME) kongressil, kus Riho Päts 
tutvustas oma ettekandes kommenteeriva analüüsi ja sünteesi rakendamise 
võimalusi õpilaste aktiivset muusikalist mõtlemist arendades (Päts, 1999, lk 172), 
samuti 1960. aastate teaduslik-metoodilistel konverentsidel Eestis ja Nõukogude 
liiduvabariikides. Võib öelda, et kommenteeriva analüüsi ja sünteesi rakendamine 
on tänapäevalgi aktuaalne mitte ainult muusikaõpetuses, vaid teisteski õppeainetes. 
Selline käsitlusviis võimaldab seostada teooriat praktikaga, annab õpetajale 
võimaluse kehtestada vajalik töötempo, loob kohese tagasiside muusikaliste 
teadmiste ja oskuste rakendamisest praktilises muusikategevuses, aktiivse ning 



156 

loomingulise suhtumise õppesse, arendades ühtlasi õpilaste tähelepanu, muusikalist 
mõtlemist ja mälu ning teadlikku eneseregulatsiooni. 

 

Improvisatsioon 

Riho Päts pidas oluliseks anda õpilasele võimalus ja õigus kasvada ning areneda sel 
viisil, mis vastab paremini tema vaimsetele omadustele ja sisemistele vajadustele. 
Seega on vabadus enesearendamise ja -kujundamise tähtsaks eelduseks ning 
vahendiks, mis oli olulisel kohal nii 1930. aastate kognitiivses 
aktiivsuspedagoogikas kui ka 1960. aastate humanistlikus õppekäsitluses. 
Konstruktivistlik vaade õppimisele rõhutab kõigi õpilaste loova potentsiaali 
arendamist ning kooli vastutust õpilaste võimete, sealjuures loovate ja erivõimete 
arendamise eest. Abraham Maslow (1971) väärtustas eneseaktualiseerimist annete 
ja võimete täieliku kasutuselevõtuna, mis tagab eneseaustuse, rõõmu ja rahulduse. 
Heino Liimets (1976) pidas oluliseks niisuguste õppemeetodite ja -vormide 
kasutamist, mis loovad parimad eeldused õpilaste aktiivseks ja loominguliseks 
osalemiseks õppes. 

Õpilaste loovvõimete arendamise lähtekohana nägi Päts võimaluste loomist 
sisemisest huvist ajendatud potentsiaali avaldumiseks: „Kuigi õpilase muusikaline 
loovtegevus on seotud fantaasia ja emotsioonide arenguga, ei piisa millegi 
loomiseks ainult fantaasialennust ning emotsioonidest – millegi loomine nõuab ka 
aktiivset mõttetegevust.“ (Päts, 1968a). Tähtsustades muusikalises loovtegevuses 
muusikalist enesetunnetust, pidas Päts tähtsaks tunnete varjundirohkust, tärkavat 
kujutlust ülevusest niihästi ümbritsevas keskkonnas kui ka iseendas. Päts rõhutas, et 
muusikalis-loominguline tegevus on üks inimese loomulikke vajadusi ja 
eneseväljendusvorme, mis loob võimaluse eneseteostuseks ning lisab usku oma 
võimeisse. Õpilaste loova mõtlemise arendamiseks võttis ta 1930. aastail kasutusele 
rütmilis-meloodilised variatsioonid, (Päts, 1931a, lk 19) ning 1960. aastail rütmilis-
meloodilised improvisatsioonid (Päts, 1989a, lk 173–188). Need, pakkudes 
erinevaid lahendusvõimalusi, nõuavad muusikalise mõtlemise ja analüüsioskust. 
Sellise ülesande täitmine eeldab nii probleemide lahendamise oskust kui ka võimet 
probleemi esitada. John S. Dacey väitel arendavad loovat mõtlemist just niisugused 
ülesanded, mis ei nõua mitte üht ainuõiget vastust, vaid genereerivad ideid (Dacey, 
1988, lk 65). Pätsi käsitluses on rütmilis-meloodiliste variatsioonide loomine 
mõtestatud tegevusena seotud helistiku, karakteersete meloodiliste ja rütmiliste 
käikudega jm rakendamisega, mille kaudu õpilane reflekteerib õpitut ning mis aitab 
tal kohaneda uue õppematerjaliga (Päts, 1989a, lk 190). Teiselt poolt on see otseses 
seoses aine loomingulise valdamisega, mille eeldus on omandatud teadmised ning 
valmisolek nendega paindlikult opereerida (Liimets, 2001).  

R. Päts pidas õpilaste loovvõimete arendamisel efektiivsemaks improvisatoorset 
tegevust, mis arendab oma spontaansuse, originaalsuse ja vabadusega loovat 
muusikalist eneseväljendust ning fantaasiat (Päts, 1989a, lk 185). 1960. aastail oli 
tema tähelepanu keskmes helilooja ja pedagoogi Carl Orffi õppesüsteem, milles on 
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keskne roll improvisatsioonil (vt ptk 2.2.3). Professionaalse heliloojana nägi Päts 
sarnaselt Orffiga häid võimalusi arendada improviseerimisvõimet rahvalaulu kaudu, 
eelkõige regilaulule toetudes, mis oma põhiolemuselt ongi nii teksti kui ka viisi 
poolest improvisatsiooniline, milles eeslaulja leiutab uusi värsse, varieerib viisi, 
mida kordab koor (Päts, 1989a, lk 185–196, 1968a). Seega annab improvisatsiooni 
rakendamine regilaulu lauldes igaühele võimaluse olla looja, lähtudes oma 
võimetest, oskustest jm, ning osaleda koosmusitseerimises, improviseerides värsse, 
rütmi, liikumist või kaasmängu. Regilaulule tunnusliku improvisatsioonilisuse 
rakendamist üldhariduskoolis on hiljem esile toonud ka heliloojad Heino Jürisalu 
(1986) ja Veljo Tormis (2001), muusikateadlane ja folklorist Ingrid Rüütel (2002) 
ning pedagoogikateadlane Maie Vikat (1993).  

Päts nägi improviseerimisvõime kujundamist järjekindla sihipärase ja süsteemse 
ning jõukohase tegevusena: „.. jõukohaselt suunatud improvisatsiooniline tegevus 
igas vanuseastmes (nii rütmika, meloodia kui ka laulutekstide alal) suunab õpilasi 
iseseisvale probleemistiku püstitamisele ja lahendamisele ning hoiab oma vahetu 
leidmisrõõmuga ka õpilaste vaimsed huvid elevil. Nii aitame kaasa loova mõtlemise 
arendamisele …“ (Päts, 1989a, lk 158). Ütlusest nähtub, et Päts pidas ülioluliseks 
improviseerimisvõimele aluse rajamist üldhariduskooli nooremas koolieas ning et 
sellesse kaasataks kõik õpilased. Sellisel juhul on tegemist grupiimprovisatsiooniga, 
mida sarnaselt Pätsiga on tähtsustanud paljud teisedki pedagoogid ja uurijad, 
näiteks W. Gruhn (2010), C. Orff (viidanud Barenboim, 1978), G. Ammon (1974) 
jt, tuues esile sellega kaasnevaid sotsiaalseid ja kasvatuslikke aspekte, nagu rõõm 
ühisest musitseerimisest, usk oma võimetesse, empaatiavõime ning üldiste 
muusikavõimete arendamine. 

Improvisatsiooni rakendamine õpilaste loovvõimete arendamisel kajastus uudse 
suunana 1960. aastail Pätsi ja Kaljuste JO-LE-MI laulikutes, moodustades 
süsteemikindlate improviseerimisharjutuste ja -ülesannetena orgaanilise terviku. 
Kesksel kohal on selles Pätsi loodud rohkearvulised maitsekad ja vaimukad 
stereotüüpsed ostinato-saated, andes tunnistust tema kui helilooja ja pedagoogi 
seosest. Neil on koht tänasteski koolilaulikutes. 

Võtmerolli improvisatoorse tegevuse edukuses omistas Päts õpetajale, „.. kes ise on 
võimeline selleks eeskuju andma, on innustunud ja sihikindel oma tegevuses, 
fantaasiarikas ja loov, muutes tegevuse kõiki haaravaks ja köitvaks.“ (Päts, 1989a, 
lk 233). Olulise probleemina on ta näinud õpetaja enda loomingulisust ning selle 
mõju õpilaste loovvõimete arendamisele: „.. tema [õpetaja] ainekäsitlus peab olema 
emotsionaalne ja õpilastes aktiivsust ning loomingulist suhtumist kasvatav ..“ (Päts, 
1989a, lk 242). Seda on kinnitanud loovuse ja andekuse uurija Ellias Paul Torrance 
oma käsitluses, mille kohaselt on õpetaja ja õpilase loovuse vahel otsene seos 
(Torrance, 1964).  

Õpilaste loovvõimete arendamine improvisatsiooni kaudu kajastub nüüdisaja 
muusikakasvatuses 2011. aasta muusika ainekava komponendi „omalooming“ 
kaudu ((Põhikooli riiklik õppekava, 2011, Muusika, 5–15). 
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Muusika kuulamine 

1930. aastate keskel olid Riho Pätsi pedagoogilises tegevuses kesksel kohal 
muusika kuulamisega seonduvad küsimused. Tõuke selleks andis 1936. aastal 
Prahas toimunud Rahvusvaheline Muusikalise Kasvatuse (ISME) konverents, kus 
mitme maa teadlaste uurimistulemuste alusel kerkisid esile muusika kuulamise 
küsimused. Orienteeritus pidevale teadmiste ja oskuste avardamisele viis Pätsi 
Nõukogude Venemaale, kus ta tutvus muusika kuulamise süsteemse käsitlusega (vt 
ka ptk 2.2.4). Pedagoogi ja uurijana pidas Päts muusika kuulamises esmatähtsaks 
selle eesmärgistatust: „.. kuulata muusikat nii, et see muutuks mõistetavaks ja 
pakuks elamust, nõuab mõistuse ja tunnete osavõttu sellest protsessist ..“ (Päts, 
1989a, lk 146). 

Teadusuuringute ning teadvustatud kogemuste sünteesina asetas ta keskpunkti 
õpilaste sensoorsete ja intellektuaalsete võimete arendamise kuulamistundlikkuse, 
kõlavärvi, rütmi, meloodia ja harmoonia ning vormitaju kogemise kaudu ja 
sealtkaudu analüütilise muusikakuulamise oskuse arendamiseni, rakendades 
aktiivõppemeetodeid, nagu vestlus ja arutelu. Päts on öelnud: „.. kui õpilast on 
suunatud teadlikult muusikat kuulama ja kui ta kuulatavas leiab kinnitust oma 
tunnetele ja mõtetele, tekitab see temas emotsioone ja pidevat tarvet nende järele ..“ 
(Päts, 1939c, lk 136). Sedasama taotleb ka tänapäeva muusikakuulamine õppetunnis 
ning on kinnitanud oma uuringus „Muusika kuulamise osatähtsusest õpilase 
sotsialiseerumisel murde- ja noorukieas“ ka Elin Ots (2004). Sarnaselt Émile 
Jaques-Dalcroze’iga nägi ka Päts, et „.. muusika kuulamise ja liikumise sidumine 
loob võimaluse märgatavalt laiemalt ja sügavamalt tungida muusika sisusse, 
ilmekamalt ja konkreetsemalt viia lapsi arusaamisele heliteose põhiülesandeist ja 
sellega kaasa aidata muusikalisele aktiviseerimisele.“ (Päts, 1938c, lk 608). See 
Pätsi seisukoht kajastub ka meie aja muusikakasvatuses muusika kuulamise ja 
muusikalise liikumise lõimingus (Põhikooli riiklik õppekava, 2011, Muusika, 5–
15). 

Päts kasutas muusika kuulamisel uudseid tehnilisi võimalusi. Kui USAs ja Euroopa 
riikides võeti 1930. aastail kasutusele radioola ning heliplaadid, muretses ta need ka 
oma kooli muusikakabinetti. Tallinna Pedagoogilise Instituudi professorina arendas 
ta 1960. aastail välja muusikakasvatuse metoodikakabineti, tuginedes ajastu 
uusimatele võimalustele, milleks olid ka audiovisuaalsed õppevahendid. Esiletõstu 
väärivad Pätsi laialdased teadmised muusikast, mis kajastusid tema 
professionaalsetes annotatsioonides monograafias „Muusikaline kasvatus 
üldhariduslikus koolis II osa“ (Päts, 1993a).  

Muusika kuulamise kõrval tuleb Pätsi puhul tähelepanu juhtida tema 
professionaalsusele pianistina, mis lubas esitada erinevate ajastute nõudlikku 
klaverirepertuaari (vt ptk 1.2). Päts pidas juba 1930. aastail oluliseks kontsertide ja 
ooperietenduste külastamist, nähes selle väärtusena vahetut kontakti esitaja ja 
kuulaja vahel – muusikalist interaktsiooni. Tema professionaalne huvi 
nüüdismuusika ja selle arengusuundade vastu nii Eestis kui ka välismaal võimaldas 
tal juhtida õpilaste tähelepanu modernse helikeelega teoste kuulamisele: „Muusika 
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vastuvõtu võime lapse juures sõltub harjumusest teatud kuuldekujundeid vastu 
võtta. See eeldab, et juba repertuaari valikuga õpilaste kuuldemudelite kogumit 
laiendataks,“ kirjutas Päts (1939c, lk 136). 

Koostöös Raadio-Ringhäälinguga äratas Päts huvi nii klassikalise kui ka oma aja 
muusika vastu, ent arendas ka kuulamisoskust sellekohaste saadete tsükliga 1930. 
aastail ning sõjajärgsel perioodil. Seda võib vaadelda kui õpikeskkonna avardamist, 
mille eesmärk on kuulajaskonna aktiviseerimine, muusikalise maitse arendamine ja 
kujundamine. 

Muusika kuulamisel omistas Päts võtmepositsiooni õpetajale, sest muusikateoste 
käsitlemine sõltub suurel määral õpetaja professionaalsusest – erudeeritusest, 
maitsest ja eelkõige oskusest muusika kuulamist huvitavalt ja emotsionaalselt läbi 
viia (Päts, 1989a, lk 147).  

 

Muusikakasvatuse ja muusikakultuuri vaheline interaktsioon 

Nüüdisaja konstruktivistlikus õppekäsitluses on toodud esile õpitulemuste 
mitmemõõtmelisus ning on rõhutatud, et õppimine on protsess, mis muudab õppija 
maailmakäsitlust ja millel on palju erinevaid tulemusi (Rauste-von Wright ja von 
Wright,  1994; Glaserfeld, 1979). Humanistlik psühholoogia on lisanud sellele 
sotsiaalse konteksti ja teiste inimeste kaasmõju õppimisele, mille kohaselt ei õpita 
enam ainult klassiruumis ning õppides ei ole esmane teooriate omandamine, vaid 
eneseteadvuse ärkamine, spontaansus ja isiksuse kasv (Maslow, 1971). 

Need seisukohad kajastusid Pätsi muusikapedagoogilistes põhimõtetes juba 1930. 
aastail. Ta nägi tunnivälist muusikalist tegevust (osalemist 
instrumentaalansamblites ja -orkestrites, muusikaringides, koolikoorides jm) 
sidemena kooli muusikakasvatuse ja muusikakultuuri vahel väljaspool kooli (Päts, 
1989a, lk 139–141, 1939c). Et innustada lapsi pillimängu harrastama, lõi ta 
„Klaveripalad eesti rahvaviisidel“, „20 viiuliduetti“, „Klaverimängu õpiku“ jpt 
teoseid (vt pt 3.1). 

Erilise koha omistas Päts ühislaulule ning koorilaulule (vt ptk 2.2.7). Uue 
põlvkonna rahvustunnetuse ja ühtsuse kujundamisega rajas ta 1930. aastail aluse 
ühislaulu traditsioonile, nähes selles suurt kasvatuslikku ning organiseerivat mõju 
õpilastele, mis „.. omaseks saades kujundab spontaanselt esilekerkiva harjumuse, 
mida võib nimetada lastelaulu traditsiooniks, millele toetub kogu ühiskonna 
laulutraditsioon.“ (Päts, 1940a, lk 187). Analüüsides ühislaulu rolli ajaloolis-
kultuurilises perspektiivis, näeme, et ühislaulul on olnud keskne koht Eesti 
omariikluse säilimisel ning rahvusliku identiteedi kujundamisel. Paljud uurijad 
(Giddens, 2004; Rüütel, 2002, 2000; Suutari, 2002; Kuutma, 1998 jt) on käsitlenud 
rahvuslikku identiteeti mitmekihilise mõistena, mis toimib erisusi homogeniseeriva 
jõuna. Tulevikule mõeldes muutub tähtsaks Veljo Tormise seisukoht, milles ta on 
rõhutanud püsiväärtuste rolli: „.. rahvuslikud kultuuriväärtused ei ole sugugi 
väärtused ainult meile endile, vaid need on ka vahetusväärtusteks. On loomulik, et 
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igal rahval on midagi ainuomast, mis oma kordumatusega teistele huvi pakub ja 
võimaldab inimesel tajuda end konkreetsesse kultuuri kuuluvana, luues ühise 
eneseteadvuse, ühistunde ning vastandumise teistele rahvustele.“ (Tormis, 1972).  

Pätsi käsitluses on ühislaulu harjumuse kujunemine protsess, mille aluseks on 
muusikatundide olemasolu kõigis klassides ning seal omandatud ühine 
laulurepertuaar, mida saab laulda kogunemistel, muusikapidustustel ja muudel 
ühisüritustel. Selles kontekstis tuleb pidada äärmiselt tähtsaks, et Haridus- ja 
Sotsiaalministeerium kinnitas 1931. aastal riiklikul tasandil ühise lauluvara 
algkoolidele (ERA, f. 1108, n. 3, s. 633). Ühislaulul, sõltumata riigikorrast, on kooli 
muusikakasvatuses olnud keskne koht (Rannap, 1977) ning sel on eriline tähtsus ka 
meie aja muusikakasvatuses (Põhikooli riiklik õppekava, 2011, Muusika, 5–15; 
Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011, Muusika, 4–9).  

Suurt perspektiivi ühislaulu arengus nägi Päts koolikooride tegevuses ja nende 
laulupidudel osalemises (Päts, 1947b, 1946b, 1940a). Selle edasikandumisel on 
tähelepanuväärne koht Pätsi professionaalses pedagoogi- ja dirigenditegevuses 
laulupeo üldjuhina, sõjajärgsel ajal koolikooride töö algatajana, ent ka heliloojana 
(vt ptk 2.3.1). Tema sihiseade – kultuuritraditsioonide edasikandumise võti on 
õpilaste aktiivne osalemine kultuurilistes tegevustes – on Eesti kui rahvusriigi 
jätkusuutlikkuse garantii. 

Nii muusikatunnis kui ka klassivälises muusikalises tegevuses on Päts pidanud 
tähtsaks õpetaja professionaalsust, nähes teda loovisiksusena, „.. kelles on 
ühenduses nii pedagoogi kui ka kunstniku omadused, kes omab head 
analüüsivõimet ja väljakujunenud kunstilisi tõekspidamisi ..“ (Päts, 1989a, lk 172). 
Aegumatu on tema seisukoht: olla avatud ning valmis muutuma ja kohanema teist 
laadi mõtlemisega, mis nõuab harjumatuid töövõtteid ning erakordset operatiivsust 
(Päts, 1989a, lk 172, 1975b).  

1975. aastal kirjutas Päts: „Oma eluteele veel kord kiirpilku tagasi heites paitab, et 
see on juba alates õpilasaastaist kuni kõige viimase ajani olnud täidetud 
mitmesuguse tegevusega, olgu siis õppimine, enesetäiendamine, erialase, artistliku, 
pedagoogilise ja loomingulise tööga, kõrvalharrastuste ja ühiskondlike 
ülesannetega. Arvan, et olen oma ajas jõudumööda siiski midagi andnud, kasvõi 
selleks, et meie muusikakultuuri seniseid saavutusi vähemalt kinnistada … 
Kokkuvõtteks võiksin vaid öelda, et oma suurimaks rõõmuks ja õnneks pean seda, 
et ma kunagi pole oma elus igavust tunda saanud. Alati on päevad olnud täidetud 
millegi huvitava, kaasakiskuva ja võib-olla kasulikugagi. Selles minu arvates elu 
mõte seisnebki …“  

Need Riho Pätsi mõtted, kus ta annab hinnangu oma elule, haakuvad Erik Eriksoni 
inimese arengu käsitlusega. Riho Päts tundis rahulolu minevikust, selles kumas 
valmisolek tulevikuks. Tema elu oli olnud täisväärtuslik. 
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KOKKUVÕTE  

Käesolev uurimus on interdistsiplinaarne, sisaldades Eesti muusikapedagoogika 
arengut ning Riho Pätsi tähendust omas aegruumis, ent ka selle refleksiooni 
muusikapedagoogikas ja muusikakultuuris. Uurimus on esmane omataoliste seas, 
kus Riho Pätsi on käsitletud indiviidina kogu oma professionaalse identiteedi 
mitmetahulisuses pedagoogi, helilooja, publitsisti ja uurijana – selles seisneb 
uurimuse uudsus. Tema muusikapedagoogiliste põhimõtete teadvustatud kogemus 
pole kaotanud oma tähenduslikkust ja aktuaalsust tänapäeva üldhariduskooli 
muusikakasvatuses.  

Uuring tõi esile, et Riho Pätsi puhul on tegemist nähtumusega, isiksusega, kellele 
on mitmed teadlased (Heino Rannap, Maie Vikat, Jaana Vasama) ning pedagoogid 
(Heino Kaljuste, Vilja Toomi) andnud võrdväärse koha eelmise sajandi tuntud 
heliloojate-pedagoogide Zoltán Kodály, Carl Orffi ja Dmitri Kabalevski kõrval 
(Vasama, 2011; Rannap, 1989; Kõlar, 1981; Kaljuste, 1979). Seega on Riho Pätsi 
näol tegemist mitmetahulise isiksusega. Tema fenomen muusikapedagoogikas 
seisneb ajas ettevaatavas, uusi suundi loovas sümbioosis pedagoogi, helilooja, 
publitsisti ja uurijana, kelle ühiseks tunnuseks on muusikapedagoogilised 
põhimõtted.  

Töö eesmärk oli mõista, mõtestada ja avada Riho Pätsi fenomeni pedagoogi, 
helilooja, publitsisti ja uurija teadvustatud kogemuse kaudu ning mõtestada ja 
tõlgendada Riho Pätsi fenomeni järjekestvust nüüdisaja muusikakasvatuses.  

Uurimuses selgusid Riho Pätsi professionaalset identiteeti kujundanud tegurid. 
Tähtis roll tema arengus kuulus lapse- ja koolieale Tartu kultuuriruumis ning tema 
õpetajaile Leenart Neumanile, Voldemar Tammanile, Juhan Aavikule, Rudolf 
Griwingule ja Mart Saarele, kes lõid aluse tema professionaalse identiteedi 
kujunemisele. Helilooja ja pianistina mõjutasid teda õpingud Tallinna 
Konservatooriumis Artur Kapi kompositsiooni- ning Artur Lemba klaveriklassis. 
Kuna Riho Pätsi köitis kõige enam pedagoogiline ja heliloominguline tegevus, 
pühendas ta end sellele valdkonnale. Tema pedagoogitalendi avastaja oli helilooja 
Cyrillus Kreek.  

Riho Pätsi kujunemist pedagoogina mõjutas mitu tema aegruumiga seotud 
pedagoogika arenguloolist tegurit. Eelkõige 1920.–1930. aastad, mil Eestis levisid 
reformpedagoogika ideed. Nende edasiarendajaks kujunes Johannes Käis, kelle 
ideed muusikakasvatuses realiseerusid Riho Pätsi initsiatiivil, kes viis 1930. aastail 
Eesti muusikapedagoogika paradigmaatiliste muutusteni. 

Uurimusest selgus, et Pätsi muusikapedagoogilist kogemust rikastasid välisreisid 
ning isiklikud kontaktid Euroopa juhtivate muusikapedagoogide ja teadlastega 
(Georg Schünemann, Fitz Jöde, Zoltán Kodály, Carl Orff, Vilho Siukonen, Heikki 
Klemetti), ta oli kursis oma aja muusikapedagoogika ja psühholoogia 
uurimistulemustega (Georg Schünemann, Carl Stumpf, Géza Révész, Carl 
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Seahsore, Agnes Hundoegger, Vilho Siukonen, Olga Samaroff-Stokovski, Boris 
Teplov jt). Nii kujunes Riho Pätsist professionaalne uurija.  

Pätsi professionaalse identiteedi kujunemisel heliloojana oli määrav roll tema 
õpetajail Mart Saarel ja Artur Kapil. Päts ise on heliloomingu mõjutajatena 
nimetanud ka Béla Bartókit ja Zoltán Kodályʼd. Sarnaselt nendega tugines ka Päts 
heliloomingus rahvamuusikale. Pätsi professionaalse identiteedi arengus 
publitsistina tähtsustus tema suur lugemus ning mitme võõrkeele oskus, mis 
võimaldas tal olla kursis ka välismaiste publikatsioonidega.  

Uurimuse vältel selgusid ka Pätsi mitmetahulises teadvustatud kogemuses 
kujunenud muusikapedagoogilised põhimõtted ja nendevahelised seosed: eranditult 
kõik inimesed on muusikaliselt mõjutatavad ja arenguvõimelised, muusikalise 
mõtlemise arendamine on võimalik emotsionaalsusel põhineva intellektuaalse ja 
sensoorse protsessina, aktiivne osalemine muusikalis-analüütilises õppes relatiivse 
meetodi, kommenteeriva analüüsi ja sünteesi, improvisatsiooni, muusika kuulamise 
ning diferentseeritud töö kaudu, osalemine muusikakasvatuse ja muusikakultuuri 
vahelises interaktsioonis väljaspool kooli. 

Need Riho Pätsi põhimõtted on olnud Eesti muusikakasvatuse alustalad erinevatel 
ajalooperioodidel ning on kesksel kohal ka tänapäeva sotsiaal-konstruktivistlikus 
õppekäsitluses, millele tugineb 2011. aasta põhikooli ja gümnaasiumi riikliku 
õppekava muusika ainekava. Selles on rõhutatud, et muusikaõpetus põhineb Eesti 
koolimuusikas väljakujunenud traditsioonidel ja põhimõtetel (Riho Päts, Heino 
Kaljuste), mis toetuvad Zoltán Kodály meetodi ja Carl Orffi pedagoogika 
adapteeritud käsitlusele ning tänapäeva pedagoogika teadmusele ja kogemusele. 
Kesksel kohal on noodilugemisoskuse ja muusikalise mõtlemise arendamine, 
diferentseeritud töö, pillimäng, improvisatsioon, muusika kuulamine, õppekäigud – 
kontserdid, muusikalavastused jms. Tänapäevalgi on tähtis ühislaulmine 
muusikatunnis, mis kindlaksmääratud repertuaari kaudu võimaldab luua erinevate 
põlvkondade sidusust. Oluliseks peetakse õpilaste osalemist laulupidudel, millele 
rajab aluse koolikooride tegevus. Tänapäeva kontekstis kerkib esile Riho Pätsi 
tegevus intellektuaalse omandi kaitsel – ta oli üks Eesti Autorikaitse Ühingu 
asutajaliikmeist ja selle esimene esimees. Autorikaitsega seonduvate õiguste 
tundmine on sätestatud ka 2011. aasta põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas. Võib öelda, et Riho Pätsi mitmepalgeline olemus nähtub tervikuna meie 
aja Eesti muusikakasvatuses. 

Riho Pätsi muusikapedagoogilised põhimõtted avalduvad pedagoogi, helilooja, 
publitsisti ja uurija seoses, millele on tunnuslik:  

1) professionaalne efektiivsus;  

2) valmisolek võtta omaks uudseid seisukohti;  

3) orienteeritus järjepidevale teadmiste ja oskuste avardamisele;  

4) orienteeritus loovusele;  
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5) koostöövalmidus.  

Riho Päts oli tunnustatud ekspert kõigis oma tegevusvaldkondades, mida võib 
pidada erandlikuks nähtuseks – siin põimusid professionaalsel tasemel tema 
erinevad tegevusvaldkonnad. 

Uurimuse vältel selgus, et Riho Pätsi pedagoogilise tegevuse fookuses on läbi 
aegade olnud õppimise efektiivsemaks muutmine, õpilase suunamine ja toetamine 
õppes ning lähtumine õpilase ressurssidest. Sellest tulenevad tema õppekäsitluse 
põhimõtted ja nendevahelised seosed, mis olid omas ajas ettevaatavad ja 
teednäitavad, neis väljendus Pätsi innovaatilisus ja loomingulisus.  

Riho Päts oli professionaalne koorijuht. Tema tegevus oli laiahaardeline ja 
tulemuslik. Selle ere näide on Tallinna 21. Algkooli lastekoor (üle saja õpilase), kes 
oli tuntud oma kõrgetasemelisusega nii kodu- kui ka välismaal. II maailmasõja 
järgsel perioodil kujunes Pätsist lastekooride tegevuse taasalgataja, ta oli 
lastekooride üldjuht 1947. aasta üldlaulupeol. 

Pedagoogi, helilooja ja uurijana oli ta rohkete õppematerjalide autor. Aastail 1930–
1970 koostas ta koolilaulikuid ja metoodilisi käsiraamatuid õpetajaile. Tänapäevani 
on unikaalsed tema monograafia „Muusikaline kasvatus üldhariduslikus koolis“ I ja 
II osa, mille esimest osa on välja antud kolm trükki. Pedagoogi, pianisti ja 
heliloojana avaldus tema innovaatilisus klaverimängu pedagoogika uuendamises ja 
arendamises. Aastail 1935–1939 valmis seeria „Klaverimängu õpetus“ I–IV, mis 
tugines uudsele klaverimänguõpetusele. Innovaatiline vaade klaverimängu 
metoodikale kajastus ka 1965. aastal valminud tema ja pianistist tütre Leelo Kõlari 
„Klaveriõpikus“, mille tunnusjoon on laste loovuse arendamine improvisatsiooni 
kaudu.  

Tähtsaima rolli muusikalises kasvatuses omistas Riho Päts õpetajale. Ta nägi 
õpetajat improvisaatori ja loojana, kelles on ühendatud nii pedagoogi kui ka 
kunstniku omadused, kellel on hea analüüsivõime ja väljakujunenud kunstilised 
tõekspidamised ning kes on ükskõik mis situatsioonis valmis muusikaliseks 
eneseteostuseks. Ta väärtustas õpetaja positiivset hoiakut ja suhtumist õpilastesse 
ning oskust ainet nii huvitavalt ja emotsionaalselt käsitleda, et õpilastes tekiks huvi 
õpitava vastu ning loominguline suhtumine sellesse. Aegumatu on tema seisukoht – 
olla avatud ja valmis muutuma ning kohanema teist laadi mõtlemisega, mis nõuab 
harjumatuid töövõtteid ja erakordset operatiivsust.  

Heliloominguski kerkib esile sümbioos temast kui heliloojast, instrumentalistist, 
pedagoogist ja uurijast. Siia kuulub ligi kuussada kirjet: muusikat 
sümfooniaorkestrile ja puhkpilliorkestrile, klaveri- ja keelpilliteoseid, rohkesti 
lastekoori- ja soololaule, näidendimuusikat ning eesti esimene lasteooper „Kaval-
Ants ja Vanapagan“. Riho Pätsi loomingule, mis on suuresti adresseeritud lastele 
ning noortele, on tunnuslik lähtumine ea- ja jõukohasusest, tema teosed on 
originaalse ning isikupärase helikeelega ja laulude tekstid kannavad väärtusi 
kujundavat sõnumit. Riho Pätsi lauludega on üles kasvanud mitu põlvkonda ning 
neid on tänapäevasteski koolilaulikutes. 
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Uurijana on Riho Päts nelja monograafia autor. Muusikapedagoogilisest aspektist 
kerkivad esikohale „Muusikakasvatus üldhariduslikus koolis“ I osa (Päts, [1962], 
1989, 2010) ning „Muusikakasvatus üldhariduslikus koolis“ II osa (Päts, 1993). 
Temast kui uurijast annavad tunnistust monograafiad „Artur Kapp ja tema 
muusikaline looming. Biograafiline essee“ (Päts, 1938) ning „Rudolf Tobias“ (Päts, 
1968). 

Publitsistina avaldus Riho Pätsi professionaalsus rohkem kui kolmesajas artiklis, 
mis ilmusid aastail 1925–1977. Nende keskmes on nii muusikapedagoogilised kui 
ka muusika-esteetika valdkonna küsimused, samuti kontserdi- ja teatriarvustused, 
ülevaated eesti ja välisriikide heliloojate loomingust jm. Ta oli eesti muusika 
korrespondent rahvusvahelisel tasandil, tehes kaastööd USAs ilmuvale ajakirjale 
„Musical Currier“, samuti perioodikale Euroopa riikides (nt „Deutsche 
Musikerzeitung“, „Baltische Presse“, „Deutsche Musik Zeitung“, „Lietuvas 
Aidas“).  

Riho Pätsi professionaalsus avaldus tema mitmetahulises juhtivas ja korraldavas 
tegevuses. Tallinna Konservatooriumi direktorina ning hiljem professorina asus ta 
kaasajast tulenevatest vajadustest lähtudes ümber korraldama õppeasutuse tegevust. 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi professorina rajas ta vundamendi 
professionaalsete muusikaõpetajate kaadri ettevalmistamisele, kellest paljud 
töötavad praegugi edukalt üldhariduskoolides pedagoogide ja dirigentidena. 
Koostöös kolleegidega oli Päts Eesti Autorikaitse Ühingu asutajaliige ning selle 
esimene juht (Pisuke, 2003), Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi direktori 
kohusetäitja ning fondide korrastaja. Aastaid kuulus ta Eesti Heliloojate Liidu 
juhatuse koosseisu, esindades seda väljaspool Eestit ja nõustades heliloominguga 
tegelevaid noori.  

Riho Pätsi fenomeni teadvustamiseks ja väärtustamiseks Eesti 
muusikapedagoogikas asutasid 26. juunil 2002. aastal tema eluajal temaga tihedalt 
seotud olnud institutsioonide esindajad – Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Koolibri Kirjastus, Eesti 
Rahvusringhääling ja Eesti Muusikaõpetajate Liit – Riho Pätsi Koolimuusika Fondi. 
Fondi tegevuse siht on igal aastal tunnustada laureaaditiitliga eriliselt silma paistnud 
muusikaõpetajat, instrumendiõpetajat, heliloojat, muusikapedagoogika uurijat ja 
koolimuusika edendajat. Kõik need olid Pätsi eluajal tema professionaalse tegevuse 
valdkonnad. Riho Pätsi Koolimuusika Fond on üks Tallinna Ülikooli fondidest, 
selle tegevust kajastab veebileht www.tlu.ee/pats. Laureaatide tunnustamise kõrval 
on fond osutanud kaasabi muusikaharidusprojektide elluviimisele ning osalenud 
üleriigiliste laste ja noorte konkursside laureaatide tunnustamisel. Üks Tallinna 
Ülikooli auditooriume kannab Riho Pätsi nime. 

 

  



165 

Järeldused 
Uurimuse põhjal võib järeldada järgmist. 

1. Riho Pätsi kujunemisel tähtsustub tema arengukeskkond erinevatel perioodidel: 
Tartu kultuuriruum 20. sajandi esimestel aastakümnetel tema lapse- ja 
noorukieas. Tema personaalse ja sotsiaalse identiteedi arengut mõjutasid 
õpetajad-heliloojad, luues edasiseks arenguks pinnase kujuneda pedagoogiks, 
heliloojaks ja pianistiks.  

2. Riho Pätsi kujunemisel erinevate valdkondade eksperdiks tähtsustub 
kooliuuendusliikumine Eestis 1930. aastail, mil Pätsist kujunes 
muusikakasvatuse uuendaja, viies selle paradigmaatiliste muutusteni. Tema 
muusikapedagoogilistele põhimõtetele tugineb selgelt 2011. aasta riikliku 
õppekava muusika ainekava, tunnistades seeläbi tema ajas ettevaatavat 
professionaalsust. 

3. Riho Pätsi pedagoogiliste põhimõtete väärtus on nende reflekteeritavus 
nüüdisaja muusikapedagoogikas kogu oma komplekssuses. 

4. Riho Pätsi muusikapedagoogilised põhimõtted avalduvad tema professionaalsete 
vaadete sümbioosis, millele on tunnuslik professionaalne efektiivsus, valmisolek 
võtta omaks uudseid seisukohti, orienteeritus järjepidevale teadmiste ja oskuste 
avardamisele ning loovusele ja koostööle. Ta oli tunnustatud ekspert kõigis oma 
professionaalsetes tegevusvaldkondades. 

5. Riho Pätsi näol on Eesti muusikapedagoogikas tegemist fenomeniga, kelles 
kerkib esile harukordne seos pedagoogist, heliloojast, publitsistist ja uurijast. Ta 
on olnud eesti muusikaarengu suunaja, mõjutanud meie muusikapedagoogika 
arengut erinevatel perioodidel, ent ka Eesti muusikakultuuri arengut. Riho Pätsi 
fenomeni avamine ja lahtimõtestamine tema mitmetahulise professionaalsuse 
kaudu avardab praeguseid teadmise piire, mis loob uusi tähendusi 
muusikapedagoogikas ja selle ajaloos, samuti eesti muusika arenguloo 
kontekstis. 

6. Riho Pätsi fenomeni teadvustamisele Eesti muusikapedagoogikas ja eesti 
muusika arenguloos on oluliselt kaasa aidanud Riho Pätsi Koolimuusika Fondi 
mitmetahuline tegevus. 

 
Töös selgusid teemad, mida oleks vaja edasi uurida:  

1) Riho Pätsi õppekäsitluse refleksioon kaasaja muusikakasvatuses, lähtudes 
teadusuuringutest selle valdkonnas; 

2) diferentseeritud töö õpilaste lauluvõime arendamisel; 

3) pillimäng õpilaste kognitiivsete võimete arendajana ning sotsialiseerijana;  
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4) Riho Päts ühislaulu formaadi arendajana muusikakasvatuse ja muusikakultuuri 
kontekstis; 

5) Riho Pätsi heliloomingu süvaanalüüs žanriti;  

6) Riho Pätsi publitsistika analüüsimine valdkonniti: muusikapedagoogika, 
helilooming ja interpretatsioon.  

 

Eraldi trükistena väärivad väljaandmist:  

1) Riho Pätsi publitsistika – artiklid, mille sisu on aktuaalne tänapäevalgi;  

2) Riho Pätsi helilooming – „20 viiuliduot“, orkestrisüit „Maa-alused“, 
soololaulud, „Mudilasmusika“ jm.  

 

Uurimuse seisukohad võivad pakkuda huvi ja olla lähteks: 

1) tulevastes muusikakasvatuse uuringutes; 

2) muusikaõpetajate professionaalsel ettevalmistamisel ja õpetajate 
täienduskoolituse kavandamisel;  

3) muusikaõpetaja eneseteadvuse kasvu ja töö väärtustamisel; 

4) eesti muusika- ja kultuuriloo edasisel uurimisel;  

5) Riho Pätsi publitsistika analüüsimisel valdkonniti: muusikapedagoogika, 
helilooming ja interpretatsioon.  
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arendamine algklassides.  

TMM, f. M236, n. 1, s. 44 Valiklehekülgi muusikaliste vääristeoste tutvustamiseks.  
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TMM, f. M236, n. 1, s. 47, lk 160–162 Muusika kuulamine. Matk võlumaailma. 

TMM, f. M236, n.1, s. 49–45 Ülevaade koolilaulikutest. 

TMM, f. M236, n. 1, s. 76 Ettekanne Budapestis ISME konverentsil.  

TMM, f. M236, n. 1, s. 78 Muusikalise kasvatuse teostamisest.  

TMM, f. M236, n. 1, s 94 Vabariiklik Lastekoor.  

TMM, f. M236 n. 1, s. 98 Koolilaulikute kriitiline analüüs.  

TMM, f. M236, n. 2 s 15 Riho Päts „20 viiuliduot“ 

TMM, f. M236 n. 2, s. 54 Ettekanne Budapestis ISME konverentsil.  

 

Eesti Riigiarhiiv (ERA) 

ERA, f. R81, n. 1, s. 211 Koolide õppekavad. 

ERA, f. 1108, n. 3, s. 633 Algkooli lauluvara.  

  

Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv 

Ajakirjanduses ilmunud artiklid 1921–1940.  

 

CD-d 

Riho Pätsi heliloomingut. [CD 1, 2]. (2008). Riho Pätsi Koolimuusika Fond.  
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SUMMARY  

THE PHENOMENON OF RIHO PÄTS IN ESTONIAN MUSIC 
PEDAGOGY 
This thesis gives and overview of an interdisciplinary study that addresses the 
development of music pedagogy in Estonia and the significance of Riho Päts in his 
time, but also the reflection of this in music pedagogy and music culture. The study 
is the first of its kind, viewing Riho Päts as an individual in the diversity of his 
professional identity as a pedagogue, composer, publicist and researcher – which 
constitutes the novelty of this research. The conscious experience of his principles 
of music pedagogy has not lost its significance and topicality in today’s music 
education of general education school.  

The study revealed that Riho Päts is a phenomenon, a personality whom both 
Estonian researchers (Heino Rannap, Maie Vikat, Jaana Vasama) and pedagogues 
(Heino Kaljuste, Vilja Toomi), have held in an equal status with renowned 
composers-pedagogues of the 20th century Zoltan Kodaly, Carl Orff and Dmitri 
Kabalevski. Riho Päts had a multifaceted personality. His phenomenon in music 
pedagogy lies in his forward-looking trend-setting symbiosis of professional 
identity as a pedagogue, composer, publicist and researcher, linked by his principles 
of music pedagogy as a common characteristic.  

The aim of this work is to understand, interpret and open the essence of the 
phenomenon of Riho Päts through experiences in different spheres (as a pedagogue, 
composer, publicist and researcher) and explain the continuity of the phenomenon 
of Riho Päts in today’s music education. 

In the process of the study factors shaping professional identities of Riho Päts were 
discovered. An important role in the development of his identity belongs to his 
childhood and school years in the cultural space of Tartu and to his teachers Leenart 
Neuman, Voldemar Tamman, Juhan Aavik, Rudolf Griwing and Mart Saar. That 
created a basis for the development of his professional identity. The development of 
his professional identity as a composer and pianist was influenced by his studies at 
Tallinn Conservatory in the composition class of Artur Kapp and piano class of 
Artur Lemba. Since Riho Päts was mainly attracted to pedagogical activity and 
composing, he dedicated himself to these areas. His pedagogical talent was 
discovered by composer Cyrlillus Kreek.  

Several factors related to the development of pedagogy in his time had an effect on 
the formation of the professional identity of Riho Päts as a pedagogue, primarily the 
1920s and 1930s, when the ideas of reform pedagogy spread in Estonia, furthered 
by Johannes Käis, whose music pedagogical ideas were realised on the initiative of 
Riho Päts, who lead Estonian music pedagogy to paradigmatic changes in the 
1930s.  



186 

The study found that Päts’ music pedagogical experience was enriched by his 
travels abroad, personal contacts with the leading music pedagogues and 
researchers in Europe (Georg Schünemann, Fritz Jöde, Zoltán Kodály, Carl Orff, 
Vilho Siukonen, Heikki Klemetti), as well as keeping up with contemporary 
research on music pedagogy and psychology (Georg Schünemann, Carl Stumpf, 
Géza Révész, Carl Seahsor, Agnes Hundoegger, Vilho Siukonen, Olga Samaroff-
Stokovski, Boris Teplov, et al). This created a basis for the development of the 
professional identity of Päts as a researcher.  

In the development of the professional identity of Päts as a composer, his teachers 
Mart Saar and Artur Kapp played a crucial role. Päts admitted that Bela Bartok and 
Zoltán Kodály influenced his music composition. Similarly to them, reliance on 
folk music is characteristic of Päts’ music composition. The development of the 
professional identity of Päts as a publicist relies on the fact that he was well-read 
and knew many foreign languages, which allowed him to keep up with the literature 
and publications of both Estonian and foreign authors.  

In the process of the study Päts’ music pedagogical principles that had developed as 
an outcome of his multifaceted conscious experience were explored as well as the 
links between them: all people without exception are musically impressionable and 
capable of development; the development of musical thinking is possible in an 
emotions-based intellectual and sensory process; active participation in the musical-
analytical learning process through the relative method, commenting analysis and 
synthesis, improvisation, listening to music and differentiated work; participation in 
the process of extracurricular interaction between music education and music 
culture. 

These principles by Päts have constituted the foundation of music education in 
Estonia at different periods of time, and occupy a central position in today’s socio-
constructivist approach to learning, on which also the 2011 National Curriculum for 
Basic and Upper Secondary Schools and relevant music syllabus are based. It 
emphasises that music education relies on the traditions and principles of Estonian 
school music (Riho Päts, Heino Kaljuste), which are based on the adapted treatment 
of the method by Zoltán Kodály and pedagogy by Carl Orff, and modern 
educational knowledge and experience. The focus is on the skill in reading of 
musical notation, development of musical thinking, differentiated work, playing 
musical instruments, improvisation, listening to music, educational visits – concerts, 
musical productions, etc. Even today importance is attached to joint singing in 
music lessons, which through fixed repertoire allows creating continuity between 
different generations. Pupils’ participation in the process of song festivals is 
considered important, since it gives rise to the activity of school choirs. In today’s 
context Riho Päts’ activity in protection of intellectual property is also significant – 
he was a founding member of Estonian Copyright Association and its first 
chairman. Knowledge of copyright is also listed in the 2011 National Curriculum 
for Basic and Upper Secondary Schools. It may be said that the diverse personality 
of Riho Päts is reflected by modern music education in Estonia. 
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Riho Päts’ music pedagogical principles are manifested in the connection between 
his professional identities of a pedagogue, composer, publicist and researcher and 
are characterised by the following features  

 professional efficiency,  
 readiness to adopt novel approaches,  
 orientation towards continuous expanding of knowledge and skills,  
 orientation towards creativity,  
 cooperation.  

Riho Päts was a renowned expert in all his professional spheres, which can be 
considered an exceptional phenomenon – his various areas of activity were 
intertwined at professional level. 

This study ascertained that over time the focus of Riho Päts’ pedagogical activity 
was improving the efficiency of learning through guiding and supporting pupils in 
the process of learning and relying on pupils’ resources, which served as a basis for 
his principles of learning, and connections between these principles that were 
forward-looking and visionary, expressing Päts’ innovation and creativity. Riho 
Päts was also a professional choir conductor. His activity in that field was wide-
ranging and successful. A vivid example of that was the children’s choir of Tallinn 
21st Primary School (with more than a hundred pupils), which was famous for its 
high-level performances at home and abroad. After World War II, Päts was the 
person who worked towards re-establishing children’s choirs, which activity 
culminated with him in the role of the general conductor of children’s choirs at the 
1947 Song Festival. 

As a pedagogue, composer and researcher, Päts was the author of numerous 
learning materials, including school songbooks and methodology handbooks for 
teachers published in the years 1930–1970. To date, his monograph “Music 
Education at General Education School, parts I and II” is considered unique and 
Part I has been republished three times. As a pedagogue, pianist, composer and 
researcher he was interested in innovating and developing the pedagogy of piano 
playing. In the years 1935–1939 he completed the series “Piano Playing 
Instruction” I–IV, which was based on an innovative approach to piano playing 
instruction. This innovative approach to the methodology of piano playing 
instruction was also reflected in the “Piano Textbook” compiled by him and his 
pianist daughter Leelo Kõlar and published in 1965. A characteristic feature of the 
approach in the book was the development of children’s creativity through 
improvisation.  

Riho Päts attributed teachers the most important role in music education. He viewed 
teachers as improvisers and creators who combine the qualities of both a pedagogue 
and an artist, have good analytical skills and developed artistic beliefs and are ready 
for musical fulfilment in any situation. He attached value to teachers’ positive 
stance and attitude to pupils and ability to treat their subject in an engaging and 
emotional way to attract interest and creativity in their pupils. His timeless view 
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was – to be open and willing to change and adapt to different thinking requiring 
unfamiliar practices and extraordinary responsiveness.  

In his musical composition also a symbiosis of him as a composer, instrumentalist, 
pedagogue and researcher emerged. His works include about six hundred items – 
music for symphony orchestras and brass bands, piano and string music, numerous 
children’s, choir and solo songs, music for plays and the first Estonian children’s 
opera “Kaval-Ants and Vanapagan”. Riho Päts’ musical work, which is mainly 
addressed to children and adolescents, is characterised by taking into account age-
appropriateness and feasibility. His works have original and idiosyncratic musical 
language and the texts of his songs carry a value-shaping message. Several 
generations have grown up with Riho Päts’ songs and they can also be found in 
today’s school songbooks.  

As a researcher, Riho Päts is the author of four monographs. Form the point of view 
of music education the most important are “Music Education at General Education 
School” Part I (Päts [1962] 1989, 2010) and “Music Education at General 
Education School” Part II (Päts 1993). His monographs: “Artur Kapp and his 
Musical Works. A Biographical Essay” (Päts 1938) and “Rudolf Tobias” (Päts 
1968) give proof of him as a researcher.  

As a publicist, Riho Päts’ professionalism is manifested in more than three hundred 
articles published in the years 1925–1977. These focused on the issues of music 
pedagogy as well as music aesthetics, concert and theatre reviews, overviews of the 
musical works of Estonian and foreign composers, etc. Päts was a correspondent of 
Estonian music at international level, collaborating with the magazine “Musical 
Currier” published in the USA, and European periodicals “Deutsche 
Musikerzeitung”, “Baltische Presse”, “Deutsche Musik Zeitung”, “Lietuvas Aidas”.  

Riho Päts’ professionalism is also expressed through his multifaceted leading, 
organisational and managerial activities. Being the Head and later a professor of 
Tallinn Conservatory, he set out to reorganise its activity to meet the requirements 
of modern times. As a professor of Tallinn Pedagogical Institute, he laid the 
foundation for the training of professional music teachers, many of whom are still 
successfully working as teachers and conductors at general education schools. In 
cooperation with his colleagues, Päts founded the Estonian Copyright Association 
and became its first Chairman. He was the acting director and organiser of the 
contents of Estonian Museum of Theatre and Music. He was a board member of the 
Association of Estonian Composers, representing the association abroad and 
counselling young composers.    

To raise awareness and value Riho Päts’ phenomenon, on 26 June 2002 Estonian 
music pedagogues in cooperation with institutions closely connected with him in his 
lifetime – Ministry of Education and Research, Estonian Academy of Music and 
Theatre, Tallinn University, Koolibri Publishers, Estonian Public Broadcasting and 
Estonian Society for Music Education – established the Riho Päts School Music 
Foundation. The purpose of the foundation is to annually acknowledge with a title 
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of a laureate an outstanding music teacher, instrumental teacher, composer, 
researcher of music education or promoter of school music. These all were the areas 
of professional activity of Riho Päts in his lifetime. The Riho Päts School Music 
Foundation is one of the foundations of Tallinn University, the activity of which is 
reflected on the webpage www.tlu.ee/pats. In addition to acknowledging laureates, 
the foundation supports music educational projects and participates in the 
acknowledging of the laureates of national children’s and youth competitions. One 
of the lecture halls of Tallinn University is named after Riho Päts. 

 

Conclusions 

This study allows drawing the conclusions listed below.  

1. In Riho Päts’ development the environment of his development at different 
periods of his life had an important impact: the cultural space of Tartu in his 
childhood and youth in the early decades of the 20th century; the development of 
his personal and social identity was influenced by his teachers-composers, creating 
conditions for the formation of his professional identities as a pedagogue, composer 
and pianist.  

2. In the development of Riho Päts into an expert in various fields the school reform 
movement in Estonia in the 1930s played a significant role. At that time Päts 
became an innovator of music education, leading it to pragmatic changes. His 
principles form a clear foundation for the music syllabus of the 2011 National 
Curriculum, which gives evidence of his forward-looking professionalism. 

3. The value of Riho Päts’ pedagogical principles lies in the fact that they reflect 
modern music pedagogy in its full complexity. 

4. Riho Päts’ music educational principles are expressed by the symbiosis of his 
professional identities, which is characterised by professional efficiency, readiness 
to adopt new approaches, orientation towards continuous expanding of knowledge 
and skills, orientation towards creativity and cooperation. He was a renowned 
expert in all his professional fields of activity.  

5. Riho Päts constitutes a phenomenon in Estonian music pedagogy, representing a 
unique combination of a pedagogue, composer, publicist and researcher. He was at 
the forefront of musical development in Estonia, influenced the formation of 
Estonian music pedagogy at different periods of time, but also the development of 
Estonian music culture. Opening and interpreting the phenomenon of Riho Päts 
through his professional activities expands the borders of today’s knowledge, 
creating new meanings in music pedagogy and its history as well as in the context 
of Estonian music history.  

6. The multifaceted activity of the Riho Päts School Music Foundation has 
considerably contributed to the raising of awareness of Riho Päts’ phenomenon in 
Estonian music pedagogy and Estonian music history.  
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This work has revealed some topics that deserve further research:  

 the reflection of Riho Päts’ treatment of learning on today’s music education 
based on the research conducted in the area, 

 the role of differentiated work in developing pupils’ singing ability, 

 playing musical instruments as the means of developing pupils’ cognitive skills 
and socialising,  

 Riho Päts as the developer of the format of joint singing in the context of music 
education and music culture, 

 an in-depth analysis of music composition of Riho Päts by genre,  

 an analysis of Riho Päts’ publications by area – music pedagogy, composition, 
interpretation.  

 

Publishing as separate issues of the following works should be considered:  

 Riho Päts’ publications in the press – articles addressing issues topical even at 
present,  

 Riho Päts’ music compositions – “20 violin duets”, an orchestra suite “Maa-
alused”, solo songs, “Mudilasmuusika”, etc.  

 

The views expressed in this study may be of interest to and serve as source for  

 future studies of music education, 

 professional preparation of music teachers and planning teachers’ in-service 
training,  

 an increase in music teachers’ self-awareness and acknowledgement of their 
work, 

 further research on the history of Estonian music and culture,  

 analysing Riho Päts’ publications by area – music pedagogy, composition, 
interpretation.  

 

 

 

  



191 

ELULOOKIRJELDUS 

Nimi:   Inge Raudsepp 
Sünniaeg ja -koht: 08.04. 1951, Vastseliina, Eesti  
Kodakondsus:  Eesti 
 
Hariduskäik 
2011–2013, 2002–2006 Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, doktorantuur 
1998–2000 Tallinna Pedagoogikaülikool, Kasvatusteaduste Instituut, 

magistrantuur, pedagoogikamagistri kraad 
1995–1997 Eesti Humanitaarinstituut, humanitaarteadused 
1970–1974 Tallinna Pedagoogiline Instituut, keskooli muusikaõpetaja ja 

koorijuhi eriala  
1966–1970 Tartu Pedagoogiline Kool, algklasside õpetaja eriala 
1958–1966 Vastseliina Keskkool 
1961–1966 Võru Laste Muusikakool, klaveri eriala  
 
Teenistuskäik 
Alates 2012  SA Innove, kunstiainete peaspetsialist 
2000 – 2012 Riiklik Eksami- ja Kvalifikasioonikeskus, kunstiainete 

peaspetsialist 
1998 – 2000  Eesti Vabariigi Haridusministeerium, peaekspert 
1993 – 1998 Eesti Kooriühing, koolikooride konsultant   
1982 – 1993 Eesti Haridusministeerium, muusikaõpetuse metoodik    
1979 – 1982 Räpina Keskkool, muusikaõpetaja ja koorijuht  
1974 – 1979 Värska Keskkool, muusikaõpetaja/koorijuht  
  
Uurimisvaldkond 
Muusikapedagoogika, muusikaõpetus  
 
Erialane tegevus 
Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava muusika ainekava arendamine ja 
rakendamine  
 
Erialaühendused  
Alates 2008  Eesti Muusikaõpetajate Liidu laiendatud juhatuse liige, 

instrumentaalmuusika valdkonna juht 
1990 – 2008 Eesti Muusikaõpetajate Liidu vastutav sekretär, asutajaliige 
2010–2012 Eesti Kooriühingu juhatuse liige 
Alates 2005  Riho Pätsi Koolimuusika Fondi juhatuse esimees  
2002–2005 Riho Pätsi Koolimuusika Fondi asutajaliige ja juhatuse liige 
Alates 2002  Eesti Kunstihariduse Ühing, liige 
  
  



192 

CURRICULUM VITAE 

Name:     Inge Raudsepp 
Date and place of birth:  08.04.1951 Vastseliina (South-Estonia) 
Citizenship:   Estonia 
 
Education 
Since 2011–2013, 2002–2006 Tallinn University, PhD Studies (Educational 

Science)  
1998–2000 Tallinn Pedagogical University, MA Studies (Educational Science) 
1995–1997 Estonian Institute of Humanities  
1970–1974 Tallinn Pedagogical Institute  
1966–1970 Tartu Pedagogical Seminary 
1958–1966 The Secondary School of Vastseliina 
1961–1966 Võru Childrens Music School, piano 
 
Professional experience 
Since 2012  Foundation Innove, specialist of Fine Arts  
2000 – 2012 Examinations and Qualification Centre, specialist of Fine Arts  
1998 – 2000  Estonian Ministry of Education, chief expert 
1993 – 1998 Estonian Choral Association, school choirs consultant   
1982 – 1993 Estonian Ministry of Education, speciality of musical education  
1979 – 1982 The Secondary School of Räpina, music teacher and conductor 
1974 – 1979 The Secondary School of Värska, music teacher and conductor 
 
Scientific interests  
Music pedagogy, music education 
 
Professional associations 
Since 2008  A member of the extended managing board of the Estonian Society 

for Music Education, head of the instrumental music field 
1990 – 2008  A secretary of the Estonian Society for Music Education 
Since 2005  A head of the managing board of Riho Päts Music Education 

Foundation 
2002–2005 A founder of Riho Päts Music Education Foundation 
2010–2012 A member of the managing board of the Estonian Choral Society 
Since 2002   A member of the Estonian Society for Art Education 
 
  



193 

TALLINNA ÜLIKOOL 
SOTSIAALTEADUSTE DISSERTATSIOONID 
TALLINN UNIVERSITY 
DISSERTATIONS ON SOCIAL SCIENCES 
 
1. MARE LEINO. Sotsiaalsed probleemid koolis ja õpetaja toimetulek. Tallinna Peda-

googikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 1. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2002. 125 
lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-227-6.  

2. MAARIS RAUDSEPP. Loodussäästlikkus kui regulatiivne idee: sotsiaal-psühholoogi-
line analüüs. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 2. 
Tallinn: TPÜ kirjastus, 2002. 162 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-231-4.  

3. EDA HEINLA. Lapse loova mõtlemise seosed sotsiaalsete ja käitumisteguritega. 
Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 3. Tallinn: TPÜ kirjastus, 
2002. 150 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-240-3. 

4. KURMO KONSA. Eestikeelsete trükiste seisundi uuring. Tallinna Pedagoogikaülikool. 
Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 4. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2003. 122 lk. ISSN 1406-
4405. ISBN 9985-58-245-2. 

5. VELLO PAATSI. Eesti talurahva loodusteadusliku maailmapildi kujunemine 
rahvakooli kaudu (1803–1918). Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 5. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2003. 206 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-
58-247-0. 

6. KATRIN PAADAM. Constructing Residence as Home: Homeowners and Their Housing 
Histories. Tallinn Pedagogical University. Dissertations on Social Sciences, 6. Tallinn: 
TPU Press, 2003. 322 p. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-268-3. 

7. HELI TOOMAN. Teenindusühiskond, teeninduskultuur ja klienditeenindusõppe 
konseptuaalsed lähtekohad. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 7. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2003. 368 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-
58-287-X. 

8. KATRIN NIGLAS. The Combined Use of Qualitative and Quantitative Metods in Edu-
cational Research. Tallinn Pedagogical University. Dissertations on Social Sciences, 8. 
Tallinn: TPU Press, 2004. 200 p. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-298-5. 

9. INNA JÄRVA. Põlvkondlikud muutused Eestimaa vene perekondade kasvatuses: 
sotsiokultuuriline käsitus. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 
9. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2004. 202 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-311-6. 

10. MONIKA PULLERITS. Muusikaline draama algõpetuses – kontseptsioon ja 
rakendusvõimalusi lähtuvalt C. Orffi süsteemist. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaal-
teaduste dissertatsioonid, 10. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2004. 156 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 
9985-58-309-4. 

11. MARJU MEDAR. Ida-Virumaa ja Pärnumaa elanike toimetulek: sotsiaalteenuste 
vajadus, kasutamine ja korraldus. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste disser-
tatsioonid, 11. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2004. 218 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-
320-5. 



194 

12. KRISTA LOOGMA. Töökeskkonnas õppimise tähendus töötajate kohanemisel töö-
tingimustega. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 12. Tallinn: 
TPÜ kirjastus, 2004. 238 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-326-4. 

13. МАЙЯ МУЛДМА. Феномен музыки в формировании диалога культур (сопо-
ставительный анализ мнений учителей музыки школ с эстонским и русским 
языком обучения). Таллиннский педагогический университет. Диссертации по 
социальным наукам, 13. Таллинн: Изд-во ТПУ, 2004. 209 c. ISSN 1406-4405. ISBN 
9985-58-330-2. 

14. EHA RÜÜTEL. Sociocultural Context of Body Dissatisfaction and Possibilities of Vibro-
acoustic Therapy in Diminishing Body Dissatisfaction. Tallinn Pedagogical University. 
Dissertations on Social Sciences, 14. Tallinn: TPU Press, 2004. 91 p. ISSN 1406-4405. 
ISBN 9985-58-352-3. 

15. ENDEL PÕDER. Role of Attention in Visual Information Processing. Tallinn Pedago-
gical University. Dissertations on Social Sciences, 15. Tallinn: TPU Press, 2004. 88 p. 
ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-356-6. 

16. MARE MÜÜRSEPP. Lapse tähendus eesti kultuuris 20. sajandil: kasvatusteadus ja 
lastekirjandus. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 16. Tallinn: 
TPÜ kirjastus, 2005. 258 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-366-3. 

17. АЛЕКСАНДР ВЕЙНГОЛЬД. Прагмадиалектика шахматной игры: основные 
особенности соотношения формально- и информально-логических эвристик 
аргументационного дискурса в шахматах. Таллиннский педагогический 
университет. Диссертации по социальным наукам, 17. Таллинн: Изд-во ТПУ 2005. 
74 c. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-372-8. 

18. OVE SANDER. Jutlus kui argumentatiivne diskursus: informaal-loogiline aspekt. Tal-
linna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 18. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2005. 110 lk. 
ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-377-9. 

19. ANNE UUSEN. Põhikooli I ja II astme õpilaste kirjutamisoskus. Tallinna Ülikool. Sot-
siaalteaduste dissertatsioonid, 19. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2006. 193 lk. ISSN 1736-3632. 
ISBN 9985-58-423-6. 

20. LEIF KALEV. Multiple and European Union Citizenship as Challenges to Estonian 
Citizenship Policies. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 20. Tallinn: 
Tallinn University Press, 2006. 164 p. ISSN 1736-3632. ISBN-10 9985-58-436-8. ISBN-
13 978-9985-58-436-1 

21. LAURI LEPPIK. Transformation of the Estonian Pension System: Policy Choices and 
Policy Outcomes. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 21. Tallinn: 
Tallinn University Press, 2006. 155 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-440-8. ISBN 
9985-58-440-6.  

22. VERONIKA NAGEL. Hariduspoliitika ja üldhariduskorraldus Eestis aastatel 1940–
1991. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 22. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2006. 
205 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-448-4. ISBN 9985-58-448-1.  

23. LIIVIA ANION. Läbipõlemissümptomite ja politseikultuurielementide vastastikustest 
mõjudest. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 23. Tallinn: TLÜ kirjastus, 
2006. 229 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-453-8. ISBN 9985-58-453-8.  



195 

24. INGA MUTSO. Erikooliõpilaste võimalustest jätkuõppeks Eesti Vabariigi kutseõppe-
asutustes. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 24. Tallinn: TLÜ kirjastus, 
2006. 179 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-451-4. ISBN 9985-58-451-1.  

25. EVE EISENSCHMIDT. Kutseaasta kui algaja õpetaja toetusprogrammi rakendamine 
Eestis. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 25. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2006. 
185 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-462-0. ISBN 9985-58-462-7.  

26. TUULI ODER. Võõrkeeleõpetaja proffessionaalsuse kaasaegne mudel. Tallinna 
Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 26. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2007. 194 lk. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9985-58-465-1. 

27. KRISTINA NUGIN. 3-6-aastaste laste intellektuaalne areng erinevates kasvukeskkon-
dades WPPSI-r testi alusel. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 27. 
Tallinn: TLÜ kirjastus, 2007. 156 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-473-6. 

28. TIINA SELKE. Suundumusi eesti üldhariduskooli muusikakasvatuses 20. sajandi II 
poolel ja 20. sajandi alguses. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 28. Tal-
linn: TLÜ kirjastus, 2007. 198 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-486-6. 

29. SIGNE DOBELNIECE. Homelessness in Latvia: in the Search of Understanding. Tal-
linn University. Dissertations on Social Sciences, 29. Tallinn: Tallinn University Press, 
2007. 127 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-440-8.  

30. BORISS BAZANOV. Tehnika ja taktika integratiivne käsitlus korvpalli õpi-treeningprot-
sessis. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 30. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2007. 
95 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-496-5 

31. MARGE UNT. Transition from School-to-work in Enlarged Europe. Tallinn University. 
Dissertations on Social Sciences, 31. Tallinn: Tallinn University Press, 2007. 186 p. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9985-58-504-7.  

32. MARI KARM. Täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused. 
Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 32. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2007. 232 
lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-511-5. 

33. KATRIN POOM-VALICKIS. Novice Teachers’ Professional Development Across 
Their Induction Year. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 33. Tallinn: 
Tallinn University Press, 2007. 203 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-535-1.  

34. TARMO SALUMAA. Representatsioonid oranisatsioonikultuuridest Eesti kooli peda-
googidel muutumisprotsessis. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 34. 
Tallinn: TLÜ kirjastus, 2007. 155 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-533-7.  

35. AGU UUDELEPP. Propagandainstrumendid poliitilistes ja poliitikavälistes telereklaa-
mides. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 35. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2008. 
132 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-502-3.  

36. PILVI KULA. Õpilaste vasakukäelisusest tulenevad toimetuleku iseärasused koolis. 
Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 36. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2008. 
186 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-578-8.  

37. LIINA VAHTER. Subjective Complaints in Different Neurological Diseases – 
Correlations to the Neuropsychological Problems and Implications for the Everyday 
Life. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 37. Tallinn: Tallinn University 
Press, 2009. 100 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-660-0.  



196 

38. HELLE NOORVÄLI. Praktika arendamine kutsehariduses. Tallinna Ülikool. 
Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 38. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2009. 232 lk. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9985-58-664-8.  

39. BIRGIT VILGATS. Välise kvaliteedihindamise mõju ülikoolile: Eesti kogemuse 
analüüs. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 39. Tallinn: TLÜ kirjastus, 
2009. 131 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 987-9985-58-676-1  

40. TIIU TAMMEMÄE. Kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne arengu tase Reynelli ja 
HYKS testi põhjal ning selle seosed koduse kasvukeskkonna teguritega. Tallinna 
Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 40. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2009. 131 lk. 
ISSN 1736- 3632. ISBN 978-9985-58-680-8.  

41. KARIN LUKK. Kodu ja kooli koostöö strukturaalsest, funktsionaalsest ning 
sotsiaalsest aspektist. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 41. Tallinn: 
TLÜ kirjastus, 2009. 93 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-681-5.  

42. TANEL KERIKMÄE. Estonia in the European Legal System: Protection of the Rule of 
Law Through Constitutional Dialogue. Tallinn University. Dissertations on social 
sciences, 42. Tallinn: Tallinn University Press, 2009. 149 p. ISSN 1736-3632. ISBN 
978-9985-58-693-8.  

43. JANNE PUKK. Kõrghariduse kvaliteet ja üliõpilaste edasijõudmine kõrgkoolis. 
Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 43. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2010. 
124 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-664-8.  

44. KATRIN AAVA. Eesti haridusdiskursuse analüüs. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 44. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2010. 163 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 
978-9949-463-18-3.  

45. AIRI KUKK. Õppekava eesmärkide saavutamine üleminekul lasteasutusest kooli ning I 
kooliastmes õpetajate hinnanguil. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 
45. Tallinn: Tallinn University, 2010. 175 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-463-35-0.  

46. MARTIN KLESMENT. Fertility Development in Estonia During the Second Half of 
the XX Century: The Economic Context and its Implications. Tallinn University. 
Dissertations on Social Sciences, 46. Tallinn: Tallinn University, 2010. 447 p. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9949-463-40-4.  

47. MERIKE SISASK. The social construction and subjective meaning of attempted 
suicide. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 47. Tallinn: Tallinn 
University, 2010. 181 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-463-61-9 

48. TIIA ÕUN. Koolieelse lasteasutuse kvaliteet lapsekeskse kasvatuse aspektist. Tallinna 
Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 48. [ei ilmunud] Vt. Analüütiline ülevaade, 
46. (online, PDF) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2011. 60 lk. ISSN 1736-3675. ISBN 978-
9949-463-67-1 

49. JANIKA BACHMANN. Sustainability of the Japanese Retirement System in the 
Context of Pension age Population Labour Force Participation. Tallinn University. 
Dissertations on Social Sciences, 49. Tallinn: Tallinn University, 2011. 100 p. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9949-463-77-0 

50. EVA-MARIA KANGRO. Manifestation of impulsive behaviour: The role of 
contextual demands and reflective competence. Tallinn University. Dissertations on 
Social Sciences, 50. Tallinn: Tallinn University, 2011. 100 p. ISSN 1736-3632. ISBN 
978-9949-463-85-5 



197 

51. GERLI NIMMRFELDT. Identificational Integration: Conceptualisation and 
Operationalisation on the Example of Second Generation Russians in Estonia. Tallinn 
University. Dissertations on Social Sciences, 51. Tallinn: Tallinn University, 2011. 161 
p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-463-84-8 

52. JARKKO VILKKILÄ. Curriculum, Capitalism, and Cognitive Science: a History of 
the Present. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 52. Tallinn: Tallinn 
University, 2011. 148 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-463-94-7 

53. PEETER SELG. An Outline for a Theory of Political Semiotics. Tallinn University. 
Dissertations on Social Sciences, 53. Tallinn: Tallinn University, 2011. 200 p. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9949-463-96-1 

54. MARGARITA KAZJULJA. Social Network and Education as Resources for Agency 
Formation on the Estonian Post-Socialist Labour Market. Tallinn University. 
Dissertations on Social Sciences, 54. Tallinn: Tallinn University, 2011. 172 p. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9949-29-004-8 

55. TUIRE JANKKO. Vuoden 2004 perusopetuksen tavoitteiden määrittyminen hallinnon 
tapahtumaketjussa Suomessa vuosina 1993–2004. Tavoitteiden arvosisältö ja 
ymmärretävyys. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 55. Tallinn: 
Tallinn University, 2011. 342 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-29-013-0 

56. KARMEN TOROS. Assessment of Child Well-Being: Child Protection Practice in 
Estonia. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 56. Tallinn: Tallinn 
University, 2011. 204 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-29-021-5 

57. ANDRIY YUR’YEV. Dimension-Specific Impact of Social Exclusion on Suicide 
Mortality in Europe. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 57. Tallinn: 
Tallinn University, 2012. 108 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-29-025-3. 

58. TRIIN ROOSALU. Taking Care of Children and Work in Estonian Society: Running 
Out of Post-Socialist Time? Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 58. 
Tallinn: Tallinn University, 2012. 186 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-29-031-4. 

59. KIRILL MASLOV. Seeing the Blindness: Body and History in Dialogical Relation. 
Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 59. Tallinn: Tallinn University, 
2012. 209 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-29-064-2. 

60. MARION PAJUMETS. Post-Socialist Masculinities, IdentityWork, and Social 
Change: an Analysis of Discursive (Re)Constructions of Gender Identity in Novel 
Social Situations. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 60. Tallinn: 
Tallinn University, 2012. 176 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-29-073-4. 

61. TIIU ERNITS. Muusikaõppekirjandus ja laulmisõpetus saksa õppekeelega koolides 
Eestis aastatel 1860–1914. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 61. 
Tallinn: Tallinna Ülikool, 2013. 407 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-29-080-2. 

62. KRISTI VINTER. Teraapilist lähenemist muusikaõpetuses: muusikatund kui heaolu ja 
elukestva muusikaharrastuse allikas. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 62. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2013. 174 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 
978-9949-29-083-3.  

63. MONICA SAKK. Õpilaste, lapsevanemate ning õpetajate hinnangud õpilase 
toimetulekule kooli kontekstis eesti ja vene õppekeelega koolide põhikooli II astmes. 
Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 63. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2013. 
268 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-29-085-7. 



198 

64. VAIKE KIIK-SALUPERE. Performance Preparation and Coping with Performance 
Anxiety in the Vocal Pedagogy of Classical Singers. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 64. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2013. 161 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 
978-9949-29-092-5. 

65. MARIT MÕISTLIK-TAMM. Teraapilisest lähenemisest muusikaõpetuses: muusika-
tund kui heaolu ja elukestva muusikaharrastuse allikas. Tallinna Ülikool. Sotsiaal-
teaduste dissertatsioonid, 65. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2013. 157 lk. ISSN 1736-3632. 
ISBN 978-9949-29-094-9. 

 
 
DISSERTATSIOONINA KAITSTUD MONOGRAAFIAD, 
ARTIKLIVÄITEKIRJAD (ilmunud iseseisva väljaandena) 

1.  TIIU REIMO. Raamatu kultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel. Monograafia. Tal-
linna Ülikool. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2001. 393 lk. ISBN 9985-58-284-5. 

2.  AILE MÖLDRE. Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis. Monograafia. Tallinna Ülikool. 
Tallinn: TLÜ kirjastus, 2005. 407 lk. ISBN 9985-58-201-2. 

3.  LINNAR PRIIMÄGI. Klassitsism. Inimkeha retoorika klassitsistliku kujutavkunsti kaa-
nonites. I-III. Monograafia. Tallinna Ülikool Tallinn: TLÜ kirjastus, 2005. 1242 lk. ISBN 
9985-58-398-1, ISBN 9985-58-405-8, ISBN 9985-58-406-6. 

4.  KATRIN KULLASEPP. Dialogical Becoming. Professional Identity Construction of 
Psychology Students. Tallinn: Tallinn University Press, 2008. 285 p. ISBN 978-9985-58-
596-2 

5. LIIS OJAMÄE. Making choices in the housing market: social construction of housing 
value. The case of new suburban housing. Tallinn: Tallinn University Press, 2009. 189 p. 
ISBN 978-9985-58-687-7 

 
 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality\(ok\)'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice




