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Anton Kasemets –
organist, koorijuht, muusikaõpetaja, muusikateadlane, 

muusika- ja teatrikriitik, helilooja.

Anton Kasemets lapsena 1898–1899.
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Loetud nädalad enne I maailma-
sõja algust, 3. juulil 1914, kinni-
tati Kaarli kiriku organistiks Anton 
Kasemets. Tema eelkäija Theodor 
Tedder1 oli surnud pea pool aastat 
varem 25. detsembril 1913, kuid 
asendajat talle kohe ei leitud ja 
hea muusikalise haridusega orga-
nisti jaoks oldi valmis palgafondi 
suurendama. 1914. aasta 17. mai 
Kaarli koguduse konvendi proto-
kollist saame lugeda, et kui keegi 
ennast organisti koha peale üles peaks 
andma, kes tõesti muusikaliselt kõrge 
astme peal seisab ja endise palgaga 
rahul ei ole, temale kunni kakssada 
(200) rubla palgale lisa anda.2

Anton Kasemets sündis 10. det-
sembril 1890 (ukj) Kohila val-
las Rabivere mõisalt renditud 
Kasepere talus, 1895. aastal kolis 
pere Tallinna. Tema isa oli tisler 
ja ehitustööline, põllumees Jüri 
Kasemets (4.3.1857–27.6.1927) 
ja ema Liisa snd Remmelgas 
(5.5.1858–?). Asjaarmastajaid 
muusikuid oli olnud mõlemas 
peres. Peres kasvas vanem vend 
August Eduard (28.4.1888–1935) 
ja kaksikõde Pauline Annete 
(10.12.1890–6.4.1895). 

1  Vt lähemalt: Piret Aidulo. Theodor Aleksander 
Tedderi 150. sünniaastapäeval. Sulane nr 1, detsember 
2021.

2  Tallinna Kaarli koguduse arhiiv (=TKKA) Pro-
tokolle des Convents- und der Gemeindeversam-
mlung der Dom Karls-Kirche zu Reval gegonnen 
am 25. Januar 1983 – konvendi koosoleku protokoll 
3.7.1914.

Õpingud

Anton Kasemetsa muusikaline 
tegevus algas juba koolipoisina. 
Tema onu, oreliehitaja Jaan Kase-
metsa pooleliolev „tumm orel“ 
oli esimeseks instrumendiks edu-
kal iseõppimisel, millel ta suuri 
edusamme näitas. Seitsmendaks 
sünnipäevaks sai ta viiulit män-
ginud isalt juba kolme registri 
ja pedaaliga oreli. Sellel saavutas 
ta peagi solisti staatuse ja olevat 
juba kaheksa-aasta-sena edukalt 
esinenud Tallinna vennasteko-
guduse palvemajas jõuluõhtul, 
hämmastades ja võludes mitte-
lahkuda-tahtvaid kirikulisi selle-
võrra, et tal tuli mängida ka elu 
esimene Da capo.3 Järgnesid esi-
nemised hommikupalvustel koo-
lis ja Tallinna Evangeeliumi Seltsi 
palvemajas. Oma memuaarides 
mainis ta, et sai orelitunde toom-
kiriku organistilt Ernst Reinic-
kelt (1856–1911). Ta oli ka Kaarli 
kiriku kooripoisi ametis ja laulis 
August Topmani oratooriumi-
kooris.4 Väidetavalt asendas ta 
vajadusel juba aastast 1904, kui oli 
kõigest 13-aastane, Tallinna Kaarli 
kiriku organisti   Theodor Tedderit.5

Üldhariduse omandas A. Kase-
mets Tallinnas, õppides 1899–
1907 vene õppekeelega kohalikus 
4. linnaalgkoolis. Lugema õppis 

3  Vaba Eesti Sõna = Free Estonian Word : Estonian 
weekly nr 4, 26.1.1978 Juta Kurman. Maestro Anton 
Kasemets In Memoriam.

4  Vaba Eestlane = Free Estonian nr 93, 15.12.1970 
Juta Kurman. Anton Kasemets 80.

5 Päewaleht, nr. 192, 20.7.1929 „Estoonia“ teatri 

direktor walitud. 

ta juba 4- ja kirjutama 6-aastaselt. 
1907. aasta 12. augustil konfir-
meeriti ta Tallinna Kaarli kogudu-
ses.

1908–1914 õppis Kasemets 
Peterburi Konservatooriumis 
Louis Homiliuse (1845–1908) 
ja Jacques Samuel Handschini 
(1886–1955) oreliklassis ning 
kompositsiooni Vassili Kalafati 
(1869–1942), Mihhail Tšernovi 
ja Maximilian Steinbergi (1883–
1946) klassis. 

Peterburis on muusikalist hari-
dust saanud või seal muusikuna 
tegutsenud ligi 80 eestlast, kel-
lest enam kui neli viiendikku olid 
õppinud sealses konservatooriu-
mis ning kellest suurem osa pöör-
dus Eestisse tagasi.6 

Ivalo Randalu kirjutab, et 
Peterburi konservatoorium kuju-

6  Raimo Pullat. Lootuste linn. Peterburi ja eesti 
haritlaskonna kujunemine kuni 1917. Tallinn: Estopol, 
2004.
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Leningradi Riikliku Konservatooriumi tõend Anton Kasemetsa tervislikel 
põhjustel lõpueksami mittesooritamise kohta, aprill 1933. 
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83tas endast praeguste arusaamade 

kohaselt laste-, keskastme ja 
kõrgkooli hübriidi, kus 8–10-aas-
taste kõrval „istusid“ koolipingis 
ligistikku sageli kuni kaks korda 
vanemad õpilased (noorematele 
olid ettenähtud eraldi üldained, 
vanematel pidi olema vähemalt 
algharidus).7 Muusikateadlane 
Johannes Jürisson lisab, et Peter-
buri konservatooriumis käidi 
kooli, mitte diplomi pärast.8 

Juba konservatooriumi ajal, 
alates 1909, tegutses A. Kasemets 
Peterburi Eesti Üliõpilaste Seltsis 
ja Peterburi Eesti Hariduse Seltsis, 
olles ka sama seltsi Liigovi haru-
seltsi segakooride dirigent. 1912. 
aastal lõpetas ta eksternina Peter-
buri konservatooriumi juures 
gümnaasiumi.

Peterburi üliõpilasena andis ta 
Tallinnas aastast 1911 ka klaveri ja 
hiljem muusikateooriatunde.9

Samal aastal võttis Kasemets 
muusikatoimkonna liikmena osa 
23.–24. juunil 1912 Narvas toi-
munud Eesti asunduste esimese 
laulupeo korraldamisest ning 
juhatas Peterburi ja Kroonlinna 
ühendkoore vaimulikul kontser-
dil. Ajalehtedes hinnati ettekannet 
kriitiliselt.10 

Juba enne tööle asumist Kaar-
lisse alustas ta esinemisi Tallinnas 

7  Ivalo Randalu. Peeter Süda. Tallinn: Eesti Raamat. 
1984, 25.

8  Samas, 53.

9  Päewaleht, nr. 142, 28.6.1911; Tallinna Teataja nr 
165, 24.07.1913.

10  Päewaleht, nr. 281, 7.12.1911 Eesti asunduste 
esimene laulupidu; Välis-Eesti : sõltumatu infor-
matsiooni, kultuuriküsimuste ja majanduse ajaleht nr 
19, 30.10.1965 Märkmeid Narva laulupeost 1912; 
Ristirahva Pühapäevaleht nr 26, 28.6.1912 Narva 
laulupidu; nr. 27, 5.7.1912 Narva laulupidu; Posti-
mees nr 147, 29.6.1912 Narwa laulupidu muusika ja 
laulu ettekanded.

ja mujal Eestis: 1914. aasta jaa-
nuaris Estonias koos tenor Alfred 
Sällikuga, kellele väsimatult plak-
sutati.11 Sama aasta juunis esines 
ta koos viiuldaja Johann Kotkasega 
Vaivaras.12 

11  Tallinna Teataja nr 6, 9.1.1914.

12  Päewaleht nr 129, 11.6.1914.

Teenimine Kaarli kirikus

Anton Kasemetsa kinnitamisel 
Kaarli koguduse organistiks 1914. 
aasta suvel otsustas konvent: 
Uuele orelimängijale tehakse kohuseks 
oma lõpueksami aasta pärast ära teha, 
mille peale esialgne valimine lõpu-
likult kinnitatakse. Palgatingimused 
jäävad need samad, mis ennegi olid, 
kuid uus orelimängija peab tingimata 
ka koori juhatama.
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VIII üldlaulupeo (30.06.1923–
02.07.1923) ühendkooride üldjuht 
Anton Kasemets. EFA.14.0.51639.

Kaarli koguduse uue organisti 
tööle asumist kajastasid olulise 
sündmusena nii Päevaleht, Pos-
timees, Koit kui ka Ristirahva 
Pühapäevaleht. Tänapäeval ei üle-
taks organisti valimine uudiste-
künnist üheski suuremas ajalehes. 
Lehtedes nimetati ekslikult, et ta 
on Peterburi konservatooriumi 
lõpetanud, tegelikult jäid tal seal 
lõpueksamid siiski haiguse tõttu 
sooritamata ning 1930-ndatel 
toimunud kohtuprotsessi kajasta-
misel tõuseb Konservatooriumi 
lõpetamise küsimus teravalt esile.  

Kasemets andis organisti ja 
koorijuhi töö kõrval klaveri- ja 
muusikateooria tunde ning hiljem 
süvenes hääleseade teemadesse.  
Alguse saab tema laiem tegutse-
mine koori- ja koolimuusika val-
las. 1914–1915 juhatab Kasemets 
ka Kaarli koguduse koori. 1915. 
aasta Palmipuudepüha kontserdil 
on tegevad nii tema noor koor kui 
ka tema ise orelil ning mitmed 
solistid: hr Mosin viiulil, hr King 
kornetil ning Leipzigi konserva-
tooriumi lõpetanud sopran Ella 
Masing Grünberg. Kiriku akus-
tika ja orel saavad kõvasti kriitikat. 
Enne kui ülepea kontserdi muusikali-
sest kordaminekust rääkida, peab ütle-
ma, et niihästi kooril kui solistidel nii 
väga kiriku haruldaselt õnnetu akus-
tikaga võidelda oli, et mõneski asjas 
ütelda ei saa, mis lauljate ja mängi-
jate, ja mis kõlaliste tingimiste arwesse 
panna /…/
Kõige tänamatum ülesanne oli her-
ra Kasemetsal orelil. Vana riist oma 
registreerimise paendumuseta, mille 
mängu ruumi vastukõla igas wähegi 
mitmekõlalisemas ja kiiremas kohas 
täieste selgusetaks tegi, takistas mängi-

jat nii väga, et ta tuleviks enesele ette-
kannete wäljawalikus wist õige kitsad 
piirid peab panema, kuni tal mitte pa-
rem orel käepärast ja kuni akustikat 
pole parandatud. Sellest on aga küll 
wäga kahju, sest niihästi laulujuha-
tuse kui orelimängu järele arwates on 
herra Kasemets nii maitsekas juhataja 
ja mängija, et tema wõimisele õnne-
likumaid ja laiemaid tingimisi oleks 
soovida. Osawõtmine oli rõõmustaw.13

I Maailmasõda toob katkestuse 
Kasemetsa tööellu Kaarli kirikus: 
ta oli 12.10.1915–13.3.1917 
sõjaväeteenistuses Peterburis 
1. tagavarapolgus kirjutajana, 
kust vabastati tervislikel põhjustel 
kehva silmanägemise tõttu. 

23. detsembril 1916. aastal lau-
latati Peterburi Jaani kirikus Anton 
Kasemetsa ja Adele Leontine snd 
Tambergi (7.4.1893 Peterburg 
– 12.5.1992 Kanada) abielu. Tal-
linnasse elama asudes praktiseeris 
Adele edukalt hambaarstina. 

Peres kasvas üks poeg, kellest 
sai tunnustatud helilooja Udo 

13  Samas nr 61, 16.3.1915 Kontsert.

Kasemets (16.11.1919 Tallinn – 
19.1.2014 Kanada). Ta õppis Tal-
linna konservatooriumis professor 
Heino Elleri juures komposit-
siooni ning lõpetas õpingud Stutt-
gardi muusikaülikoolis. Elas 1951. 
aastast Kanadas, kus tegutses orga-
nistina, koori- ja orkestrijuhina 
ning õppejõuna Hamiltoni kunsti-
kolledžis jm. Tema loomingule 
on omane modernne, avangardne 
helikeel, millega ta tõusis tunnus-
tatud komponistiks Kanadas.

Maailmasõjast naastes jätkas 
Kasemets lühiajaliselt tööd kogu-
duses.

1917. aasta kevadest pärinevad 
kaks Kasemetsa puutuvat ja iseloo-
mulikku kirjet koguduse proto-
kolliraamatust. Kasemets oli väga 
aktiivne ja ei peljanud tööd vastu 
võtta, kuid ta oli sõnakas ja kriiti-
lise meelega. 28. mail 1917 valiti 
ta koguduse peakoosolekul pro-
tokollijaks ning järgmisel 8. juuni 
konvendi koosolekul kirjutatakse 
nõnda: 
Õpetaja A. Kapp avaldab kahetsust 
selle üle, et organist viimasel pea-
koosolekul konwendi kohta lubamata 
ja haawawaid ütelusi on tarvitanud, 
arwamist awaldades nagu lipitseks 
konwent ametnikkude kulul peakoos-
oleku ees, ja nagu ei kaitseks konwent 
kirikuametnikkude huwisid. Õpetaja 
Kapp paneb ette organistile konwendi 
poolt ülevalnimetatud põhjustel mär-
kuse teha. Konwendi liikmed otsusta-
vad, ennast õpetaja A. Kappiga täiesti 
solidaarselt tundes, organisti esmas-
päeval, 12. juunil kell ½ 8 konwendi 
ette kutsuda ja temale peakoosolekul 
tarwitatud haavavate üteluste eest 
konwendi poolt märkus teha.14 
14  TKKA Protokolle des Convents- und der Ge-
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Ilmselt edasine koostöö kogu-
duses siiski ei sujunud ning 8. 
aprilli 1918 konvendi koosoleku 
prokollist leiame: 
Organisti koht on novembrikuust saa-
dik vaba. Kunstnik M. Lüdiguga on 
läbirääkimisi peetud, kui ta organisti 
koha vastu võtaks. Sellep et hr Lüdig 
kui tubli koorijuhataja ja hea organist 
Eestis tuttav on. Pealegi on hr Lüdig 
mõtteid avaldanud, et ta kodumaale 
soovib tulla. Hr. M. Lüdigu tingimus 
on: 2400 rbl aastas palka ja pärast-
poole, kui kogudus enesele uue maja 
ehitab, sealsamas prii korter. Konvent 
on tingimustega nõus, kui peakoosolek 
need heaks kiidab. Hr. Lüdigit kohus-
tatakse koguduse koori uuesti elusse 
kutsuma ja seda pidama. Sellega on 
tema täiesti nõus.15

Kasemetsa tegevus Kaarli 
koguduse organisti ja koorijuhina 
jäi lühikeseks, edasine elu liikus 
rohkem muusikapedagoogilise 
töö, koorijuhtimise, administra-
tiivsete asjaajamiste jm tähe all, 
kuid vabakutselise organistina 
andis ta ka edaspidi kontserte, 
olles nii solisti kui saatja rollis ning 
eksiilis pöördus ta kiriku organisti 
ameti juurde tagasi. 

Siinkohal võiks ülevaate temast 
lõpetada, kuid tema ere tegut-
semine eesti muusikaloos väärib 
pikemat käsitlust.

Töö muusikapedagoogina

1918. aastal alustas Kasemets oma 
pikaaegset tööd muusikapeda-
googina mitmes Tallinna koolis, 
sest gümnaasiumi muusikaõpeta-

meindeversammlung der Dom Karls-Kirche zu Reval 
gegonnen am 25. Januar 1983 – konvendi koosoleku 
protokoll 8.6.1917.

15  Samas 8.4.1918.

jatest oli suur puudus. Ta oli õpe-
tajaks Tallinnas I ja II Reaalkoolis, 
Poeglaste kaubanduskoolis, Tütar-
laste Kommertsgümnaasiumis ja 
kaubanduskoolis, Tallinna Kol-
ledžis ja ka 1.9.1920–1.8.1922 
Kaarli koguduse Gümnaasiumis16. 
Igal pool asutas ta ka koori ning 
moodustas koolide lauljate baa-
sil Tallinna Koolinoorsoo Liidu 
(pärastine Koolinoorsoo Muusika 
Ühingu) segakoori. Nimetatud 
koori head saavutused ergutasid 
ka teisi koore pingsamale tööle ja 
koorilaulu tase Tallinnas tõusis. 

Anton Kasemets on kirjutanud, 
et ta on osalenud ka Vabadussõjas 
(kestis 28.11.1918–2.2.1920). 
Ta oli tõepoolest sõjaväekohus-
lane, kuid kooliõpetajana vabastati 
väeteenistusest 28. novembrist 
1919.17 Tõenäoliselt võrdustati 
õpetajana teenimine sõjast osavõ-
tuga ameti olulisuse tõttu.18 

Pedagoogitöö kõrval ilmus 
temalt „Rahvaülikooli“ kirjastusel 
„Muusika algõpetus“ 249 noodi-
näitega tekstis. See oli esimene 
sellesarnane käsiraamat alg- ja 
keskkoolidele. Raamatust ilmus 
veel kaks trükki 1921. ja 1924. 
aastal.

Kontserttegevus

Toetudes tolleaegsele ajakirjandu-
sele saame väita, et 1919.–1920. 
aastal oli tal palju esinemisi ja neid 
jagus ka 1921. ja 1922. aastasse.

19. jaanuaril 1919 esines ta 

16  Riho Saard. „Põrmust tähtede poole“. Kaarli kogu-
duse gümnaasium 1918–1936. Ühe ainulaadse kooli 
ajalugu. Tallinn 2022, 104.

17  Tallinna Linnaarhiiv (=TLA).186.1.143. Politsei III 
jaoskond. Isikutunnistuste kontsud nr.1–199. 

18  Jaan Järve (Eesti Sõjamuuseumi teadur) e-kiri Külli 
Saardile 5.5.2022.

Jaani kirikus orelisolistina koos 
Jaani kiriku kooriga. Koguti raha 
„Ühistöö“ heaks. Ühistöö oli vaba-
tahtlikest koosnev abiorganisat-
sioon, mis tegeles peaasjalikult 
Vabadussõja ajal meditsiiniliste, 
logistiliste ja heategevuslike üles-
annetega algselt sõjas oleva Eesti 
Rahvaväe ja hiljem ka Eesti ühis-
konna laiemaks toetamiseks.

11. septembril 1919 osales 
Orelipäeval Estonias, kus lisaks 
temale esinesid Miina Hermann, 
Mathilde Wisnapuu, Mihkel Lüdig, 
Mart Saar, Peeter Süda, Konstan-
tin Türnpu ja August Topmann.

Sama aasta sügisel esines veel 
mitmel korral Estonias A. Tamme, 
B. Hanseni, A. Sälliku, K. Bach-
blumi jt solistidega ning 28. 
novembril 1919 ka koorijuhina 
Eesti Muusika Osakonna laulu-
koori Eesti helitööde õhtul. 

14. detsembril 1919 toimus 
Kaarlis vaeste heaks kontsert, kus 
A. Kasemets astus üles oma laste-
kooriga. Kaastegev oli teiste kõr-
val ka Mihkel Lüdig, kes oli 1917. 
aasta novembris kutsutud Kaarli 
organistiks. Siis oli kasutusel veel 
vana Normanni orel, mitte prae-
gune Walcker. 

1919/1920 on ta ka viiel kor-
ral solistiks, kui R. Kull juhatas 
sümfooniaorkestrit. 25. jaanuaril 
1920 esitas A. Kasemets Estonia 
kontserdisaalis 10. Rahvakontser-
dil Cesar Francki Fantaasia.

5. detsembril 1920 oli oluline 
päev, mil Tallinna Koolinoorte 
Segakoor 120 lauljaga andis Kase-
metsa juhatusel oma esimese 
kontserdi Estonia kontserdisaalis. 
12. detsembril toimus Kaarli kiri-
kus vaimulik kontsert koguduse 
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Eesti Lauljate Liidu juhatus, kelle õlgadel lasus laulupeo sisuline 
ettevalmistamine. Anton Kasemets, Juhan Aavik, R. Saving, August Topman, 

A. Oinas, Theodor  Vettik, A. Dreverk, M. Kipper. 
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vaeste heaks. Esinesid sopran Ella 
Masing-Grünberg, Artur Kapp 
orelil, tenor Karl Ots, Kaarli 
Laulu Seltsi segakoor ja lastekoor 
Gustav-Evert Mesiäineni ja Anton 
Kasemetsa juhatusel. 
/.../ Kontserdil esines Kasemets orelil. 
Kasemets pakub omapärast palade tõl-
gitsemises, iseloomustab enam registri-
te kui tempode kaudu. Kuulati suure 
huwitusega J. S. Bachi preluudiumi ja 
fuga’t.19

Et saada paremat ettekujutust 
Kasemetsa tasemest orelikunstni-
kuna, nimetan veel mõned kont-
serdid, mille kava teada. 

1921. aasta 16. septembril toi-
mus Estonia kontserdisaalis Esto-
nia elukutselise teatri 15-aastase 
tegevuse aastapäevaks Eesti heli-
tööde õhtu. Esines Estonia süm-
fooniaorkester A. Kapi, R. Kulli 
ja M. Lüdigi juhatusel. Kaastege-
vad olid sopran M. Lüdig-Sinkel ja 
A. Kasemets orelil, kes mängis P. 
Süda Pastoraali ja Scherzot. 

19  Waba Maa nr 298, 29.12.1920 Muusikalised 
muljed.

17. septembril toimus Estonia 
kontserdisaalis Estonia Muusika 
Osakonna koori kontsert A. Top-
mani juhatusel, kus solistiks oli 
A. Kasemets orelil. Kavas oli 
Tobias, Kapp, Lätte, Saar, Süda, 
Kreek ja Hermann.  

11. detsembril toimus 14. rah-
vakontsert Estonias. Lisaks orkest-
rile esinesid solistid: A. Käsper 
tšellol ja A. Kasemets orelil. Kavas 
oli L. Madetoja Sonaat.

1922. aasta 13. aprillil toi-
mus Estonia kontserdisaalis teist-
kordne ettekanne, G. F. Händeli 
oratoorium „Messias“. Kaastege-
vad olid sopran M. Lüdig-Sinkel, 
alt W. Weem-Romanoff, tenor 
V. Ruiga ja bass K. Wiitol. 100 
lauljaga Eesti Muusika Osakonna 
segakoori ja Estonia sümfoonia-
orkestrit juhatas A. Topman, orelil 
saatis A. Kasemets. 

Palade loetelu ja fakt, et ta astus 
korduvalt üles meie esindussaalis, 
viitavad korralikule tasemele oreli 
alal. 

Laulupidude üldjuht

1922. aastal täiendas Kasemets 
end Berliinis muusikapedagoogika 
ja koorijuhtimise alal. Sellest aas-
tast jäävad oreliesinemised har-
vemaks ja esile tõuseb Kasemetsa 
tegevus koorijuhina ja laulupidude 
üldjuhina. 

Ta valiti 1921. aastal asutatud 
Eesti Lauljate Liidu (ELL) nõu-
kogu ja juhatuse liikmeks. Liit 
oli asutatud Tallinna Meestelaulu 
Seltsi eestvõttel, mille eesotsas 
olnud dirigent Konstantin Türn-
pust sai ühtlasi Lauljate Liidu esi-
mene esimees. ELL-i põhiülesan-
nete seas oli üldlaulupidude kor-
raldamine.

A. Kasemets töötas välja üksik-
asjaliku kava laulupidude kunsti-
lise osa ettevalmistuseks süstemaa-
tiliste eelproovide näol. Üldjuhina 
viimistles Kasemets seda kava ning 
tema ettevalmistussüsteem sai 
edaspidi kõikide järgnevate laulu-
pidude ettevalmistuse aluseks nii 
kodumaal kui ka eksiilis.20 

1923. aasta 8. laulupeo ühen-
datud laulukooride juhid olid 
Anton Kasemets ja Juhan Simm. 
Laulupeost võttis osa 386 kollek-
tiivi 10 562 laulja ja mängijaga. 

19. augustil 1923 peeti Raplas 
kohaliku Hariduseseltsi algatusel 
Rapla kihelkonna laulupidu, kuhu 
olid ilmunud kõik kihelkonna lau-
lukoorid, kes hiljutise üleriigilise 
laulupeo kaasa tegid. Segakoori 
lauljaid oli 250 ümber ja pasuna-
koori mängijaid 26. Laulukooride 
üldjuhatajaks oli üleriigilise laulu-
peo üldjuhataja Anton Kasemets ja 
20  Dagmar Rubinstein Normet. Pühendunud muusi-
kamees Anton Kasemets. – Kultuur ja Elu nr 4, det-
sember 2017.
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muusikakooridel Rapla koguduse 
köster Schütz. Publikut oli üle 
tuhande.21

28. novembril 1923 oli Estonia 
kontserdisaalis Tallinna koolinoor-
soo muusikaühingu 4. aastat tegut-
seva laulukoori kontsert. Juhatas 
A. Kasemets. Kavas oli Saare, 
Tobiase, Kapi, Aaviku, Maasalo ja 
teiste helitööd. Solistidena esine-
sid bass Bernhard (Benno) Hansen 
ja Anton Kasemets orelil.22 

24. veebruaril 1924 esines ta 
organistina taas koos  A. Sällikuga 
Estonias Eesti Vabariigi 6. aasta-
päeval. Sama aasta 1. juunil toimus 
Tallinna Hipodroomil pealinna 
koolide laulupäev 3600 õpilasega. 
Algkoolide koore juhatasid M. 
Kipper ja K. Leinus, keskkoolide 
koore A. Kasemets ja T. Vettik, 
pasunakoore A. Osberg. 

16.–17. juunil 1925 toimus Tal-
linna Õpetajate Liidu ja Haridus-
ministeeriumi eestvõttel I laulu- ja 
muusikaõpetajate kongress. Refe-
raatidega esinesid H. Saksberg, A. 
Tõnurist, D. Orgussaar, A. Kiiss, 
H. Meri, G.-E. Mesiäinen, A. Top-
mann, Joosep Aavik ja A. Kase-
mets. 

1925–1929 töötas Kasemets 
Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühen-
duse Tallinna Osakonna segakoo-
riga. 1925–1927 oli Kasemets 
„Muusikalehe“ toimetaja ning Tal-
linna üldhariduskoolides muusika-
õpetaja, 1925 eesti koorilaulude 
kogu „Eesti Lauluvara“ toimetaja 
ning „Vaba Maa“ muusikaarvus-
taja.

21  Päewaleht nr 219, 20.8.1923 Rapla kihelkonna 
laulupidu.

22  Kaja nr 319, 28.11.1923 Tallinna koolinoorsoo 
muusikaühing.

Noodiraamatust „Eesti laulu-
vara“ kirjutab 2019. aastal muusi-
kateadlane Tiia Järg:
1925. aastal üllitas Eesti Lauljate Liit 
noodiraamatu „Eesti lauluvara. Koori-
laulude antoloogia I“. Toimetajateks 
M. Saar, C. Kreek, A. Kasemets. Välja-
anne sisaldab 39 laulu 20 autorilt. Iga 
helilooja teos(t)e ees on toodud autori 
lühike elukäik, haridustee ja foto ning 

taga omakäeline nimi (v. a Kunileid, 
kelle allkirja polnud käepärast). Nelja 
lauluga on esindatud Aleksander Läte, 
Mart Saar, Rudolf Tobias; kolmega 
Artur Kapp, Johannes Kappel, Kons-
tantin Türnpu; kahega Juhan Aavik, 
Miina Härma, Aleksander Kunileid, 
Friedrich Saebelann; ühega Karl Au-
gust Hermann, Anton Kasemets, Mih-
kel Lüdig, Leonhard Neuman, Juhan 
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Simm, Peeter Süda, Aleksander Thom-
son, Adolf Vedro, Adalbert Wirkhaus ja 
Artur Lemba. Antoloogias on esinda-
tud nii mõnigi autor, keda helilooja-
na ei tunta (Neuman ja Kasemets), ja 
mõni, keda koorilaulude antoloogias 
kohtame üllatusega (A. Lemba „Kevad-
veed“ on üks kolmekümnendik autori 
koorilauludest). Kes tegi valiku, pole 
siinkirjutajale teada. Kas oli tegemist 
n-ö avaliku pakkumisega elusolevatele 
autoritele ja nood reageerisid? Kes tegi 
valiku lahkunute lauludest? Kõik lau-
lud on segakooriseades.23 

1927. aastal oli Kasemets IX 
üldlaulupeo laulude toimetaja. 
Sama aasta 3. juulil peeti Rakveres 
Viies Virumaa laulupidu. Korral-
dajaks Eesti Lauljate Liidu Wiru-
maa osakond. Laulupeo ühenda-
tud laulukooride üldjuhatajaks oli 
Anton Kasemets.24 
Eesti lauljate liidu  Wirumaa osakon-
na poolt korraldatud Wirumaa laulu-
pidu, mida peeti Rakwere ilusamas 

23  Tiia Järg. Omane ja ülev. – Teater. Muusika. Kino, 
detsember 2019, 61.

24  Virumaa Teataja nr 50, 2.7.1927 Virumaa laulu-
peod.

pargis „Rahwaaias“, pühapäewal 3. 
juulil 1927. Juba kell 7 hommikul al-
gas laulukooride peaproow, millele kell 
10 järgnes pasunakooride peaproow. 
Kell 12. p. algas ew. luteriusu kirikus 
vaimulik kontsert, kus kaastegewad 
olid ÜENÜ Tallinna osakonna sega-
koor A. Kasemetsa juhatusel, Rakwere 
rahwamaja ja haridusseltsi segakoor 
Rosenbergi juhatusel, pr. Netty Ka-
narik-Puusepp (sopr.) ja A. Kasemets 
(orel). Ei ole Rakwere kirik ühelgi 
kontserdil waremalt sarnast rahwahul-
ka näinud kui seekord. /…/ Nägu-
sale laululawale kogusid 66 laulukoo-
ri umbes 2330 lauljaga. Ühendatud 
pasunakoor koosnes 9 koorist umbes 
150 mängijaga.25 

Narva Postimees kirjutas 1. 
novembril 1927, kuidas Kasemets 
käis Narvas laulupeo eelproovi 
pidamas. Mõndagi on selles kirjel-
duses tänapäevaselt tuttavat. 
Eelproovist pidid osa võtma 16 sega-
koori 550 lauljaga. „Tegelikult kuju-
nes aga osavõtjate arv poole wähemaks, 
sest mitmed linna arwurikkamad koo-

25  Kaja nr 151, 5.7.1927 Vägevalt kõlas Wiru laul. 

rid olid esitatud ainult mõninga laul-
ja läbi. Täielikult puudus Waiwara 
koor /…/ 
Hea tuju alalhoidmise eest hoolit-
seb juhataja oma mahlaka huumori-
ga. Korra leiab ta, et altode hääl on 
wäga must, olgugi et eelmine päew 
saunapäew olnud. Teine kord on bas-
sidel tarvis lõugata pasuna moodi ja 
kolmandal korral pole tenoritel sugugi 
nii kõrge, et kikiwarwule tarvis tõus-
ta. Ka naisterahwaste lobisemisehaigus 
kutsub esile mõned juhataja naljakad 
märkused.“ 

26

1928. aasta 9. laulupeo ühendatud 
laulukooride dirigendid olid Juhan 
Aavik, Anton Kasemets, Leenart 
Neumann. Laulupeol esines 436 
kollektiivi 15 049 laulja ja mängi-
jaga. 

1928. aastal täiendas Kasemets 
end Viinis muusikapedagoogika ja 
koorijuhtimise alal. 

1927–1928 esines Kasemets 
ÜENTO (Ülemaalise Eesti Noor-
soo ühenduse Tallinna osakonna) 
segakooriga Estonia kontserdisaa-
lis, Viljandis ja Türil. Igal pool on 
arvustused kiitvad, Viljandis oli 
laulmas 120 lauljat. 

Artur Lemba kirjutas: 
Ülemaalise Eesti noorsoo ühenduse 
Tallinna osakonna segakoor korraldas 
Anton Kasemetsa juhatusel kontser-
di helilooja Rudolf Tobiase 10. sur-
mapäeva mälestuseks. Kasemets pidas 
Tobiasest ka loengu. Kontserdil olid 
kaastegev organist Peeter Laja, ja pia-
nist Valentine Riives, kes esitasid Tobia-
se loomingut.27 

26  Narva Postimees nr 39, 1.11.1927  Taktikepp tõusis 
ja wajus.

27  Waba Maa nr 252, 30.10.1928 Kontsert R. Tobiase 
mälestuseks.

Dirigentide Raimund Kulli, Anton Kasemetsa ja teiste austamine 
IX üldlaulupeol. 30.06.1928–02.07.1928.
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Estonia teatri direktor

1929. aasta suvel valiti Kasemets 
Estonia teatri direktoriks ja ta loo-
bus töökoormuse tõttu ÜENÜTO 
segakoori juhatamisest. 1929–
1936 juhatas koori Evald Aav, 
1936–1938 taas Anton Kasemets 
ning 1938. aastal jätkas Gustav 
Ernesaks. 

Ülemaalise Eesti Noorsoo-
ühingu Tallinna Osakonna sega-
koor, hiljem Kaubanduse Tööliste 
Ametiühingu segakoor, kuulus 
Tallinna viie suurema segakoori 
hulka. Gustav Ernesaks alustas 
kooriga 1938. aasta sügisel tead-
misega, et tingimused ja nõud-
mised on teised kui esindusmees-
koori puhul ja sooviga segakooriga 
lähemat tutvust teha. Töö oligi 
huvitav ja pakkus mõtisklusi hääle-
rühmade tasakaalu, kõlavärvide ja 
repertuaari kohta.

 Estonia teatri direktorina oli 
Kasemets ametis kuni 1933. aas-
tani. 

60. sünnipäeva puhul kirjutati:
See ajajärk /…/ märgitseb „Estonia“ 
teatri elus omakordset tõusu eriti muu-
sikalavastuste alal, vaatamata sellal 
kogu maailmas valitsenud majandus-
likule kriisile. Värskendati uute jõudu-
dega ooperi ja opereti koosseisu, samuti 
ka koori, orkestrit ja balletirühma.“ 

28

Dagmar Rubinstein-Normet: 
See oli juhuste õnnelik kokkulange-
mine, et selleks ajaks, kui Anna Tõr-
vand oma kooli – inglise Kolledži 
asutas, oli neli aastat „Estonia“ teatrit 
juhtinud Anton Kasemets oma komp-
romissitu tööstiili ning ägeda iseloomu 
tõttu teatri kollektiiviga vastuollu sat-

28  Eti Särg. A. Kasemets 60 a. – Vaba Eesti Sõna = Free 
Estonian Word : Estonian weekly nr 49, 9.12.1950.

tunud ja teatrist lahkunud.29

Kasemetsa tagandamiskavatsuse põh-
justavad peamiselt vastolud direktori 
ja teaatri kunstilise personaali vahel. 
Vastolud said alguse juba möödunud 
hooajal. Eriti suureks paisusid need 
aga käesoleval aastal. Direktori seisu-
kohad teaatri juhtimistöös erinesid 
tunduvalt näitejuhtide põhimõtetest. 
Asi arenes selleni, et näitejuhid hilju-
ti üheskoos teatasid juhatusele, et nad 
uuel hooajal ei pea enam võimalikuks 
Kasemetsaga üheskoos töötamist.
Ei saa öelda, et Estonia teaater oleks 
töötanud Kasemetsa juhtimisel erilise 
edukusega, kuid teaatritöö vähest edu-
kust vaevalt saab Estonias kirjutada ka 
üksi Kasemetsa arvele.30 

Kasemets kirjutas oma 80. 
sünnipäeva paiku valminud 
memuaarides „Minu elukäik“, et 
see periood oli muusikalavastus-
telt üks edukamaid Estonia teatri 
ajaloos. See oli Ida Loo, Milvi Laidi, 

29  Dagmar Rubinstein Normet. Pühendunud muusi-
kamees Anton Kasemets. – Kultuur ja Elu nr 4, det-
sember 2017.

30  Nool nr. 7, 1.4.1933 Ants Lauter Estonia direk-
toriks. 

Riina Reinike ja algupäraste eesti 
ooperite periood. Jäägu see aga asja-
tundjate otsustada. 

Kasemetsa tööd teatridirek-
torina varjutas pikaleveninud 
tüli teemal, kas ta oli lõpetanud 
Peterburi konservatooriumi või 
mitte. Asja tuum oli, et Kasemets 
väitis, et on kooli lõpetanud, kuid 
dokumenti tal ette näidata polnud. 
Kõrghariduse diplomiga kaasnes 
kõrgem palk, millele tal kaebajate 
arvates õigus ei olnud. 

1930. aastal ilmus ajakirjas 
„Olion“ nr. 6 artikkel pealkirjaga 
„Tallinna kunstikiri“, mille autoriks 
oli Berhard Linde. Sisu oli kaunis 
solvavas toonis ja seda siin kordama 
ei hakka. Pikas kohtuloos, mida 
lehtedes kajastatakse selgub, et 
…Kasemetsale on makstud kahekord-
set palka ning palgawahe tuleb talt 
tagasi nõuda, kuna ta haridus ei wasta 
saadud palgale /…/ Linde wolinik
Waldlon esitab nüüd kohtule wäl-
jawõtte Peterburgi konserwatooriumi 
aktidest, kus öeldud, et Kasemets on 
astunud konserwatooriumist wälja 

Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühenduse Tallinna Osakonna (ÜENÜTO)) segakoor 
Estonia kontsertsaali laval 09.03.1929.

Keskel helilooja Mart Saar, dirigent Anton Kasemets ja bariton Aleksander Arder. 
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Teater „Estonia“ näitlejad H. Raudsepa näidendis „Põrunud aru õnnistus“. 
I reas: Ants Eskola, Hilda Gleser; II reas: Hugo Laur, Meta Luts, kirjanik Hugo 

Raudsepp, teatri direktor Anton Kasemets, Betty Kuuskemaa; 
III reas: Ants Lauter, Sergius Lipp. 1931. 

Estonia teatri direktor 
Anton Kasemets.
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kursust lõpetamata. 
Edasi seletab kaebealuse wolinik,  et 
erakaebaja Kasemets on igal pool püüd-
nud seletada, nagu oleks ta konser-
watooriumi lõpetanud. Omal ajal, kui 
Eesti Kirjanduse Selts koostas awa-
like tegelaste albumi ja albumi-toi-
metus pöördus ka andmete saamiseks 
Kasemetsa poole, on wiimane wasta-
nud oma allkirjaga warustatud kirjas 
muude elulooliste andmete seas, et ta 
sel ja sel aastal on lõpetanud Peterbur-
gi konserwatooriumi. /…/ 
Linde on küll Kasemetsa kohta annud 
andmeid ajakirjanikule, kuid on öel-
nud, et kontrolligu enne kirjutamist 
neid andmeid. Ajakirjanik on kont-
rollinud ja siis kirjutanud. Peterburgi 
konserwatooriumist saadud kiri tõen-
dab, et Kasemets on konserwatooriu-
mist lahkunud, seda lõpetamata /…/ 
Viimases sõnas wõtab kaebealune Lin-
de enda kaitseks ka ise pikemalt sõna 
seletades, et ta Kasemetsa kohta pole 
lewitanud mingit laimu. Peterburgi 
konserwatooriumis õppides on Kase-
mets saanud hinnangunumbritena 

spetsiaalainetes 3 ja 3 1/2, et aga 
spetsiaalklassi lõpetada, peab kon-
serwatooriumi põhikirja järele olema 
wähemalt neli nelja (head). Seepärast 
Kasemets oma wöimete poolest ei saa-
nudki konserwatooriumi lõpetada, ta 
polewat wötnud läbi pooltki kursu-
sest. Lõpuks Linde palub end kohtuli-
kult õigeks mõista ja ühtlasi pöördub 
kohtu poole palwega saata tema poolt 
protsessil esitatud dokumendid Kase-
metsa hariduse kohta wastawaile ame-
tasutistele, kes nende wastu wõiksid 
tunda huwi. Kohtunik peale lühikest 
nõupidamist mõistis Bernhard Linde 
kohtulikult õigeks.31 

1935. aastal lõpetas Kasemets 
eksternina Tallinna Konservatoo-
riumi keskkooli laulu- ja muusi-
kaõpetaja erialal, kuid Peterburi 
Konservatooriumi lõpueksam jäi 
tervislikel põhjustel sooritamata. 
B. Linde algatatud protsessi tule-
musel vaadati üle ka Kasemetsa 
muusikaõpetajana aastate jooksul 

31  Päewaleht nr 18, 19.1.1933 Bernhard Linde ja An-
ton Kasemets protsessimas. 

teenitud tasu, mis tõi talle ette-
nähtust ületatud osa tagasimakse 
kohustuse. Suure tõenäosusega 
johtus just sellest otsus asuda 
õppima Tallinna Konservatoo-
riumi keskkooli laulu- ja muusika-
õpetaja erialale. 32

Väikese vahepalana olgu maini-
tud, et lisaks muusikale oli Kase-
metsal ka muid huvisid: nii näiteks 
pidas Estonia teatri direktor hr. 
Kasemets loengu Eesti muusika 
üle esperanto keeles. On loota, et ka 
Eesti tänavust suursündmust, laulu-
pidu tutvustatakse kogu maailmale 
esperantokeelse reportaažina eesti-
keelse kõrval.33 

Kasemets asus taas pedagoogi-
lisele teele. 1933–1940 oli Kase-
mets Inglise Kolledži abijuhataja 
ja muusikaõpetaja, saavutades sel 
alal suure tunnustuse. Dagmar 
Rubinstein-Normet meenutab:

32  Tallinna Linnaarhiiv (=TLA) 52.2.683 Kasemets, 
Anton.

33  Jutuleht nr 19, 13.5.1933 Keel ehitab silda rah-
vaste vahele.
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Meie koolile aga oli see suur võit. Ma 
ei tea, kuidas oleks meie kool välja näi-
nud ilma Kasemetsata. See oleks olnud 
teine kool. Me tunnetasime proua Tõr-
vandi nähtamatut viibimist koolima-
jas – oma kabinetis ja õpetajatetoas, 
või saime osa direktrissi sõnavõttudest 
kultuurihommikutel meie väikeses 
saalis, kuid härra Kasemetsaga puutu-
sime kokku iga päev, hommikust kuni 
koolipäeva lõpuni ja sageli ka hiliste 
õhtutundideni välja.
Me ei teadnud täpselt, milles seisnes 
Kasemetsa töö Inglise Kolledži inspek-
torina – see hõlmas peale tunniplaa-
nide koostamise ilmselt ka klassivälist 
tegevust, pidude ja ekskursioonide 
korraldamist. Küll aga nägime ja 
kuulsime, et kogu kooli muusikaelu 
oli Anton Kasemetsa tugevates kätes. 
Laulmistunnid toimusid muusikatoas, 
mis asus otse meie ruumi all, ja nii 
saime kaudselt osa ka teiste klasside 
musitseerimisest. /…/ See suurekas-
vuline, laiaõlgne mees kehastas meie 
silmis kogu koolivõimu. Temast õhkus 
energiat ja teotahet. Kui ta pikkade, 
jõuliste sammudega meie klassi astus, 
oli alati midagi uut ja põnevat ooda-
ta. Või siis, vastavalt vajadusele – ka 
ranget noomimist ja kärkimist. Kase-
mets oli temperamentne ja nõudlik. 
Tema suurt pead ehtisid helepruunid 
lainelised juuksed. Läbi prilliklaaside 
vaatasid hallid tähelepanelikud sil-
mad. /…/ Tema väsimatu, pühendu-
nud ja kaasakiskuv tööstiil lõi nendel 
õhtustel proovidel hasartse ja piduliku 
meeleolu. /…/ Anton Kasemets oli 
ammendamatu energia musternäidis. 
Kõike, mis ta tegi, tegi ta kogu hinge-
ga. Iga ettevõtmine oli tähtis ja seda 
tuli teha hästi /…/ Anton Kasemets 
andis meie Inglise Kolledžile oma kor-
dumatu näo.34 
34  Dagmar Rubinstein Normet. Pühendunud muusi-

Kasemets oli valitud ka Sihtasu-
tus „J. Westholmi era-humanitaar-
gümnaasium“ revisjonikomisjoni 
liikmeks. 1. jaanuarist 1936 sai ta 
Inglise kolledži õpetajana vanem-
õpetaja staatuse ja oli 1936–1938 
taas ÜENÜTO koorijuhiks. 

Kirjanduslik anne ja huvi muusi-
kateaduse vastu viis 1937. aastal 
raamatuni „Eesti Muusika arene-
mislugu“. 
Pikaks ajaks jäi suuremaks eesti muu-
sika ajalooks Anton Kasemetsa 1937. 
aastal ilmunud „Eesti Muusika are-
nemislugu“. Sõdadevahelisele ajale 
iseloomulikult vaatles Kasemets eesti 
muusika arengut üsna suletult, rää-
kides kultuurikontaktidest vähe ja 
võimaluse korral negatiivselt… Juba 
1937. aastal ilmudes oli see ajalugu 
professionaalse muusika seisukohalt 
puudulik, instrumentaalmuusika ka-
jastus liiga vähe ning muusikateostest 
kirjutati väga üldsõnaliselt.35

Siiski jäi see raamat aastateks 
kõikide teiste muusikaõpikute 
nurgakiviks. 

12.–16. veebruaril 1940 pidas 
Kasemets loenguid Tallinna rahva-
ülikoolis teemal „Saksa kiriku-
koraali mõju rahva laulmisele“ ja 
1941–1944 oli ta Tallinna Kon-
servatooriumis koorijuhtimise ja 
muusikaajaloo õppejõud ning õpe-
taja Tallinna Õhtugümnaasiumis. 

1939. aastal anti talle Eesti 
Punase Risti IV klassi teenetemärk 
Eesti riigile ja rahvale osutatud 
teenete tunnustamiseks.36

kamees Anton Kasemets. – Kultuur ja Elu nr 4, det-
sember 2017. 

35  Urve Lippus. Muusikaloo kirjutamisest. – Mõeldes 
muusikast. Tallinn: Varrak, 2004, 402.

36  Teenetemärkide kavalerid. [https://president.ee/
et/teenetemargid/teenetemarkide-kavalerid/25444-
anton-kasemets] 30.11.2022.

Põgenemine ja uus algus võõrsil

1944 põgenes Kasemets perega 
Saksamaale (Bamberg, Geislin-
gen). Geislingen oli üks tuntui-
maid ja suurimaid Eesti laagreid 
Saksamaal Ameerika tsoonis. Saks-
lased pidid eestlaste jaoks vabas-
tama lausa mitu linnaosa, sest 
1946. aasta kevadel oli Geislinge-
nis juba 4500 eestlast. Linnas oli 
Eesti lasteaed, algkool, gümnaa-
sium ja tööstuskool ning erine-
vad töökojad. Tegutses teater, kus 
esitati operette, ballette, nuku- ja 
sõnalavastusi. Kontserte andsid 
meeskoor ja segakoor ning peeti 
ka laulupidusid.37

Ka Kasemets osales innukalt 
Geislingeni ja Bambergi elus, oli 
eesti kooride juht ja muusikaõpe-
taja, aktiivne kaasalööja erinevates 
ettevõtmistes ja 1949. aastal ka 
Geislingeni Eesti Gümnaasiumi 
direktor. 

Saksamaal oli sel ajal kümneid 
tuhandeid eestlasi, kellest enamik 
oli sinna jõudnud 1944. aasta sügi-
sel, aga ka varajasema ümberasu-
mise käigus. Tõenäoliseks eestlaste 
koguarvuks peetakse üle 40 000–
50 000 inimese. Võrreldes enne-
sõjajärgse ajaga, oli tegevmuusi-
kutest-avalikus kontserdielus osa-
lejatest kodumaal järel vaid 36,5% 
– Saksamaale põgenes 113, Rootsi 
60 inimest.38 

26. mail 1946 peeti Altenstad-
tis laulupäeva, millest võtsid osa 
Augsburgi, Geislingeni, Memmin-
geni, Miltenbergi, Ravensburgi 

37  Eesti-Saksamaa diplomaatilised suhted 100. 
[https://berlin.mfa.ee/et/eesti-saksamaa-diplomaa-
tilised-suhted-100/] 30.11.2022.

38  Avo Hirvesoo. Kõik ilmalaanen laiali. Tallinn: Ku-
par, 1996. 
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Eestlastest ümberasujate suurlaagris Geislingenis Saksamaal (1945–1947). 
Eesti muusikategelased: Udo Kasemets, segakoori „Runo“ ja selle naiskoori 

juhataja Anton Kasemets, pagulaslaulupidude üldjuht Roman Toi, Geislingeni 
Meestelaulu Seltsi meeskoori juht, 

laulupidude üldjuht Adalbert Virkhaus ja helilooja  Valdeko Loigu.

ja Bad Wörishoieni eesti rahvus-
grupi segakoorid ning Augsburgi 
puhkpilliorkester „Baltica“. Laulu-
päeva üldjuhatajateks olid Anton 
Kasemets, Paul Mutt, Roman Toi, 
Meeme Mälgi ja Ruud Andersoo.39

3. ja 4. augustil 1946 peeti 
Geislingenis Eesti Suvepäevi, 
osavõtjaid oli üle 7000 eestlase. 
Suvepäevade pidustuste raames 
toimusid teatrietendused, kont-
sertjumalateenistus ja samal ajal 
oli koolimajas korraldatud eesti 
kunstinäitus. Teatrimaja ees pargis 
peeti laulupäeva üldkontsert, mil-
lest võttis osa üle 700 laulja. Kont-
sertide üldjuhtidena tegutsesid 
A. Kasemets, A. Virkhaus, R. Toi, 
M. Mälgi ja E. Reebs.40

1947. aasta kevadel ilmus pagu-
lasloomingu erikogu. Kooride 

39  Eesti Post = Estonian Post : Estonian Newspaper nr 
65, 28.5.1946 Altenstadtis peeti laulupidu.

40  Välis-Eesti : sõltumatu informatsiooni, kultu-
uriküsimuste ja majanduse ajaleht nr 34, 25.8.1946 
Kaislingeni suvepäevadel 7000 eestlast.

Keskuse kirjastustoimkond, kuhu 
kuulusid Anton Kasemets, Roman 
Toi ja Udo Kasemets, valisid pagu-
lasloomingu erikogus avaldami-
seks 10 laulu kuuelt heliloojalt.41 

6. augustil 1947 Saksamaal toi-
muval Eesti pagulaste laulupeol oli 
rahvast juba vähem, sest inimesed 
olid laagritest lahkunud. Pidu toi-
mus Ameerika tsoonis Augsburgis, 
osavõtjaid umbes 700. Anton ja 
Udo Kasemets juhatasid ühend-
segakoore. A. Pruul ühendnais- ja 
segakoori ning R. Toi ühendmees-
koori.42

Geislingeni aastatel tähistatakse 
ka mitmete Eesti heliloojate sün-
nipäevi ja sünniaastapäevi. Meeles 
peeti Mart Saart, Artur Kappi, 
Peeter Süda ja Tuudur Vettikut. 
A. Kasemets astus üles tutvustaja 
ja muusikaajaloolasena. 
41  Eesti Post = Estonian Post : Estonian Newspaper nr 
23, 21.3.1947 Ilmub pagulasloomingu erikogu.

42  Samas nr 47, 17.6.1947 Pagulaslaulupeole 700 
lauljat.

Veel veebruaris 1949 oli Kase-
metsadel plaan pääseda Austraa-
liasse, aga sügiseks oli see muu-
tunud kavatsuseks siirduda Amee-
rikasse, kuhu ka „General Haani“ 
pardal 6. aprillil 1950 jõuti ja 
elama asuti Detroiti.
Meie omaaegne laulupidude üld-
juht ja helilooja Anton Kasemets elab 
aprilli kuust saadik Detroitis USA-s, 
Kanada piiri lähedal järvedevahelisel 
alal. Helilooja elatab ennast aedniku-
abilisena, kuid lööb intensiivselt kaasa 
eestlaste seltskondllkus elus, juhatades 
kohalikku eesti laulukoori.43

Ameerika Ühendriikides lüli-
tus Kasemets kohe ka kohalikku 
muusikaellu ja eestlaste seltsitege-
vusse, pidades korduvalt kõnesid 
erinevate Eesti Vabariigiga seotud 
aastapäevade puhul ja tutvustades 
eesti kultuuri suurkujusid nagu 
Juhan Liiv, Juhan Aavik jne. Samuti 
aitas ta kontsertidel esinemisega 
koguda raha eesti sõjainvaliidide ja 
haigete toetamiseks.44 Samal aastal 
sai ta organisti ja koorijuhi koha 
Detroidi presbüterlaste kirikus.  

1951. aastal valiti Kasemets 
EELK Michigan-Detroiti kogu-
duse ajutise nõukogu liikmeks ja 
oli 1952–1953 koguduse nõu-
kogu esimeheks. 1951–55 oli 
ta Detroidi konservatooriumi 
„Wyandotte’s Conservatory of 
Music“ oreliprofessor ning 1953–
1968–? Salemi luteri kiriku muu-
sikajuht. 

1954. aastal on teda mainitud 
kui Detroidi Eesti Vabadusvõit-
lejate Koondise abiesimeest sõna 
võtmas Anna Haava 90. sünni-

43  Stockholms-Tidningen Eestlastele nr 173, 
1.8.1950 Siit ja sealt.

44  Eesti Teataja nr 43, 28.10.1950.
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päeva tähistamiseks korraldatud 
kirjanduslikul pärastlõunal.45

26. mail 1956 võttis Kasemets 
Detroidi Eesti meeskooriga osa 
Torontos peetud Eesti meeslaulu-
päevast.46 Järgmisel aastal Kase-
mets enam ei olnud Eesti laulu-
peojuhtide hulgas ja selle üle aval-
dati ajakirjanduses ka kahetsust: 
Ent see meie vaimusild jäi nagu otsa-
pidi õhku rippuma. Nagu puudus tei-
ne kandesammas. Juhan Aaviku kõrval 
võinuks ühendkooride ees seista ka 
meie laulupidude teine teeneline vete-
raan – Anton Kasemets, siis olnuks pilt 
ümar ja mõju täielik. Meie ei tea, mis 
põhjustas ta eemalejäämist, kuid seda 
märgiti lauljate ja laulusõprade poolt, 
kaasa arvatud ka noorem põlvkond, 
kellede laulupeo elamused pärinevad 
peamiselt õnnestunud pagulaslaulupi-
dudelt Saksamaal, kus esimese, Augs-
burgis peetu isaks ja hingeks oli teata-
vasti vanameister Anton Kasemets. 
/…/ Selgus, et Anton Kasemets on 
end Detroidis sedavõrd sisse töötanud, 
et ta on praegu tunnustatud ja hinna-
tud koorijuhte kohapeal. Ta juhatada 
olevat praegu tervenisti viis tüsedat 
koori, millele kuuendana lisandub ees-
ti meeskoor. Neist viiest koorist on kolm 
eriti populaarsed: ühe suure Ameerika 
luteri kiriku perekas segakoor, mille 
oratooriumite ja kantaatide menukad 
ettekanded, samuti esinemised raadios 
ja TV-s, konverentsidel ja mujal on 
toonud koorile laialdase tunnustuse ka 
väljaspool kiriklikke ringkondi, ning 
kaks suurt kontsertkoori – Carpathia 
Singing Society segakoor ja Rheingol-
di nimeline saksa 80-liikmeline mees-
koor. Viimasega viibiski A. Kasemets 
45  Vaba Eesti Sõna = Free Estonian Word : Estonian 
weekly nr 41, 14.10.1954 Kongressi liikmete kirjad 
Detroidi eestlastele.

46  Roman Toi. Mälestused. Viljandi-Toronto 2014.

kontsertmatkal. 47

Kui Anton Kasemetsal täitus 50 
aastat koorijuhina, tähistati seda 
Detroidis suurejooneliselt üle 700 
kohaga pilgeni täis saalis. Lisaks 
õnnitlustele tegi dr phil Ilse Lehiste 
Michigani ülikoolist ülevaate 
Eesti muusikakultuurist ja koori-
muusika osast selles ning laulu-
pidude ja juubilari saavutustest. 
Viie erisuurusega, erineva häälema-
terjaliga ja erinevate traditsioonidega 
koori poolt esitatud mitmeilmeline ja 
rikkalik kava oli tehniliselt peensus-
teni viimistletud ning sisuliselt kaasa-
kiskuv. See tõendas juubilari kui koori-
juhi võimeid ja ta edu tõelist alust. 
Kuulajaskond sai ettekandest juba 
algusest peale sedavõrd kaasa haara-
tud, et hüljati muidu nii rangelt jäl-
gitav traditsioon – vaimulikule kavale 
mitte aplodeerida, ja jagati ettekanne-
tele kiitust tulisusega. See tulisus kas-
vas ja kujunes kava ilmlikus osas otse 
spontaanseks.48

1960. aastal oli Kasemets koos 
Roman Toiga New Yorgi Eesti 
Päevade ühendkooride üldjuht. 

Kasemets leidis oma muusika-
lise tegevuse ja iseseisvate kontser-
tidega Detroitis ja selle lähikonnas 
laialdase tunnustuse. Tähistades 
tema 60 aastat muusikalist tege-
vust, nimetasid kohalikud amee-
rika lehed Anton Kasemetsa Det-
roidi kõige auväärsemaks muu-
sikaliseks kujuks ning tema 15 
aasta tegevuse aastapäeval Salemi 
Luterliku Kiriku muusikajuhina 
toodi esile, et ta aitas kõrgel hoida 
eksiilrahva lootusi Lääne-Saksa 
47  Vaba Eesti Sõna = Free Estonian Word : Estonian 
weekly nr 28, 11.7.1957 A. Kasemetsa suur edu De-
troidis.

48  Samas nr 46, 13.11.1958 Anton Kasemetsa austa-
misõhtu Detroidis.

põgenikelaagreis ning Detroidis 
tunti teda kui selle balti rahva 
pärimuste ja vaimu sümbolit.49 Ka 
ta ise tunnistab 1970. aastal ühes 
intervjuus, et tema pole mitte üksnes 
muusikaradadel kindlalt tegutsenud, 
vaid on pidanud ka korduvalt korral-
dama-lahendama isamaalikke ning 
rahvuslikke aktusi, et teenida igati 
Eesti riiki ja rahvast!50

1969. aastal toimus Torontos 
Eesti üldlaulupeo l00. aasta juu-
beli puhul laulupidu 13 500 osa-
lejaga ning üheks üldjuhiks oli taas 
Anton Kasemets.51 

Ka veel 80-aastasena oli ta 
aktiivne, teenides organist-koori-
juhina Detroidi suurimas luteri-
usu kirikus („United Ev. Calvary 
Church“).

85. sünnipäeva puhul ütleb ta 
oma loomingu kohta:
Heliloojana oli mul valminud, kuni 
põgenemiseni kodumaalt – üle poole-
saja helitöö, peamiselt koori- ja 
soololauludena, samuti ka vokaal-
instrumentaal vormis, muuhulgas ette-
kantuna: Es-duur Fuuga A-moll, Pre-
lüüd ja G–duur Pastoraal orelile. 
Kantaat – Kristus kohtu ees sega- ja 
meeskoorile, soolohäältele ja orelile. 
146, 102 Taaveti laul segakoorile ore-
liga. Koorifuuga rahvalaulule Vaene-
laps. Koorilaulud Sügise laul, Kiige-
laul, Laul kodumaale, kaks jõululau-
lu ja eksiilis paljulauldud soololaul: 
Mäletad, Ing j.m. Muu looming lebas 
laekas, nagu paljudel teistel tollal.52 

49  Samas nr 28, 21.11.1968 ‘Estonia’ suurjuubel 
Seedriorul.

50  Samas nr 49, 3.12.1970 Juta Kurman. Maestro An-
ton Kasemets 85-a.

51  Samas nr 40, 27.5.1969 „Lausa rõõm on sellist 
koori juhatada…“

52  Samas nr 48, 4.12.1975 Juta Kurman. Maestro An-
ton Kasemets 85-a.
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Kasemets uuris muusikateooriat ja 
-ajalugu, koostas ja tõlkis mitu muusi-
kaõpperaamatut. 1918 (kordustrükk 
1921, 1924) ilmus „Muusika algõpe-
tus“, 1920. aastal tõlkis ta A. Maltsevi 
„Hääleseadmise õpetuse“ ja 1921. 
aastal N. Rimski-Korsakovi „Tege-
liku Harmoonia Õpetuse“, 1934 
ilmus „Kontrapunkti, kaanoni, fuuga 
ja muusikavormide õpetus“, 1937 
„Eesti muusika arenemislugu“ ning 
1946 „Eesti pagulashelilooming“.

1971. aastal kuulutas Eesti Heli-
kunsti Keskus New Yorgis oma l5. 
aastapäeva pidulikul aktusel laure-
aadiks kolm silmapaistvat heliloojat-
muusikategelast: dirigent, helilooja, 
autor ja organist prof. Anton Kase-
metsa Detroidist; helilooja, koorijuht 
ja organist Leo Virkhausi Bostonist 
ja helilooja-interpreet, õpetaja Kaljo 
Raidi Torontost, millele publik rea-
geeris vaimustatud aplausiga.

Anton Kasemetsa nimetamisega 
laureaadiks meenutati tunnustusega 
tema gigantset kutsealast elutööd nii 
Eesti Vabariigi tegevmuusika rajami-
sel kui ka viljelemisel: interpreedina, 
pedagoogina, juhina (Estonia direk-
tor), autorina („Eesti muusika aren-
gulugu“) ja heliloojana. Eriti aga ainsa 
vabas Ameerikas elava Eesti Vabariigi, 
Saksamaa ja USA üldlaulupidude üld-
juhina. Toodi ka esile, et Kasemets 
oma erakordse vitaalsusega tegutses 
ka oma kõrges vanuses organist-koo-
rijuhina Salemi Lutheri Kirikus Det-
roidis.53 

Eesti Päevade laulupeol 1972. 
aastal oli Kasemets taas rivis nii üld-
juhina kui heliloojana, osales 1600 
lauljat ja mängijat. 

1975. aastal asus ta abikaasaga 

53  Samas nr 41, 14.10.1971 Anton Kasemets, Leo Virkhaus 
ja Kaljo Raid laureaatideks.

elama Torontosse Kanadas, et olla 
lähemal oma pojale Udole. Vaba Eest-
lane kirjutab 3. oktoobril 1975:
A. Kasemetsa lahkumisega Detroidist kao-
tab sealne eesti rahvusgrupp ühe oma teene-
kamaist liikmeist, kes eriti Ameerikasse 
asumise algaastail oli juhtivalt tegev Det-
roidi eestlaste koondamisel organiseeritud 
rahvusgrupiks. Nii oli ta Detroidi eesti 
koguduse asutajaid, aastaid selle esimees 
ning organist, Detroidi Eesti Vabadusvõit-
lejate ühingu asutajaid, nn. vanaeestlaste 
poolt ellu kutsutud ja Eesti Haridusselts 
„Kodu“ tegevuse ümberkorraldajaid uus-
tulnukate vajaduste kohaselt, laulukoori 
asutaja ja juhataja jne. 
Pärast sellist pikka, viljarikast tööpäeva 
on vanameister Kasemets sammumas vastu 
oma 85. sünnipäevale ja auga ära teeni-
nud rahuliku ja muretu puhkuse, mida ta 
loodab leida oma uuel asukohamaal. 

Tema 85. sünnipäeva tähistati 
Toronto Tartu-kolledži saalis. Ta oli 
kõrge eani aktiivne nii vaimselt kui ka 
füüsiliselt. Torontos elades käis ta ka 
81-aastaselt iga päev 2–3 miili kõndi-
mas ja suvel ujumas.

Kasemetsa elutee lõppes 11. jaa-
nuaril 1978. aastal.  Lahkunud oli 
tunnustatud koorijuht, muusikaõpe-
taja, muusikateadlane, muusika- ja 
teatrikriitik, helilooja, organist ning 
endine teatridirektor. Tema ärasaat-
mine toimus Toronto Peetri kirikus 
ja ta maeti Toronto Mt. Pleasanti kal-
mistule.
Leinalisi oli kogunenud lugupeetud ja 
hinnatud lahkunu leinatalitusele rohkel 
arvul ning tema teeneid hinnati järel-
hüüetes ning tema viimasele teekonnale 
saatmisel laulsid Toronto Eesti Meeskoor, 
Toronto Eesti Segakoor ja Peetri koguduse 
Segakoor Cantate Domino.

Kadunu puusärgi juures olid auvalves 
Toronto Eesti Võitlejate Ühingu liikmed, 
kuna A. Kasemets oli Vabadussõjast osa-
võtnuna ühinenud siinse Võitlejate Ühin-
guga.
Õpetaja T. Nõmmik oma leinakõnes tõstis 
esile kadunu suuri teeneid eesti kultuuri- 
ja muusikaelu arendamisel ja viljelemisel 
ning järelhüüetes kriipsutati alla Anton 
Kasemetsa saavutusi Estonia direktorina, 
üldlaulupidude juhina, heliloojana ja 
pedagoogina.
Endiste estonlaste nimel ütles järelhüüde 
R. Lipp, Toronto Eesti Võitlejate Ühingu 
nimel K. Tori, Eesti Lauljate Liidu ja To-
ronto Eesti Meeskoori nimel G. Teres, Tal-
linna Reaalkooli endiste õpilaste nimel H. 
Meret ja Toronto Eesti Pensionäride Klubi 
nimel E. Loosberg.54

Koguduse organist-koorijuht 
Piret Aidulo

Artiklis kasutatud materjale on 
kogunud ka Kaarli koguduse 

infojuht Külli Saard, 
toimetanud Riho ja Külli Saard. 

54  Samas nr 4, 17.1.1978 Anton Kasemetsa leinatalitus.


