
8

Theodor Aleksander Tedderi 150. sünniaastapäeval 

Kaarli kiriku organist ja koorijuht 
Theodor Aleksander Tedder sündis 
vkj 14. novembril 1871 Helda 
külas. Tema isa oli külakooli õpe-
taja ja alates 1882. aastast Juuru 
köster-organist Juhan Tedder 
(1849–1918), ema Eva snd Stein-
berg (1848–1926). Tal oli kolm 
õde-venda: Oskar (1873–1891), 
Arthur (1882–1972) ja Anna 
Mathilde (1884–1903).

Tedderi vend Arthur kirjutab 
oma mälestustes, et vanemad olid 
väga töökad. Köstrikohaga käis 
kaasas köstri talu ja 12 hektarit 
põllumaad. Talus oli 4–5 lüpsi-
lehma, vasikad, sead ja kanad ning 
tööloomadeks 2 hobust. Töö-
listeks sulane ja kaks tüdrukut. 
Lisaks pidas isa muid ameteid: oli 
kihelkonnakohtu kirjutaja, hiljem 
Juuru vallakirjutaja. Tegi ka käsi-
tööd, kodus olid vastavad tööriis-
tad plekksepa-, kingsepa- ja tisle-
ritööks. Ta suutis koolitada oma 
lapsi esmalt Tallinnas ja hiljem 
Theodorit Leipzigis ning Arthurit 
Peterburis. Teisedki lapsed õppi-
sid Tallinna koolides, aga surid 
noorelt – Oskar 18-aastaselt ja 
Anna Mathilde 19-aastaselt tiisi-
kusse. Peres kasvas ka kaks kasu-
last. Kodune keel oli saksa keel. 
Juhan Tedder suri jõuka mehena 
1918. aastal, lesestunud köstri-
emand sai kasutada üht tuba köst-
rimajas ning 1920ndate alguses 
kolis ta Tallinnasse poja juurde. 

1898. aastal abiellus Theodor 
Tedder  Maria Magdalena Ama-
lie Meldorfiga (1871–1952). 
Neil oli neli last: Theophil-Artur 
(1900–1961), Asta Ingeborg 
(1901–1907), Ilmar Michael 
(1903–1941) ja Irda-Evi-Matilde 
(1907–1997). 

Pojapoeg Peep Teder (nime 
eestistas Tederiks Theodori poeg 
Theofil-Artur) mainib, et vana-
ema oli nooruses ilus naine ja näh-
tavasti oli tal mitmeid austajaid. 
Ei ole välistatud, et vanavanemad 
tutvusid vanaisa juhitava laulukoori 
harjutustel. Säilinud on ühe laulu-
koori pilt (võimalik, et Lyra segakoor), 
millel esimeses reas vasakult istuvad 
vanaisa noorem õde Mathilde, Magda 
ja Theodor.  Foto peab olema tehtud 
enne Mathilde surma, st enne 1903. 
aastat. Tundub, et perekonna ela-

tustase oli tolle aja kohta igati 
rahuldav. Selle tõenduseks viitab 
pojapoeg perekonnas säilinud pil-
dil olevate daamide tualettidele ja 

Köstrimaja ees vasakult Theodor (1871–1914), Juhan (1849–1918), Oskar 
(1873–1891), Eva (1848–1924), Anna-Mathilde (1884–1903) ja Arthur 
(1882–1972). Foto on tehtud umbes 1890. aastal. Peep Tederi erakogu.

Theodor Tedderi vanemad Juhan Tedder 
(1849–1918) ja Eva snd Steinberg 
(1848–1926). Peep Tederi erakogu.
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kirjutab veel, et vanaema oli ilmselt 
endiselt innukas koorilaulja, mil-
lest annab tunnistust temale  antud 
Estonia Muusika osakonna eluaegse 
liikme kaart (1912–1927). Pärast 
abikaasa surma elas Maria Mag-
dalena kitsikuses ja pidas üürilisi. 
Lapselapsega rääkis ta saksa kee-
les. Ta suri 1952. aastal ja on mae-
tud Siselinna kalmistule.

Õpingud ja ametid
Anton Kasemets (1890–1978) 
kirjutab „Eesti muusika arenemis-
loos“ 1937. aastal: Neljas eestlane, 
kes valis endale elukutseks muusika 
ja omandas sel alal kõrgema hari-
duse juba möödunud sajandi (st 19. 
sajandi) lõpul, kuuludes seega meie 
elukutseliste muusikameeste vani-
masse generatsiooni, oli orelikunstnik 
Theodor Tedder.

Esimese hariduse sai Theodor 
Tedder oma isalt. Edasi õppis ta 
Tallinnas Nikolai gümnaasiumis 
(endine 1. keskkool ja praegune 
Gustav Adolfi Gümnaasium). 
Oreliõpingud toimusid toomki-
riku organisti Ernst Reinicke juu-
res ja jätkusid 1893–1896 Leip-
zigi Konservatooriumis: oreli-
klass prof Robert Papperitzi juu-
res, klaveriklass prof Carl Bevingi 
juures, kompositsiooniklass prof 
Salomon Jadassohni juures.

Pere arhiivis on säilinud kiri, 
mille Theodor Tedder saatis Leip-
zigist õpingute ajal oma sõb-
rale. Seal kirjutab ta tutvumisest 
andeka organisti Miina Härmaga 
(Miina Hermann). 

Leipzigis 3. veebr. 1894. Päris 
kena tutwuse sõlmisin Jõulude eel. 
Nimelt lugesin ühel päewal ajale-
hest, et keegi prl. Hermann Tartust 

kannab ette Toomkirikus (Thomas 
kirche) Bach’i A-moll fuuga. Ma olin 
kuulnud seda daami juba Tallinnas 
Kaarli kirikus ja teadsin, et ta wäga 
hästi mängis ja, et ta oli minu kodu-
maalane, tekkis minus soov temaga 
tutwuda…ta mängis kirikus ja weel 
Leipzigi naabruses asuwates linnades 
(kahjuks aga ei teeninud ta aga kuskil 
natukestki, waewalt said kulud kae-
tud)! Saksamaal ei olda kirikust wai-

mustatud ja kirikumuusikast samuti 
ainult wähesed! ja on praegugi siin. 
Kuid ta kawatseb peale selle… Ing-
lismaale sõita ja ühes mitte vähem-
tähtsas linnas, seda on London, kont-
serdi anda… Tal on julgust kolme 
mehe eest!!! Mängib aga ka tõeste 
hästi… Ka prl Hermannil on kunst-
nikuna omad nõrgad küljed, nimelt ta 
tahab heliloojana maksev olla! Tal on 
selleks ka annet, kuid puudub klassi-

Theodor ja Maria Magdalena Amalie Tedder
laste Theophili, Ilmari ja Astaga. Mahtra Talurahvamuuseum.
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Laulukoori pilt (võimalik, et „Lyra“ segakoor), Esimeses reas vasakult istuvad Th. 
Tedderi noorem õde Anna Mathilde (1884–1903), abikaasa Maria Magdalena 
Amalie sn Meldorf (1871–1952) ja Theodor Tedder.  Foto on tehtud enne 
30.11.1903.  Peep Tederi erakogu.

kute tundmine; tema kompositsioonil 
on harmoonia alati liiga harilik. Ka 
reministsentse (mälulaene)  esineb 
sagedasti. Ta peaks komponeerimise 
jätma ja  parem orelit mängima, see 
oleks kasulikum…

Praegu teame Miina Härmat 
eelkõige just heliloojana. Kooli-
õpikutes kirjutatakse, et ta oli 
esimene naishelilooja, naisorga-
nist, nais-koorijuht. Aga siin on 
hea näide sellest, mis ajale vastu 
peab…

Õpingute lõpetamise järel asus 
Tedder elama Tallinna ja pidas eri-
nevaid ameteid: oli klaveriõpeta-
ja ja alates 1898. aastast Lootuse 
ja Käsitööliste, hiljem Lyra selt-
si koorijuht. Töötas 1898–1901 
August Buschi väljaandel ilmuva 
Eesti Postimehe noodikaasande 
Muusika Lisalehe tegevtoimetaja-
na, alates 1900. aastast oli Tallin-
na Roomakatoliku kiriku organist 
ning 1904. aastast kuni surmani 
Kaarli kiriku organist. 1907. aas-
tal sai temast Eesti Evangeeliumi 
Luteri Usu Kiriku Muusikaselt-
si kaasasutaja ja selle teine juht. 
Theodor Tedder avaldas ajakir-
janduses kontsertide arvustusi. 
On järeldatud, et tema juhatatud 
Lootuse seltsi laulukoori harjutu-
sed kujunesid rahvuslikult hääles-
tatud intelligentsi kokkusaamis-
kohaks. 

Ta andis kontserte sooloorga-
nistina ja erinevate solistidega, 
peamiselt Paula Brehmi, alates 
1918. aastast Brehm-Jürgenso-
ni (1877–1941) ja Aino Tamme 
(1864–1945) ning erinevate koo-
ridega, olles koorijuht või saatja.  

Theodori venna Arturi mä-
lestustest: Kui minu vend Theodor 
pärast Leipzigi ülikooli lõpetamist 

Tallinna elama asus, läksin, muidugi, 
tema juurde elama… ja jäin sinna, 
kuni ülikooli pääsesin – 1899. a. 
sügisel. Elust venna juures on minul 
meelde jäänud, et teda sageli külasta-
sid tuntud eesti kirjanikud E. Vilde ja 
E. Bornhöhe, kusjuures omavahel sak-
sa keelt räägiti. See oli aeg kui E. Vilde 
oma romaani „Mahtra sõda“ kirjutas. 
Et oleks võimalik lähemalt Mahtra ta-
lurahva rahutuste ajalooga tutvuneda, 
asus E. Vilde paariks kuuks minu isa 
juurde Juuru elama, kus temal, minu 
isa abiga, ka korda läks mõne isiku-
ga tutvuneda, kes neid rahutusi kaasa 
olid elanud. Venna juures oli minul 
tähtsamaks ajaviiteks, peale õppimise, 
raamatute lugemine, kusjuures minul 
oli kasutada peamiselt reaalkooli raa-
matukogu. Ka vennal oli üsna palju 
huvitavaid raamatuid… 

Vend Arthur õppis Tallinnas 
Peetri reaalkoolis ja Peterburis 
Tehnoloogia Instituudis, mille 
lõpetamine kindlustas talle head 

töökohad kogu eluks, mis oma-
korda võimaldas tal koolitada kõi-
ki oma lapsi välismaal. 

Arthuri mälestustest on võrd-
luseks hea meelde jätta, et ta sai 
Peterburis hea õppimise eest sti-
pendiumi, mis võimaldas pare-
mini toime tulla. Isa maksis küll 
õppemaksu ja riiete eest ning an-
dis iga kuu 25 rubla, aga sellest 
ei piisanud. Stipendium oli kahel 
esimesel aastal 300 rubla ja kol-
mandal aastal 500 rubla. Pärast 
lõpetamist jäi ta tööle Moskvasse 
ja hiljem Donimaale ning sai Ees-
tisse tagasi tulla alles 1921. aastal.

Rapla ajalehest Ühistöö 5. 
augustil 1972: Kui Tallinna eesti 
muusikaelus algas sajandite vahetuse 
paiku uus tõus, siis oli selles kindlas-
ti olulisi teeneid Th. Tedderil, kelle 
juhtimisel tegid koorid tõhusaid edu-
samme. Pealegi kujunesid „Lootuse“ 
koori lauluharjutused rahvuslikult 
häälestatud intelligentsi kogunemis-
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kohaks, kus teiste hulgas võis vahel 
näha kirjanikke E. Vildet ja E. Born-
höhet. Selles kooris laulis ka noor M. 
Under. (Under olevat võtnud Tedderilt 
klaveritunde.) Sellistel õhtutel arutati 
sageli ka ühiskondlikke ning kultuu-
riprobleeme… Peep Teder lisab, et 
külas käinud ka Peeter Süda. 

Th. Tedder rakendas oma põhja-
likke erialaseid teadmisi ka kirjasõ-
nas, avaldades ajakirjanduses muusi-
kaalaseid artikleid ning retsensioone. 
Inimesena oli Th. Tedder tagasihoidlik, 
jäädes avalikus elus meelsamini var-
ju. Siiski jättis ta oma ligemale paar 
aastakümmet kestnud tööga Tallinna 
muusikaellu märgatava jälje. 

Artiklid ja kontserdid
Th. Tedderi eluajal ilmus Eesti 
Postimehes ja teistes ajalehtedes 
temast mitmeid artikleid, kust 
leiab reklaami ja järelkajasid kont-
sertide kohta. Artiklid on tänu 
digiteerimisele praegu internetist 
leitavad. Kokku olen kogunud 28 
esinemise materjalid, neist 11 on 
koorikontserdid. Esinemisi võis 
olla kindlasti veel, aga vaevalt 
kõik ajalehte sattusid. Käesolevas 
artiklis on neid mainitud valiku-
liselt. Tsitaate olen kasutanud, et 
koos infoga anda edasi kaasnevat 
emotsiooni. Tedderi enda kirjuta-
tud artiklitest olen näidiseks vali-
nud vaid ühe, mis puudutas Kaarli 
vana orelit. 

Esimene kirje on veel Leipzigi 
õpingute ajast, kui ta esines Rapla 
kirikus. Pühapäeval, 13. aug. (1895), 
andis hr Theodor Tedder Rapla kirikus 
oreli-konzerti Juuru kiriku lauljate 
abil. Konzert oli igapidi rahuloldav, 
laulud saivad selgesti ette kantud, ka 
hr Tedderi mäng meeldis väga. Rah-

va poolt osavõtmine oli keskmine. Hr. 
Theodor Tedder on Juuru köstri poeg 
ja Leipzigi muusika kooli õpilane. 
Soovime suguvennale muusikakunstis 
edasiõppimiseks hääd jõudu! 

Postimees, 18. juuli 1896:  
Pühapäeval, 30. juunil (1896), an-
dis Eesti noor oreli-kunstnik Theodor 
Tedder Simuna kirikus oreli kontzerti, 
Pudivere sega- ja Simuna meestekoo-
ri kaastegevusel… Noor kunstnik hr. 
Tedder on üks meie parematest oreli-
mängijatest ja temaga heledam täht 
muusika taevas tõusnud. Konzert 
algas Praeludium et Fuga A-moll J. 
S. Bach’i tükiga. Kohe oli tunda, et 
mängija oma asjas täieste meister on. 
Ka Mendelsoni Sonata (A-dur) oma 
raskustega libises kunstniku osaval 
kätel nagu luulevool üle suure kiriku 
ruumi, kuuljaid oma kaasa tõmmates. 
Ma jäin hinge kinni hoides kuulata-
ma, et mõni toon kaduma ei läheks ja 
õrnema soo kuuljate seas pisaraid pü-
hitama. Kõige rohkem kiiduavaldust 
anti kuuljate poolest Praeludium J. 
S. Bach ja konzert-Fantaste Thomas’i 
muusika kohta. Pudivere laulu koor, 
kooliõp. hr Brehmi juhatusel, tegi oma 
asja väga hästi. Neiu P. Brehm kan-
dis kaks soololaulu ette, millel kiitust 
mitte andmata ei või jätta… Lõppeks 
soovime veel kord noore Eesti kunst-
niku härra T. Tedder’ile südamelikult 
lahkeid konzerdi reisisid ja rohkeid 
kuuljaid, nagu kunstnik ise väga lah-
ke, lõbus, kõigiti kiidu ja armastuse 
väriline inimene on. 

Simuna kiriku oreli ehitas Gus-
tav Normann 1889. aastal. Pill on 
säilinud ilma ümberehitusteta, 
mängumehhanism on väga raske.

4. augustil 1896 esines ta 
Amblas koos kohaliku meeskoori-
ga. Kiriku romantilise kõlaga ore-
li ehitas Hermann Walcker 1895. 

aastal, Tedder sai mängida uuel 
orelil! 

Eesti Postimees 10. oktoobril 
1896 kiidab kontserti Nigulis-
tes. Herra Theodor Tedder on meie 
kodumaal juba mitmes kirikus ore-
likontsertisi andnud. Kõik kontserti 
eeskawasse üleswõetud tükid mängis 
herra Tedder nii suure puhtuse ja takti 
kindlusega ära, nii et meie tema kont-
sertilt õige armsa tundmusega lah-
kusime. Ka mõlemad Tallinna Saksa 
keelsed lehed awaldawad hra Tedderi 
mängu üle sooja kiitust. Mängitud sai 
ütlemata hästi. 

Niguliste oli üks tollase Tal-
linna kontserdielu keskpunkte. 
1895. aastal valmis uus orel fir-
malt Walcker. See oli esimene 
pneumaatiline orel Tallinnas, 3 
manuaali ja 42 registriga. Organist 
Heinrich Samuel Greiffenhagen 
(1857–1908) korraldas uue oreli 
algaastail igal nädalal oreliõhtuid. 
Greifenhagen ja tema järglane 
Konstantin Türnpu (1865–1927) 
ning Niguliste saksa lauluselts 
korraldasid ka klassikaliste suur-
vormide ettekandeid. Need olid 
väga suurejoonelised ning kind-
lasti said sellest eeskuju nii Tedder 
kui hiljem ka August Topman jt. 
1897. aastal esitati näiteks Bachi 
„Matteuse passioon“, 1898 Franc-
ki oratoorium „Les Béatitudes“ 
(„Õndsakskiitmised“, ka „Õnd-
sus“, loodud 1881), 1904 Bachi 
missa h-moll. Kahjuks jäi orelist 
ja kooripealsest ning noodikogust 
märtsipommitamise järel alles 
vaid peotäis tuhka. 

17. novembril 1896 oli Tedder 
organistina kaastegev Kaarli ki-
riku kontserdil, kus esines Kaar-
li kiriku laulukoor köster Pfaffi 
juhatusel. Kaarlis oli sel ajal veel 
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kahe manuaali ja pedaaliga Nor-
manni orel, millel oli 30 regist-
rit. 1923. aastal vahetati see välja 
Walckeri oreli vastu, mis oli noo-
res Eesti Vabariigis esimene esin-
duslik uus orel. Mihkel Lüdigi sõ-
nul maksis see 4 miljonit marka. 
Normanni oreli viled oli 1931. 
aastal veel alles ja müüdi Haapsalu 
Jaani kirikule. 

Tedder on Kaarli orelist hi-
lisemas kontserdiarvustuses 
(22.04.1898) kirjutanud nii: Jäl-
legi nägime kui waewane ja koguni 
mitte kontserdile kõlblik selle kiriku 
orel on. Pedali häältest on üks kõwem 
kui teine, ka näikse mõni register nagu 
tiisikuses olema (sest et liig wähe tuult 
saawad), ja üks hääl jäigi hüüdma. 
Seda rõõmsamalt terwitame siis seda 
teatust, et uue oreli hääks korjandu-
si hakatakse tegema ja soowime siis, 
et selle juures kiriku ametnikud ühe 
nõuu ja tahtmisega töötaksiwad. Et 
selle oreli fortissimo oma häälte kõla 
poolest wana, häälest ära läinud leier-
kasti meelde tuletab, siis wõib lugeja 
ka arwata, et Bachi wäikene A-moll-
praeludium ja fuga, nii ilus see tükk 
muidu ka on, meiesse koguni ei mõ-
junud. 

1897. aasta suvel esines Tedder 
Järva-Jaanis koos Paula Brehmiga 
ja Iisaku kirikus koos Aino Tam-
mega.  

19. veebruaril 1898 on Eesti 
Postimehes kiitev hinnang laulu-
seltsi Lyra kontserdile Jaani kiri-
kus. Tedderit kiideti esmakordselt 
koorijuhina! Kriitiku tagasiside 
oli põhjalik, lisaks sooviti rohkem 
eesti muusikat!

1898. aasta suvel toimus veel 
mitmeid kontserte, kus ta as-
tus üles nii sooloorganistina kui 
ka saatjana, samuti koorijuhina. 

Kooritöö kandis vilja, ta juhatas  
Lootuse meeskoori ja noorte kä-
sitööliste seltsi segakoori: Need 
kaks koori on hra Tedder paari kuu-
ga, kus ta nende juhatajaks on, kaunis 
kaugele wiinud.

Samuti anti mitmeid kontserte 
ja korraldati tuluõhtuid, sealhul-
gas kontsert Nigulistes, et koguda 
raha P. Brehmi õpinguteks Sak-
samaal. Ajalehtedest ilmneb, et 
selliseid tuluõhtuid oli mujalgi. 
Väike-Maarja valla infoleht 4. ap-
rillist 2007 mainib lauljatari 130. 
sünniaastapäeva puhul sama: Paula 
heaks korraldas kohalik rahvas kor-
janduse ja ta mõistis tänulik olla.  

10. jaanuaril 1899 Jaani kiri-
kus Noor segakoor laulis hra muu-
sikuõpetaja Th. Tedderi osawal juha-
tusel puhtasti ja paraja tundmusega. 
Kenasti kõlas iseäranis „Iisraeli rahva 
leinalaul Babeli wangipõlwes” (Gou-
nod) oreli saatel, kuni üks oreli wile, 
mis kunagi waikida ei tahtnud, lõpuks 
kõik laulu mõnu ära rikkus... Rahwast 
oleks kirikusse rohkem mahtunud, aga 
koguduse waeste hääks tuli ometi pää-
le saja rubla kokku. Tuleb mainida, 
et Tallinna Jaani kiriku Normanni 
orel oli samuti väga raske klavia-
tuuriga ning korrast ära. 1904. 
aastal organisti-koorijuhi ametis-
se astunud August Topman alustas 
kohe ettevalmistusi, et kirik saaks 
parema oreli.  

1899. aasta juulis anti kontsert 
Juurus: Th. Tedder mängis orelit, 
tema isa juhatas koori. Kontserti 
kajastasid nii Sakala kui Eesti Pos-
timees. Sakala mainib, et sissetu-
lek oli 49 rubla ümber.

Pühapäeval, 30. juulil 1900 
esines ta Pilistvere kirikus 1895. 
aastal Saueri firma ehitatud inst-
rumendil neiu Sülluste ja ühe se-

gakoori lahkel kaasaitamisel. Piletite 
hinnad ühes häätegeva maksuga 50, 
30 ja 15 senti.

Eesti keelde tõlgitud suurvormid
Alanud perioodil suunas Th. Ted-
der oma tähelepanu suurvormide 
esitamisele, need tõlgiti eesti 
keelde!

16. jaanuaril 1900: Karl Steini 
oratorium „Jeesuse sündimine”, mis 
Jaani kirikus herra Theodor Tedderi 
juhatusel ette kanti, oli nii päratuma 
hulga päältkuulajaid kokku kutsu-
nud, et paljud piletite puudusel tagasi 
pidivad minema. Sissetulek oli terwelt 
485 rubla… Oratoriumi ümberpa-
neku Saksa keelest toimetas P. Grüns-
feldt.

Keeleküsimus pole sugugi ene-
sestmõistetav. Venestamispoliitika 
tulemusena õpiti koolides vene 
keeles ja näiteks eesti koguduse-
na tuntud Kaarli kiriku juhatuse 
ja konvendi protokolliraamatud 
näitavad, et 1897. aastal dominee-
ris saksa keel, 1898 on kasutusel 
mõlemad keeled, aga konvendil 
siiski saksa keel. 8. jaanuaril 1899 
on konvendi koosoleku protokoll 
veel saksa keeles ja 5. veebruaril 
1899 eesti keeles! Koolides õpe-
tati vene keeles, omavahel räägi-
ti saksa keeles ja peeti end ometi 
eestlasteks ja eestluse eest võitle-
jateks! 

Järgnevalt esitati veel 14. mail 
1900 Max Bruchi ballaad „Ilus El-
len“ ilmalikul kontserdil. 

3. detsembril 1900 kõlas Jaani 
kirikus Heinrich Barthi „Jõuluora-
toorium”. Missuguse elamusega meie 
rahwas sellest eeskujulisest kontserdist 
osa wõttis, näitas wiimase paigani 
täidetud kirik. Soowida jääb ainult, et 
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hra Tedder sagedamini säherdusi kont-
sertisid toime paneks; on ta ju ainuke 
kunstnik meie linnas, kes wäljamaa 
rahwalised oratoriumid Eesti keeles ka 
meie rahwale kuuldawaks on teinud.

25. märtsil 1901 esitati Jaa-
ni kirikus Carl Heinrich Grauni 
„Jeesuse surm”: Paastu-oratorium 
„Jeesuse surm“ kantakse praegu igal 
suurel reedel Berlinis kuulvamale; ta 
käis omal ajal kuulsuse poolest J. S. 
Bachi oratoriumitest ülegi… See on 
esimene paastu-oratorium, mis Eesti 
keeles ülepää on ette kantud. Sama 
teost esitati edaspidi veel 3 korda: 
Jaanis 1903 ja 1905 ning  Kaarlis 
1907. Vahepeal täpsustati, et te-
gemist on kantaadiga. Kontser-
did läksid menukalt, Tedder ning 
tema koorid ja solistid pälvisid tä-
helepanu ja kiitust. 

Eesti Postimees mainis 19. märt-
sil 1905, et Kaarli kiriku organistiks 
on siinne muusikaõpetaja hr Theodor 
Tedder valitud. Huvitav on see, et 
kuigi elulooandmetes on kirjas, 
et ta oli alates 1901. aastast kato-
liku kiriku organist, pole kusagil 
mingit teksti selle tegevuse kohta. 
Kaarli koguduse konvendi koos-
olek 8. aprillil 1907 arutleb oreli-
mängija palga küsimuse üle. Pandi 
ette 100 rubla aastas palka juure pan-
na. Nii et aastane kindel palk 300 
rubla. Siinkohal tuletan meelde, 
et Theodori venna Arthuri stipen-
dium Peterburis oli kahel esime-
sel aastal (alates 1899) 300 rub-
la ja kolmandal aastal 500 rubla! 

1907. aastast on teada, et Ted-
der andis orelikontserte Rakveres 
ja Narvas, kaastegev oli solist. 

Narva Aleksandri kiriku 30 
registriga Walckeri orel, mis oli 
valminud 1886, hävis Teise maail-
masõja ajal. 

Esinemiste kohta võib kokku-
võtvalt öelda, et põhilised kont-
serdipaigad olid Tallinn ja Viru-
maa, kaugeimad Iisaku ja Narva 
ning lõuna poolt Juuru ja kaugem 
Pilistvere. Ei tohi unustada, et 
liikumine polnud tollal nii lihtne 
kui praegu. 

Pärast kooli lõpetamist Leipzi-
gis oli kontserte rohkem, Th. Ted-
der oli ilmselt ka vabam oma aja 
kasutamises, andes klaveritunde 
ja tegeledes kooridega erineva-
tes seltsides jne. 1898 esineb ta 
esimest korda koorijuhina. Pea-
le Kaarlisse tööleminekut jääb 
kontserte vähemaks, mis on ka 
arusaadav, sest kiriku juures töö-
tades pole sa enam eriti oma aja 
peremees. 

Orelikavades pole näha erilist 
arengut. Mitmed teosed kordu-
vad. Siingi on tegemist tüüpilise 
koolijärgse olukorraga, kus iga-
päevatöö tuleb peale ja pole enam 
eriti aega uut repertuaari õppida. 
Selleks aja leidmine ja võtmine 
nõuab otsusekindlust ning ilmselt 
polnud ka eriti väljundit. Näib, et 
rohkem tähelepanu suundus koo-
ridele ja solistide saatmisele ning 
see töö leidis tunnustust. Kirikud 
olid ka kütmata, külma aja ja tem-
peratuurimuutused pidid üle ela-
ma nii organistid kui orelid.

Näeme, et tema 19 tegutsemis-
aasta jooksul sai ta anda orelikont-
serte mitmel uuel, sh Normanni 
orelil. Kommentaaridest kontser-
diarvustustes saab välja lugeda, et 
kontsertidel juhtus orelitel ikka 
tehnilisi viperusi (nagu praegugi). 

Kahjuks elas Theodor Tedder 
vaid 42-aastaseks. Ta suri 1913. 
aasta esimesel jõulupühal, mis on 
kiriku organisti jaoks väga tähele-

panuväärne kuupäev. Ta oli kind-
lasti jõulude eel väga hõivatud ja 
jõululaupäev on organistile alati 
väga pingeline. 

Postimehes, Eesti Päevalehes  
ja Tallinna Teatajas avaldati järele-
hüüdeid. Õppimist lõpetades tuli ta 
Tallinna ja asus siin esiteks muusika 
õpetajana ja organistina tegevusesse. 
Niihästi neis ametites kui ka muidu 
meie muusikaelu edendamisest tege-
valt osa võttes wõitis Teder anderikka 
kunstniku ja lahke ning heasüdam-
lise inimesena kõigi lugupidamist, 
kes temaga kokku puutusid. Wiimasel 
ajal oli kadunu hädise tervise pärast 
sunnitud avalikust elust ja muusika-
lisest tegewusest, nii palju kui see ta 
otsekoheste ametikohuste piirkonnast 
kaugemale ulatas, tagasi hoidma. Vii-
mast korda kuulsime ta orelimängu 
Estonias ühel rahvakontserdil. 

Theodor Tederiga kaotas Kaarli 
kogudus osawa ja wilunud organisti 
ning Eesti muusikat armastav selts-
kond anderikka muusikamehe.

Järelkajade kommentaariks
E. Pilliroog on kirjutanud: Olgu 
siinjuures lisatud, et Tallinna eestlas-
konna hulgas algas vokaalsümfooni-
liste suurvormide viljelemine 1904. 
aastal, mil August Topman läks Tallin-
na Jaani koguduse organistiks ja moo-
dustas seal oratooriumikoori.

„Mälestustes“ kirjeldab Top-
man, et oma eelkäijalt Tallinna 
Jaanis sai ta paarikümneliikmelise 
koori. Pastor William Grohmann 
oli muusikahuviga, ilusa tenori-
hääle ja absoluutse kuulmisega 
ning toetas muusikatööd. Aasta 
pärast oli lauljaid juba 60.

E. Pilliroog: Ja kui 1907. aas-
tal asutati Eesti Evangeeliumi Lute-
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ri Usu Kiriku Muusikaselts, siis oli 
August Topmani kõrval lühikest aega 
selle teine dirigent Theodor Tedder. 
Koor, mis kasvas 100 liikmeliseks, esi-
tas klassikaliste oratooriumide kõrval 
ka teisi koorile loodud suurteoseid. 
Theodor Tedderi järel abistas August 
Topmani ka hilisem Kaarli organist 
Mihkel Lüdig.

Postimehe artiklites toodud 
kontsertide info viitab, et just 
Tedder, olemata selle kiriku orga-
nist, alustas oma kooriga Tallinna 
Jaanis suurvormide ettekandeid 
eesti lauljatega ja eesti keeles.

Topmani mälestustes on kir-
jas: Pastor Hurt (Kaarlist) tahtis viia 
suurte klassikaliste teoste ettekand-
mist laiemale alusele ning püüdis sel-
leks kaasa tõmmata kõiki kirikukoore. 
… Loodi Eesti Kiriklik Muusika Selts, 
mille esimeheks sai selle mõtte algata-
ja Rudolf Hurt. Koorijuhid leppisid 
kokku, et juhatavad ühendatud koo-
ri kordamööda. Ühendatud kooride 
poolt tuli Kaarli kirikus ettekandele 
Grauni „Jeesuse surm“, mida juhatas 
Theodor Tedder. Minu juhatusel tulid 
Jaani kirikus ettekandele Mendessohni 
oratoorium „Paulus“ ning Haydni ora-

toorium „Loomine“. Topman juhatas 
ka Saint-Saënsi „Requiemi“, mida 
korrati Kaarlis 06.12.1909, kui 
toimus ka köster Pfaffi mälesta-
mine. Siis juhatasid nii Tedder kui 
Topman. 

Väidetavalt oli Th. Tedder seo-
tud 1910. aasta laulupeo etteval-
mistamisega. Peole registreerus 
ka tema juhatatud Kaarli kiriku 
120-liikmeline koor. 

Laulupeoks hakkas Kirikliku 
Muusika Selts Topmani juhatami-
sel õppima Mozarti „Reekviemi“. 
Kontserdil pidi ettekannet juha-

Mozarti „Reekviemi“ ettekanne Tallinna Kaarli kirikus. Teises reas istuvad vasakult keskel Kaarli koguduse organist Theodor 
Tedder, koguduse õpetaja Rudolf Hurt ja Jaani kiriku organist August Topmann. Foto on tõenäoliselt tehtud  Mozarti „Reekviemi“ 
2. ettekande ajal 17. oktoobril 1910. Esimene ettekanne toimus 14. juunil 1910. Kaarli koguduse arhiiv. 
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tama üldjuht Mihkel Lüdig. Et-
tekanne toimus laulupeo päeval 
Kaarlis 150 lauljaga suurendatud 
Estonia sümfooniaorkestri kaas-
tegevusel. Topman meenutab: See 
kontsert kujunes ühtlasi seltsi luige-
lauluks, sest peale koorijuhtide, kes 
töötasid üksmeelselt, oli mõõtuandev 
veel lauljaskonna tahe. Sellel mit-
mest koorist kokkupandud lauljatepe-
rel tundusid omavahel olevat teravad 
küünarnukid.

Kaarli koguduse arhiivis on säi-
linud pilt, mis ilmselt on tehtud 
Mozarti „Reekviemi“ 2. ettekan-
de ajajärgul. Koor on suur, aga 
150 lauljat enam kokku ei saadud. 
Kordusettekannet 17. oktoobril 
1910 juhatas Topman.

Kokkuvõtvalt võib siis öel-
da, et selts püsis vaid kolm aastat 
(1907–1910) ning koorijuhid olid 
võrdsed, kuigi Topman juhatas 
rohkem ning Lüdig pidi tulema 
vaid laulupeo ajal Mozarti „Reek-
viemi“ juhatama. 

Võttes kokku esimeste kõr-
gema haridusega muusikute Jo-
hannes Kappeli, Miina Hermanni 
(hiljem Miina Härma), Konstan-
tin Türnpu, Theodor Tedderi ja 
Woldemar Schütsi mõju eesti 
muusikaelule, A. Kasemets on 
kirjutanud, et ühestki neist ei saa-
nud meie muusikaelu aktiivset juhti, 
kes selles oleks üles seadnud senisest 
sügavamaid kunstilisi ja selgemad 
rahvuslikud põhimõtted ning astunud 
otsustavalt tegevusse nende läbiviimi-
seks ja maksmapanemiseks…

Peale kogu materjali läbitööta-
mist ütleksin, et Anton Kasemets, 
kes tuli pärast Tedderit 24-aas-
tasena neljaks aastaks Kaarlisse 
organistiks, on Tedderi vastu üle-
kohtune. Kasemets õppis 1908–

1914 Peterburis ja on kahtlane, 
kas ta oli kodumaa muusikaeluga 
kogu aeg kursis. Eesti Muusika 
Infokeskus märgib, et kuna ta oli 
kodus harmooniumi õppinud, siis 
ta asendas Tedderit Kaarlis alates 
1904. aastast. Ta oli siis 14-aasta-
ne!? 1909. aastani töötas Kaarlis 
köster Pfaff, kes oli just koori-
juhina väga edukas, aga mängis 
ka orelit. Alates 1909. aastast oli 
köster Gustav Kasemets. 

Tedder osales aktiivse kooriju-
hi ja organistina linna kirikumuu-
sikas, seltsi- ja kultuurielus. See 
kõik nõudis head pealehakkamist, 
organiseerimisoskust ja annet. 
Märkimisväärne on, et ta laskis 
suurvormide tekstid eesti keelde 
tõlkida. Kui lugeda Tedderi artik-
leid kontsertide kohta, siis tema 
keel on värvikas ja mitte paha-
tahtlik. Ta teeb kriitikat, kuid on 
ka huumorimeelega. Temast jääb 
mulje, et ta oli meeldiv kaastöö-
line, professionaalne muusik, laia 
tegevusväljaga. 

Rapla ajalehes Ühistöö annab 
muusikateadlane Oskar Kunin-
gas tema tegevusele positiivse 
hinnangu. Samas lehes kirjutab 
J. Püvi temast veel 12. aprillil 
1975. Iseloomulik on, et kirikut 
ei mainita ja tutvusringkonda on 
toodud näiteks H. Pöögelmann 
ning tegevusvälja laiendab jalgrat-
tasõitjate selts Kalev, millest mujal 
juttu pole. See on omapärane vaa-
tenurk, mille lõppu tahaks lisada 
igal juhul nüüdisaegse naerunäoga 
emotikoni: Sajandi algusele oli ise-
loomulik eesti rahva kiire majandus-
lik, ühiskondlik-poliitiline ja kultuu-
riline areng, ka klassivõitlus. Kiiresti 
läks edasi rahva muusikaelu. Tollal 
oli Tallinnas tähtsamaks muusikaelu 

juhiks üks Juurust pärit mees, sealse 
köstri poeg Theodor Tedder, kes pani 
aluse eesti koorilaulule Tallinnas. Tal 
oli juba sajandi algul oma nais- ja 
meeskoor, kellega ta üritas pikemaidki 
muusikapalu ette kanda. Ka rakendas 
ta koori esinemise juures deklamat-
siooni. Deklamaatorina esines ka J. 
V. Veski, hiljem tuntud keeleteadlane, 
professor ja akadeemik. Th. Tedderil 
olid sidemed kodanlik-demokraatliku 
ajalehe «Teataja» toimetuse rahvaga, 
nagu Ed. Vildega, H. Pöögelmanniga, 
O. Müntheriga, J. V. Veskiga, M. Unde-
riga, ka kunstnik H. Laipmanniga. H. 
Pöögelmann tõlkis Tedderile koorilau-
lude tekste. Eesti haritlaskond tegut-
ses tollal Tallinnas jalgrattasõitjate 
seltsis «Kalev». Vähesed teavad, et esi-
meste eesti päevakajaliste varietee-est-
raadiõhtute organiseerijaks oli tolles 
seltsis Ed. Vilde. Muusikalise osa eest 
hoolitses seal Th. Tedder.

Kasutatud allikad: Th. Tedderi esi-
mese poja poja Peep-Teofili koos-
tatud pere sugupuu materjalid 
„Eelkäijad. Juuru köstrist Juhanist 
kuni vend Hillarini“ ning vend 
Arthuri mälestused. Materjale on 
kogunud Kaarli koguduse info-
juht Külli Saard, artikleid Kaarli 
koguduse raamatus ja erinevates 
koguduse trükistes on avaldanud 
muusikateadlane Ene Pilliroog. 
Informatsiooni saab omaaegsetest 
Postimehe ja teiste ajalehtede ar-
tiklitest, Tedderi enda kirjutatud 
muusikakriitikast ja temale teh-
tud järelehüüetest ning Kaarli ko-
guduse konvendi protokollidest. 
Orelite ehitusaegade küsimuses 
aitas Toomas Mäeväli.

Koguduse organist-koorijuht 
Piret Aidulo
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