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ENNE ALUSTAMIST
Nii nagu lavastust teele saates, nii ka käsikirja käest andes – ikka jääb
midagi vaevama, midagi puudu; ja välja loetakse sellest, mida sa ütelda
oled tahtnud, veel midagi või hoopis midagi muud. Pole parata.
Need raamatud räägivad sellest, kuidas „ei saa sa iialgi tagasi”. Ehk siis
õpilase võlast õpetaja ees.
Kunagi – mis aastal, kui vanana? – tippisin ma arvutisse aastanumbrid 1920–1977, ja igaühe alla 12 kuud. Tundus, et ühest elust on võimalik
taastada väga palju, ühte elu on võimalik kaasa elada. Üsna ruttu sain aru,
et see võtaks aega rohkem kui ühe kübemete kokkukandja elu ja kes siis
nende elu elaks?
Ja niikuinii – ühe elu sees on mitu elu, mitu mitut värvi elu. Loojate
elulugusid lugedes, olgu need teiste kokku pandud või omalood – kui Sa
oled ajakaaslane, siis tead Sa veel midagi, tead pisut teistsugust elu ja ei
jää rahule. Ehk selle pärast, et iga lugu on elust kirjutaja, mitte niivõrd elu
elanu nägu. Intervjuu peegeldab intervjueerijat – see on aastakümneid mu
veendumus olnud.
Niisiis – pole põhjust püüdagi objektiivne olla, see lugu on minu nägu.
Minu tänase päeva nägu. Mõnda mu õpetaja nägudest tunnete ehk ka.
Kui palju selles teisi tuttavaid vilksatab, oleneb eelkõige lugejast. Minu
tänase päeva nägu, kuigi ma tsiteerin enamasti 28–35-aastast Karusood ja
52–57-aastast Pansot, valiku teen ma ju täna. Minult on juba küsitud, mis
raamat see on, kellele see raamat on. Teatriinimestele ehk eelkõige, õppijatele ja neile, kes enam ei õpi – neile on siin palju tuttavat ja sama palju
ehk ka võõrastavat. Ma ei taha tagantjärele tark olla ja üldistada kuidagi
oma kunagist õnne ja ängi; varjata, siluda, näpuga näidata, akadeemiline
olla. Küllap kirjutatakse ka sellised raamatud.
Siin on mitmeid vasturääkivusi ja mitmed küsimused jäävad õhku. Ma
ei kommenteeri neid, ma ei vasta neile.
Ma kasutan Karusoo (VII lend) erialapäevikuid 1972–1976; Panso lavastatud „Ehitusmeister Solnessi” proovide üleskirjutusi 1973–1974; Panso
kartoteegikaarte aastatest 1972–1977; lavakunstikateedri protokolle VII
lennuga seoses; Lea Tormise kommentaare ajast, mil ta esimest korda tutvus
Panso kaartidega, ja hilisemaid kokkuvõttekilde; intervjuusid Mari-Liis
Külaga aastast 2019.
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Panso nimetas oma seitset kaardikasti doktoritöö materjalideks. Tegelikult
sisaldavad need märkmeid ka teostamata jäänud raamatute ja lavastuste
tarbeks: „Naljakas inimene II” ehk „Maalemaa”, „Lembitu”, autobiograafia
ehk „Teatri vang” (lõpuks sündis samanimeline dokfilm), „Tõde ja õigus I”
ja „Tõde ja õigus IV”.
Sellel ajal, kui Panso kirjutab siin raamatus tsiteeritud kaarte, olid veel
ütlemata kõik need suured, ilusad ja õiged sõnad, mida jätkus küllaga
pärast tema surma. Seepärast jutustavad kaardid pigem üksindusest, valust,
mahajäetusest – ajast, mil ta nii väga puudust tundis elu hoida aitavatest
sõnadest. Ja mina olen üks nendest, kes ei osanud ja ei teadnudki talle neid
sõnu ütelda.
Meil suuremat meest teatrisajandis ei ole, ometi on tema pärand läbi
töötamata, osa varandusest laiali kantud, ära antud, ja jupikaupa erinevates
kohtades üles korjatud.
Mina seda lünka ei täida, mina kirjutan oma võlast.
Siin raamatus on juttu paljudest inimestest ja ma tean, kui ebamugav
on leida oma nime trükituna. Olen püüdnud, et see poleks liiga ebamugav.
Merle Karusoo 75*

* Numbrid nimede taga märgivad kirjutaja-kõneleja vanust kirjutamise-kõnelemise hetkel. – M. K.

9

1971

VEEBRUAR
TALLINNA RIIKLIKU KONSERVATOORIUMI
LAVAKUNSTIKATEEDRI KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 155
20. veebruaril 1971

Tegelased:

Voldemar Panso, Draamateatri peanäitejuht, lavakunstikateedri juhataja 50
Mikk Mikiver, Noorsooteatri peanäitejuht, VI lennu juhendaja 33
Maimu Valter, õppenõukogu liige, Priit Põldroosi õpilane 45
Grigori Kromanov, filmirežissöör, VI lennu juhendaja 44
Karl Ader, lavakõne õppejõud 67
Arvo Kruusement, filmirežissöör, loodetakse tulevast õppejõudu 42
Kaarin Raid, Endla teatri lavastaja, Maria Knebeli* õpilane, loodetakse
tulevast õppejõudu 28
Ivika Sillar, lavakunstikateedri juhataja abi 36

Voldemar Panso

Kateedri tuleviku probleem on praegu kõige tõsisem. Pedagoogi töö on
muti töö ilma igasuguse efektita. Kõige lihtsam oleks meil kõigil käega
lüüa, las tulevad uued inimesed. Kuna olen kahe koha peal, tean, et pole
ka ise selles väärtuses, mis peaks olema. Aga terve teatri tulevik saab
siit alguse. Liikumine on meil alati tugev olnud. Tänu sm Aderile on ka
lavakõne tase tõusnud. Aga eriala õppejõudude kohad on täitmata. Personaalselt ei süüdista ma kedagi, aga ometi peame igaüks oma hingepõhja
vaatama. Kui erialas on lüngad, mõjub see kõigile teistele ainetele. Keda
tuleks veel kateedri juurde tõmmata? Mitmel, kel filmitöö, jääb pedagoogiline töö lünklikuks. Igaühel on põhihuvid mujal. Kes tuleb kunagi minu
asemele, kui mina kaon? Me võime kateedri käest anda, aga kas tuleb
siis parem kvaliteet. Tunnen, et kui pole kateedrit, kängun ka lavastajana. Ainult entusiasmiga kateeder ei saa töötada. Kool algab esimesest
päevast ja peab kestma kõik neli aastat. Aga eelmine lend lõpetas ühe
diplomilavastusega!!!

Mikk Mikiver

See on küsimus, olla või mitte olla? Moraalne kohustus on mul siiski olla
teatris. Pean tihti tulema tundi ettevalmistamatult. Esimese kursuse juures
ei osanud neilt nõuda, olen võlglane. Ma mõtlen järele. Pettust pole mõtet
* Maria Ossipovna Knebel (1898–1985) oli Panso erialaõppejõud GITIS-es.
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teha. Konservatooriumi seisukoht on kindlasti selline, et Panso pole osanud
kasvatada kaadrit.

Maimu Valter

Siinolijatest ei tohi keegi lahkuda, siis kaob kateeder. On ju ometi suudetud
anda kolm diplomilavastust ja need on olnud eesti teatriajaloos sündmuseks.
Pedagoogika on seotud režiiga, see on vaieldamatu, ja see kirjutab ette ka
inimeste arvu, kellest valida.

Grigori Kromanov

Olen palju sellele mõelnud. Töö esimese kursusega viis mind meeleheitele,
aga ometi tunned, et ise õpid rohkem. Kateedris peaks pidevalt viibima
hommikust õhtuni – siin sünnivad inimesed, nende arusaamad, nende
maailmavaade ja kunstimeisterlikkus. See vajab igapäevast juuresolekut.
Aga ma olen liiga vana, et ükskord valitud teed muuta. Film on veres, see
on otsekui haigus. Loobuda pole võimalik. Ma vist pean kateedrist ära
minema, et mitte alt vedada.

Voldemar Panso

Me peame töö paindlikumaks tegema. Töö tsüklite kaupa. Muidu laguneb
kõik.

Karl Ader

Ega ilmaimet välja ei mõtle. Aga tuleb olla ettenägelikud. Kuude kaupa
täpsemalt planeerida. Kui tunnid ära jäävad, see lagastab kursust.

Arvo Kruusement

Võibolla oleks mul kergem novembris ja detsembris. Sügisel – septembris,
oktoobris on peaaegu võimatu.

Kaarin Raid

Ma ei tea, mis saab. Oktoobris algab teatrihooaeg.

Grigori Kromanov

Võrdlemisi väljapääsmatu tundub see olukord.

Voldemar Panso

Ja ometi tuleb leida väljapääs. Tuleb mõelda homsele päevale. Igaüks peab
oma olukorra põhjalikult läbi kaaluma.
Protokollis: Ivika Sillar
Alla kirjutas: Voldemar Panso*
* Kõikide dokumentide puhul, sh Panso kaardid, on kirjaviis jäetud muutmata, parandatud
mõned nime- või trükivead.
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1972

JAANUAR
PA N S O K A R T O T E E K *
Rutiin näitlejatöös on seotud rutiiniga elus, mis soodustab rutiinis mõtlemist,
tsitaatide järgi joondumist, autoriteetide tõdede kriitikata omandamist.
Kõlab pisut koledalt tänases päevas, aga kunstnikul ei tohi olla autoriteete;
kõige tähtsam: ta ise ei tohi muutuda endale autoriteediks.
Rutiini soodustavad näidendid, filmid, raadiosaated, kõige enam ajalehed.
Lugesin Сов. Эстония uusaasta numbris oma intervjuud.**
Ei midagi sellest, mida rääkisime. 90% kõmisevaid lauseid, mida oleks võinud öelda ükskõik kes, mitte mina.
See pole kaebeks, ega vihastamiseks, vaid mõistmiseks, kuidas meid ümbritseb mõtterutiini raudne rõngas.

a

„Pooliku tõe vale”

Teema, mida pean tänases päevas väga oluliseks. Sest aastakümneid on meid
kasvatatud pooliku tõe vales, mis on kõige halvem kõigist valedest, sest vale
on lihtsalt vale, aga poolik tõde läbiraputavalt desorienteeriv.
Vrdl. GITIS*** – Kanti õpetuse või sürrealismi tutvustamine.
22. jaanuar 1972
„Inimene ja inimene” esietendus

* Edaspidi tunnete Panso kartoteegikaardid ära hallikast taustast ja kirjaklambri märgist.
Kaarte (+ lehed, mis otse kaardid ei ole, aga samades kastides, ÜHIKUID ühesõnaga) on üle
kuue tuhande. Kuigi Panso on ise nimetanud arve 2000, 3000. Ilmselt mõeldes ainult neid, mis
on otse doktoritööks mõeldud. Kastid sisaldavad ka kandidaaditöö materjale ja palju muudki.
Paljude kaartide kvintessentsi saime kätte VII lennu stuudiumi ajal, paljud mõtted vormusid
artikliteks-kõnedeks Panso eluajal ja kõik tema huviharud siia lihtsalt ei mahu. – M. K.
** И. Тати. Новый год в Пуэнт-Нуаре. Советская Эстония, 1. jaanuar 1972.
*** GITIS – Venemaa Teatrikunsti Instituut (Российский институт театрального ис
кусства – ГИТИС). 1878 Moskvas asutatud teatrikõrgkool. Panso lõpetas 1955 GITIS-e
lavastajana ja oli seal aspirantuuris 1958–1965.

a
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TULEKAHJU
Pärnu maantee 361
3. VEEBRUAR

Mari-Liis Küla 95*

Meil oli kombeks, see oli Panso ettevõtmine, et igal aastal jaanuarikuus, kui
oli kõrgete koolide talvepuhkus... Tal oli kokku lepitud, et me sel ajal saame
võimaluse Kääriku spordibaasis suusatada ja samal ajal teha teatritööd.
Käärikul oli väga võimas spordibaas ja oma kindel programm. Hommikul
tõused, paned suusad alla... Iga teatud maa tagant oli puu külge kinnitatud
puust silt kilomeetrite arvuga – neli, kaheksa, kaksteist, kuusteist ja nii
edasi. Hommikul teed ringi, ütleme kuus kilomeetrit, siis jõuad just veel
hommikukohvile. Mõni aeg pärast sööki istud ja tegeled nende paberitega,
mis on järgmise lavastuse jaoks olulised. Mõnikord annab Panso mulle
raamatu, kust ta on võtnud mingi lõigu dialoogiks, et mina seda oma töös
arvestaks. Istume, töötame kuni lõunapausini. Enne seda jälle paarikilomeetrine suusamatk.

ESIMENE KARTOTEEGIKAART KÄÄRIKUL
25. JAANUAR**

a Hermann Bahr „Mees, naine ja kontsert”***

Kui kolmnurgad ja kolmnurgakesed tungivad aina tugevamini meie dramaturgiasse, kus pealegi prevaleerib hingetühjus, konjak, lõmpsimine ja annus
nilbust, siis juba tuua lavale kolmnurk meistrikäega kirjutatult, kus on vaimu,
vaimukust ja ideaale ning hingepuhtust.
Seepärast võtsin Bahri „Kontserdi”.
Heinkis on kätketud igavesti mehelik, see mida peetakse miinuseks ja mis
on armastusväärne lapselikkus.
Kui mõni küsib, miks te lavastasite Bahri? – Kas teile ei meeldi vahelduseks
klaas head šampanjat??
* Intervjuu Panso abikaasa, teatrikunstnik Mari-Liis Külaga on aastal 2019 teinud Merle
Karusoo.
** Esimesed selle perioodi kaardid on seotud Panso lavastusega „Tants aurukatla ümber”
(1973). Panso alustas „Tants aurukatla ümber” märkmetega päev hiljem, 26. jaanuaril 1972.
Need on ära toodud Lilian Velleranna koostatud põhjalikus ja põnevas dokumendikogumikus
„Tants aurukatla ümber”. Tallinn: Eesti Teatriliit 2006. – M. K.
*** Panso lavastus, Hermann Bahri „Mees, naine ja kontsert” esietendus TRA Draamateatris
8. augustil 1972. Peaosades: Gustav Heink – Eino Baskin, Marie – Ita Ever.
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Kunstnikunatuur on peenelt ära pilatud, ja naised ümber kunstniku. Naised, lilled, kirjad ja kuulsus, ilma nendeta ei saa Gustav Heink elada ega
hingata. Kangelaseks tõuseb kunstniku naine. Jah, elada selle inimese kõrval
on kangelaslikkus.
Marie teab, et Gustavi kunst ja kuulsus – selles on suur osa tema enese
ohverdusest. Ja proovides ta näeb, et on oma mehele kõik ja jääb kõigeks.
Ta näeb ka seda, et viga, see Gustavi „igavesti mehelik” on parandamatu.
Selle parandab vaid vanadus – mis on juba nii ligidale hiilinud. Ja siis algab
„Casanova kojusõit”. See on Vilde ja Jürmanni teene, see on paljude andekate meeste ja nende tarkade naiste teene, sest ainult selliste naistega nad
saavadki elada. Ja nende loomingus on nii palju nende naiste tarka andekust,
satelliidi eneseohverdust, ilma milleta loojad hukkuksid.
Oleks ka Marie loov isiksus, nad ei saakski koos elada, samuti nagu
G. B. Shaw ja miss Campbell* – kaks kõva kivi.

a

Näitlejal kurat sees

a

Eitades ümberkehastumist küsiksin, mis on siis näitlemises kunst?? Eitada
ümberkehastumist tähendab eitada suuri näitlejaid, eitada näitekunsti pühapäevi.
Iga näitleja mängib 2–300 osa. 2–30 on tal silmapaistvad, 2–3 on ta elurollid,
millega läheb teatriajalukku. Nendes on toimunud tõeline ümberkehastumine.
Paljuke neid näitlejaid on, kes selleni on jõudnud. Kõik teised on „tüübi
viskajad” ja iseenda mängijad.
Teha iseendast tüüp, ega’s see pole ümberkehastumine!

a

Ega asjata keskajal teater tema õiges tähenduses soikunud. Suur näitleja,
ümberkehastuja, oleks tuleriidale viidud kui nõid ja silmamoondaja, sest siis
usuti, et saatanal ja tema abimeestel on võimus minna elava inimese sisse
ja juhtida tema luuliikmeid, otsekui oleksid need tema omad. Ja nii juhtub
suure näitlejaga, kui roll istub sügavalt temas, et tema ise ei saa selle vastu.
Nii mõtlesin, kui katkestasin Karmi Pearu rollis, mis kuidagi ei õnnestunud,
ja kui ta rääkimast lakkas ja mulle otsa vaatas, olid need silmad koledad, sest
neis istus Pearu, kes otsis Orule pärijat.

* Georg Bernard Shaw (1856–1950) oli iiri päritolu inglise näitekirjanik ja kriitik. 1897 kohtus
ta inglise näitlejanna Stella Patrick Campbelliga (1865–1940). Kahe suure kunstniku vastastikusest imetlusest sai alguse aastakümneid kestev kirglik suhe, milles seisid vastamisi kaks
tugevat isiksust, mees ja naine, muusa ja kunstnik. Just Stellale kirjutas ta Eliza rolli oma
menukaimas näidendis „Pygmalion” (1912). 1963 lavastas Panso Estonias Shaw’ näidendi
ainetel valminud Frederick Loewe’i muusikali „Minu veetlev leedi”.
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16

Mari-Liis Küla 95

Ja Käärikult on mul meeles üks Panso väga ilus lause, mida ta ikka kordas
alati. Mul ei ole nüüd päris... Katsun meele tuletada. Suusatasime, terve
Kääriku ümbrus oli lumepitsis, ja... Ja Panso ütles: Need lumevalged... See
oli väga poeetiline lause. See lause jäi nagu Käärikule mingiks hümniks
või... või... või... ei suuda praegu meele tuletada.
Neid mälestusi on tohutu palju ja need on kõik seotud ikkagi alati meie
kahega koos. Aga üks nendest mälestustest on raske.
Me olime Käärikul, oli keskpäev, Panso kutsuti telefoni juure ja Panso
tuli tagasi ja ütles: Kivimäel põleb! Et direktor Kalvo* oli talle Kivimäe
raudteejaamast helistanud.
Kuniks meie Käärikul talvepuhkust pidasime, oli Panso viinud oma ema
IV haiglasse vanadusravile.
Mingit liiklusvahendit sealt Käärikult otse oli võimatu saada ja me jõudsime Tallinna hariliku liinibussiga umbes kell kuus õhtul, kui oli juba
videvik. Tänava poolt vaadates tundus, et tulekahju on rohkem sisemuses
hävitustööd teinud. Ja kõik lõhnas, haises, suitses. Kui me sisse läksime, siis
alles nägime, et terve Panso ema tuba, Panso ema toa kõrval köök – kõik
need olid täiesti hävinud. Panso isa oli, võib-olla tosin aastat tagasi, oli
pannud sinna tapeedi peale elektriharukarbi. Ja see oli kuumaks läinud,
süüdanud tapeedi ja kõik algas sellest. Panso ema mälestusriiul – kirja
pakid, kingitud nukukesed – see kõik põles absoluutselt ära.
Varsti jõudsid Lihulast kohale ka Panso õed Leida ja Iris**. Mina ei tahtnud ennast nende perekonna asjadesse segada. Tõmbusin eemale. Panso
raamatukogutuba oli ainult vett saanud, tuba oli alles. Söögituba oli ka
alles. Koda oli põlenud. Tegin meile suure voodi sinna Panso kirjutuslaua
ette, kus me saime kõik neljakesi magada. Mida nad omavahel rääkisid,
seda ma ei tea, leppisid ilmselt kokku, et emale tulekahjust ei räägita. Ja
haiglast viidi ema Lihulasse.***

Leida Sõerde, Panso noorem õde 82****
Ema: „Mu poeg on mind hüljanud...”

* Arved Kalvo (1910–1983) oli toona Viktor Kingissepa nimelise Tallinna Riikliku Akadeemilise Draamateatri (TRA Draamateater) direktor.
** Panso vanem õde oli Irina Mailend (1917–1987), aga kutsuti ka Iriseks ja Iiriseks. Panso
noorem õde oli Leida Sõerde (1925–2009). Õdedest kõige vanem, isapoolne poolõde oli
Hilda Vimb (1912–2003), kes abiellus eesti soost meremehega ja nad kolisid Vancouverisse.
*** Ema viidi Lihulasse, aga ka Panso ei elanud pärast tulekahju enam kui kaks aastat oma
kodus Kivimäel ja tema doktoritöö kartoteegikastid olid... kus? – M. K.
**** Intervjuu Voldemar Panso õe Leida Sõerdega on 2007. aastal teinud Merle Karusoo.
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Ema tuuakse pärast tulekahju haiglast koju.
Teda saadab Eino Baskin. Kevad 1972.

18

Panso ema Ida Panso ja Maria Knebel, Panso õpetaja GITIS-es, keda
Voldemar Panso on ise nimetanud oma teiseks emaks.

19

Mari-Liis Küla 95

Ma mäletan, kui me läksime haiglasse ema vaatama teisele korrusele, oli
pikk koridor ja palatite uksed olid lahti. Me läksime mitu korda mööda ja
see on mul raudselt meeles. Esimene oli Friedebert Tuglas vanaaegses ratastoolis, tumedas ratastoolis, kõrval, pikal alusel palju tema ihusse kinnitatud
voolikuid. Ja taga hämaras voodis lamas Juhan Smuul. Hallis hämaruses
Juhan Smuul. Ühes samas palatis need kaks inimest.*
Ja siis me läksime Panso ema palatisse... Meie riietel oli ju kerge suitsulõhn juures. Ma imestan, et Panso ema ei reageerinud. Aga võib-olla olid ka
esimesel õhtul Panso õed ja Panso kokku leppinud, et nad kuidagi õigustavad seda – midagi sellist, mis ei tooks ema teadvusse nii suurt katastroofi.
Ja kui me seisime Pansoga ema voodi juures, siis Panso ema tõmbas mu
äkki enda rinnale. Mina kartsin, et ta tunneb mu riiete suitsulõhna, aga
tema võttis mu ümbert kinni ja ütles, et hoolitse mu poja eest. Vaatasin üle
õla ja Panso naeratas nii nagu mingi sünnipäevalaps.

KEVAD
TRK LAVAKUNSTIKATEEDRI KOOSOLEKU PROTOKOLL,
kevad 1972

Voldemar Panso 51

Mul oli rektoriga põhimõtteline jutuajamine. Eriala töö ei ole normaalne.
Kas me võtame suvel uue kontingendi? Idee on alustada 10 režissööriga,
kuigi pole õppeplaane. Lauteriga** rääkisin, ta meile ei tule. Me peame
ise otsustama, kuna tunneme ise oma tööd ja tunneme inimesi. Õppejõud
peavad tulema režissööride hulgast. Kas näitlejate järgi on vajadust? Õiget
ülevaadet meil ei ole. Õppetöö normaalselt ei kulge. Kruusement ja Kaljo
Kiisk kukkusid ära. Mikiver käis 6–7 korda.

Maimu Valter 46

Kui kutsuda väljaspool teatrit, peab andma teatris koha.

Raivo Trass 25

Raid*** tahab vist Pärnust ära tulla.
* See mälupilt võib olla õige, aga pärit siis ilmselt aastast 1971. – M. K.
** Ants Lauter (1894–1973) oli lavastaja, näitleja, teatrijuht ja pedagoog. Oli teatrikoolis
1938–1941 Panso õpetaja.
*** Kaarin Raid (1942–2014) oli lavastaja ja teatripedagoog, juhendas lavakunstikateedri
VIII lendu.
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Voldemar Panso

Seda ei luba ministeerium.

Maimu Valter

Kateeder on tähtsam.

Karl Ader 69
Rummo*?

Voldemar Panso

Ta ei lavasta. Ta räägib klassi tühjaks. Aruojal** pole pedagoogiliseks tööks
eeldusi. Kilgas*** on ainult kultuurne ja distsiplineeritud.

Maimu Valter
Griša?

Grigori Kromanov 46

Ma ei saa olla ainult pedagoog. Minu tee on juba kord kino peale läinud.

Lea Tormis, teatriajaloo õppejõud 39

Selle järele nagu töö on läinud, pole meil õigust uut kursust vastu võtta.
Ei tohi inimesi petta, kui pole võimalik tööd pakkuda. Uuel kursusel peab
olema vähemalt üks kogemustega pedagoog. Raidi, Normetit****, Toomingat
võib proovida, kui on olemas kursuse juht. Volli, sa pead lõpuks jätma teatri
ja tulema kooli. Sisuline vajadus näitlejate järele suur. Loomulik konkurss
puudub aga, sest kohad on täis.

Voldemar Panso

Ma tuleksin ära küll, aga ministeerium? Griša, tule kateedri juhatajaks.

Grigori Kromanov
Ei.

Karl Ader

Õnnetu aasta on olnud. Kolm diplomilavastust ära jäänud.

Helmi Tohvelman, kehatehnika ja lavalise liikumise õppejõud 71
Panso, kateedri asutasite teie. See on eesti teatri tulevik.

* Vello Rummo (1921–2009) oli lavastaja ja teatripedagoog. Üks lavakunstikateedri ja Noorsooteatri asutajaid.
** Virve Aruoja (1922–2013) oli filmirežissöör.
*** Gunnar Kilgas (1926–2005) oli näitleja ja lavastaja.
**** Ingo Normet (1946) on lavastaja ja teatripedagoog. Aastast 1990 Eesti Muusika- ja Teatri
akadeemia lavakunstikooli õppejõud ja 1995–2011 juhataja.
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AUGUST
Draamateatri külalisetendused Tartus
Kultuuritegelased
Villem Ernits 82

a

Jaan Eilart 39***

a

82-aastane mees. Kehvas riides, vana portfelliga. Otsis mind „Pargis”* üles,
sõime, jõime kohvi. Ta pension on 53 rbl. Kuna Stalini ajal ütles kõnetoolis,
et Marxi teooria ripub õhus. Lasti lahti ja väike pension. Praegu ei ütle keegi,
et tal oli siis õigus.
„Ma tean oma surmaaja ette. Enamik minuealisi elavad 85+/– X. See X ei
ületa tavaliselt viit aastat. Minu 5 ei saa enam miinus olla, kuna saan 82.”**
Ma: Kas mälu on halvenenud?
„Ei ole, aga reuma segab. Olin noor ja karastasin endale reuma. Puunui ei
võta välja: avastasin parema vahendi, laia teraga peitli. Panen riide mitmekordselt alla ja siis taon laia peitliteraga. Reuma tegutseb peamiselt paremas
peapooles: katsuge, siin on muhud tunda. Ma võidan ta hiljemalt aastaga, siis
hakkan mälestusi kirjutama.
Viina maitset tean, võtsin kord erarongis napsu, see oli teatraalne patt, 15
kuldrubla läks heategevasse fondi. Ka 8 suitsu olen tõmmanud.
Vilde juubelil tervitasin teda karsklaste poolt. Vilde: Ma olen salliv inimene
ja võtan ka selle tervituse vastu.”
Küsisin, et kui peaksin kõne ta 85 juubelil, milline oleks tema põhiala,
see peamine teadmiste säng, millele võiksin osutada. Ta vastas, et hakanud
õppima filosoofiat kui kõiksuse armastust ja läinud üle filosoofiale kui äripäevasele armastusele, sest esimene arm oli liiga suur, et oleks osanud temaga
praktiliselt midagi peale hakata. Ja siis hajus jutulõng.
80 a. sünnipäeval panid ta tuttavad ta riidesse, kuid varsti müüs ta riided
ja ostis raamatuid. Ta kitsas tuba on informatsiooni täis kiilutud, pea samuti,
ja puudubki vist põhisäng.
Jumal armastab veidrikke. Ja mina ka!

Hommikune sõit Võrtsjärve mängudele jäi ära, kus pidi olema isegi Green****
ja angerjad. Vihma kallas alla. Läksime Jaan Eilartiga Park hotelli kohvi jooma.
* Tartus Toomemäel asunud hotell Park, kus sageli ööbisid eesti kultuuritegelased.
** Villem Ernits (1891–1982) oli eesti keeleteadlane ja karskusliikumise edendaja, elas 90-aastaseks.
*** Jaan Eilart (1933–2006) oli biogeograaf ja kultuuriloolane. Kuulus koos Voldemar Panso,
August Sanga, Karl Adra, Juhan Smuuli, Friedebert Tuglase ja paljude teistega sõpruskonda,
kellega käidi kultuuri- ja loodusmatkadel.
**** Arnold Green (1920–2011) oli ENSV riigitegelane ja olümpialiikumise edendaja. Oli
toona ENSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja.
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Jaan oli ikka veel nördinud, miks kirjutasin kirja õpilasele, ja miks „Sovetskaja Kultuuras”.* Kui seda vaja oli (mida sisuliselt ta toetavat), siis „Sirbi” või
„Edasi” kaudu.
Ma: Jaan, sa oled liig kaugel sündmustest ja liig ligi kohvikuklatšile. Ilma
selle kirjata ei istuks ma võib-olla siin.
JE: Aga sa kaotasid noorte hulgas populaarsuse ja mängisid trumbid Irdi
kätte.
Ma: Kui Ird** segab vett Moskvas, kui minule kardinaalsed küsimused
esitatakse Moskvast, siis vastan neile Moskva raadiusega. Ja kui vaja, teen
seda ka tulevikus. Kui Jaan Tooming*** oma maitset ning arusaamasid ei
revideeri, käib ta alla, talendile vaatamata. Ird toetab neid, aga kui Ungari
reisu järgi poisid liistule tõmmati, märkis Vanemuise parteiorganisatsioon:
Lavakunsti kateeder on nad selliseks kasvatanud. Neid rünnakuid tuleb veel,
ja mul peab olema selleks vastus.
Jaan jäi vait. Ta oli vait ka Alveri**** juures.

a Betti Alveri 66 juures

BA: Mis peab selleks olema, et võiks sündida looming? – KAOS. Iga kunstnik
on kaos. Loomisprotsess on kaosesse korra toomine, kaosest sündiv maailm.
Mida suurem kunstnik, seda suurem kaos; olenemata sellest, milline ta välja
näitab. (Kaarel) KARM on näitleja tüüpkuju. Ka (Rein) AREN.
Ka positiivne on kaootiline. Mida positiivsem, seda kaootilisem. Meie
püüame kirjandusse-kunsti tuua positiivse kui mõõdetud ja mõõdame ta
positiivsusest eluvõõruseks. Elulähedane on kaootiline.
Ma: AHT***** lõi positiivse kuju – Tiina. Ird küsib, miks ta lollakas peab
olema? Ainult positiivne tunneb ära positiivse, teised leiavad ta lollaka olevat,
nii Vargamäel kui Vanemuises. Positiivne mõjub ikka imelikult, pisut lollivõitu.
Eedi on loll. Kas Ird neil vahet ei suutnud teha?!

a Jaan Eilart

Aasta enne surma Elmar Kits****** tajus mineku paratamatust (vähk oli söögi
torus) ja pihtis melanhooliahetkel Eilartile: „Mis elu see oli, mis sai elatud; ma
pole isegi Itaalias käinud.
* Panso artikkel „Et sinilinnust ei saaks part” ilmus Nõukogude Liidu mainekas kultuurilehes
Sovetskaja Kultura 17. märtsil 1970.
** Kaarel Ird (1909–1986) oli tollal Vanemuise teatri peanäitejuht. Vastasseis Irdi ja Panso
vahel algas 1960ndate keskel ja kestis kuni Panso surmani.
*** Jaan Tooming (1946). Lavakunstikateedri III lend. Oli toona Vanemuise näitleja ja lavastaja. 1960ndate lõpus ja 1970ndatel teatriuuenduse – uue teatrikeele otsingute sõlmtegelane.
**** Betti Alver (1906–1989) oli luuletaja, kirjanik ja tõlkija. Panso portreteeris teda oma
raamatus „Portreed minus ja minu ümber” (1975).
***** AHT – Anton Hansen Tammsaare.
****** Elmar Kits (1913–1972) oli maalikunstnik. Kitse loomingu kirglikumaid kogujaid on
Jaan Eilarti vennapoeg Andres Eilart.
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Kits tahtis maalida viimase pildi, mehed tule ääres ja üks magab, pintsak
peal. Selle lubas enda nägu teha, teised oma sõprade nägu. Jäi tegemata;
vist elujõud rauges.
Ma: Surma eel muutuvad kõik naiivseks, nagu oleks terve elu ees, isegi
Sang, see tark ja aus inimene. Kui Tuglas suri, olid järgmisel hommikul juba
vastavad mehed sees ja edasi läheb Marlene laulu järgi: Kuhu on kõik kaustad
jäänd?
Närviarst öelnud Jaan Eilartile, et sellise närvikonstruktsiooniga inimesed,
kes ei oska puhata (ka mina kuuluvat nende hulka), neil olevat konjak puhkuseks. Ta võtvat üksi söögi alla 100–200 grammi. See olevat vajalik.
Teda tegi väga närviliseks, miks mina ei võta.
Ja läks siis kerge linnusammuga, helesinised püksid jalas.

Mati Undi* „Teatrimärkmikku” lugedes

Mis ma oskaksin öelda? Panin käsikirja käest sama segaste tunnetega, nagu
Teie ta lõpetanud olete.
= Ma ei julgeks protsessi eraldada resultaadist. Oma tegude eest peab
vastutama, nii elus kui kunstis. Kui kolme aasta jooksul on läbi proovitud mitu
teatrivoolu (psühho-, öö-, laadateater ja veel muud) ja mitu naist ning mitu
abielu. Kas on siis ühtegi naist õieti tundma õpitud ja süvenetud.
= Pole päris selge „Märkuste” adressaat. Lihtne teatrisõber taipab siit vähe,
ega minagi kõike ei tabanud. Pealkirjad on prohvetlikumad kui järgnev jutt.
Ma võtan teatrimängu nagu malemängu. Ta on samuti igivana, ja tema
uuendusi saab teha vanade meistrite kogemustele toetudes, nende otsinguid
teoorias ja praktikas läbi uurides, jätkates ja uuendades. Iga uuendus vana
hiigelpärandit läbi töötamata on õhus rippuv uuendus. Nii teatris kui males.
Huvitav, suhted on antud seal, kus neid vaja ei oleks, ja ikka ülivõrdes:
hiiglaslik. Eesti kõige parem, uus kvaliteet jne. (vastutustunne!): kus ootaks
suhet, läbitunnetust, seal on apostroof, mis ei aita järeldusele, vaid lubab
eeldada kõike: – et ka raamat ise on üks suur „pull”, bluff, nagu kogu ettevõte,
mida nimetatakse Eesti nooreks teatriks, ja mille puhul isegi küpsed kriitikud
mõtlikult kaasa noogutavad.
Ometi on „Märkmikul” üks teema: ta tahtmatult võib-olla näitab, kui võigas
on see bluff. Milline küünilisus võimaldab vastutustundetuse, avantürismi.
Meenub „Edasi” artikkel „Morfium juhi peakorteris”. Ja autori kõrvale kerkib
kummaliselt Goebbelsi kuju, ainult et tagumik on paksem.
Eesti noor teater ja rühmateater on segi aetud. Kuhu mahuks muidu lavakunsti 100 noort!? Avantüür kunstis on sama hull kui poliitikas. Hullem veel. Eriti
kui puudub kunstiline võime. Teil oli menu – rühma juures. Kellele ei meeldinud,
* Mati Unt (1944–2005) oli kirjanik, dramaturg ja lavastaja. Arvatavasti loeb Panso tema
märkmeid „Minu teatriglossaarium” käsikirjalise ajakirja „Thespis” tarbeks, mis on ühtlasi
„Via Regia” algvariandi aluseks.

a
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kes ei mahtunud rühma, olid väikekodanlased. Kas pole nii, et rühmast sünnib
uus väikekodanlus, see, kes on valmis igaks avantüüriks.
= See, mis juhtus kunstis ja mis juhtus eraeludes, on seotud, mitte juhuslik.
Ainult mitmed võisid tulla puhtate mõtete ja lootustega, mõistmata juhtide
hävitavat, vastutustundetut jõudu.

a Tants aurukatla ümber

MOIRA* – Pime jõud peab olema nähtav-aimatav etenduses.
Ta ripub tegelaste kohal, kes püüdlevad, heitlevad, rabelevad. Sipelgapesa
tunnetus. Põlvkonnad vahetuvad. Aga dealektika raudne järjekindlus näitab,
kõigel on algus ning ots. Kõik muu on pime juhus, vägivald. Ja ikka tulevad
käed ja peksavad vilja aja suures peksumasinas – kuni tõuseb päike.
Šamaanide tants. Nende trummide rütm; ekstaasi minek. Võib-olla šamaanide kaudu saabki ilmutada moira pimedat jõudu. Šamaanid ja oinaste koor.
Lõpp on vaikus. Kõik vaatavad, ootavad. Midagi peab jälle tulema. Milline
on järgmine tants? Kes meist järgi jääb – elu jätkama?
Kas see on siis uus teater? Nii ei küsita. Eepiline teater, maskiteater – see
on vanem kui illusiooniteater.

a 31 aastat olen teatrit teinud ja täna „Aurukatelt” kirjutades jään mõtlema:

mis ülesanne on teatril? Mis ülesanne tal ei ole, on selgem: teatri ülesanne ei
ole vastust anda, kirjeldada, ära seletada. Ta ülesanne ei ole ka mõtteid anda.
Küll võib üks ta funktsioone olla mõtteid äratada. Kuid mille kaudu. Mõtteid
äratada mõtete kaudu? Seda teeb ka ajaleht, raamat, aforism, maksiim.
Milleks siis lavapildid, kujud, atmosfäär, kogu keerukas aparatuur? Milleks
siis emotsioon, kui mõtte kaudu mõte. Etendust ei mäleta me ometi mõne
mõtte kaudu, vaid sageli pausi, atmosfääri, sisetõusu prahvatuse järgi, kujude
süsteemi, lavapildi kujundi, üksiku valguskiire või helitausta kaudu.
Kui mulle öeldakse, et Panso, te pole veel lavastanud Draamas revolutsioonist või isamaasõjast näidendit, küsiksin ma: aga miks peab just sellest
lavastama??
Öeldakse, et repertuaaris puudub revolutsiooni temaatika? Puudub palju
temaatikaid, miilitsa, tuletõrje, julgeoleku jne. temaatika. Kas siis teatrit
tehakse temaatika pärast. Meie televisioon kubiseb sõja ja revolutsiooni
temaatikast ja inimene keerab TV kinni.
Tähendab, milleks teha teatrit? Kunstnik teeb enda pärast, tal on endal
midagi öelda, tema enda „temaatika”. Kuna ka ministeeriumil on oma „temaatika”, siis tekibki segadus: mis ülesanne on teatril. Küllap ta on ikka ajastu
peegel, kus ajalapsed oma sisepuntrad lahti harutavad – nii sisus kui vormis.
Nõnda näib, et teatri laiem ülesanne nagu olekski teater ise. Teatri idee
nagu olekski teatrit teha.
* moirad – vanakreeka mütoloogias saatusejumalannad
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Doktoritöö

a

Autobiograafia

a

			
Mu eelmise raamatu kriitika.*
Lõpupeatükk
			
Käesoleva raamatu kriitika.**
Neis kahes peatükis, alguses ja lõpus, peaks ring sulguma.
Õigemini spiraal peaks tõusma uuele tasandile.
Olen kokku võtnud oma elutöö, oma tõeotsingud kogu praktika ja kõrvalmõjudega. Käesoleva raamatu kriitikas vaatan tulevikku, mis võib olla siin
jäävat, mis aeguvat. Ainult minevikku mõistes võib mõista tulevikku.
Stiil: Seda teha aforistlikult, mitte heietavalt.
Tark huumor, kujunduslikkus, paradoks ja annus skepsist – see on teatri
mõjuvaim keel. Kui ta toetub kogemustele, elutarkusele, sihikindlusele ja
teadmistele ning kultuurile.

Imelik on minuga, ma pean endas keerleva välja reageerima nii kunstis kui
isiklikus elus.
Ma ei saanud öö läbi magada selle totra vestlusringi pärast „Edasis”
(27.08.72). Täna kirjutasin mõtted artikli üle paberile. Võib-olla ma kõike nii
üksikasjaliselt hooaja avasõnas ei räägigi, aga korraga on kerge.
Sama sisemine rahutus jättis mu sõja ajal kodumaale.
Sama sisemine rahutus viis mu 1950 Moskvasse õppima.
Sama sisemine rahutus paneb mind kirjutama ja lavastama. Siis on kergem.
Kui ma seda ei teeks, ma ei elaks. Või püüaks oma elava savi endas nii ära
kuivatada, et miski ei läheks korda. (Kuis seda saaks?)
See vist ongi looja ürgomadus.

SEPTEMBER
Ainult omandatud koolile peatuma jäädes jääb varjatuks isikupära. Sünnib
n.ö. korralik keskmine. Jäädes aga istuma oma minal, seda avardamata, uusi
lätteid vastu võtmata tardutakse oma kesta.
Isiksus muutub sarkofaagiks. Kuju mängimise asemel tsiteeritakse pidevalt
ennast.
Ja see tüütab.

* „Töö ja talent näitleja loomingus”. Tallinn: Eesti Raamat 1965.
** „Töö ja talent lavastaja loomingus” – doktoritöö jäi Pansol kirjutamata.

a
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LAVAKUNSTIKATEEDRI ÕPPEJÕUD

Istuvad vasakult:
Lea Tormis (1932) on teatriteadlane, -pedagoog ja -kriitik. Alustas lavakunstikateedris
teatriajaloo õppejõuna 1961 ja on praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia emeriit
professor.
Karl Ader (1903–1933) oli lavastaja, näitleja ja pedagoog. 1969–1986 oli lavakunsti
kateedri lavakõneõppejõud. Sõbrad, tuttavad, kolleegid ja õpilased kutsusid teda
Kaarupiks. 2003 asutati Karl Adra nimeline auhind.
Voldemar Panso (1920–1977) oli Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri
asutaja ja esimene juhataja. 1978 asutati Voldemar Panso nimeline auhind, mis antakse
eeskuju väärivale ja perspektiivikale lavakunstikateedri üliõpilasele.
Helmi Tohvelman (1900–1983) oli ballettmeister ja tantsupedagoog. 1957–1981 lavakunstikateedri kehatehnika ja lavalise liikumise õppejõud. 2002 asutati Helmi Tohvelmani
nimeline auhind.
Viive Ernesaks (1931) on pianist, kontsertmeister, muusikapedagoog ja lavastuste
muusikaline kujundaja. Oli 1966–1988 (vaheaegadega) lavakunstikateedri õppejõud.
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1972. AASTAL VÕETI VASTU VII LEND

Ühispildilt puudub Reet
Neimar (1945–2008), teatriteadlane ja lavakunstikateedri
vene teatri ajaloo õppejõud.
2009 nimetati teatriliidu
kriitikaauhind Reet Neimari
nimeliseks auhinnaks.

Seisavad:
Enn Loo (1912–1992) oli tantsuseadja ja -pedagoog. Oli lavakunstikateedris akrobaatika
õpetaja.
Grigori Kromanov (1926–1984) oli filmi-, teatri- ja telerežissöör ning pedagoog. Töötas
1966–1984 (vaheaegadega) TRK lavakunstikateedri erialaõppejõuna.
Raivo Trass (1946) on näitleja ja lavastaja. Lavakooli III lend. Töötas 1986–1977 TRA Draamateatri lavastaja ja näitlejana ning oli Voldemar Panso kõrval VII lennu erialaõppejõud.
Tõnu Saar (1944). Lavakooli V lend, oli Noorsooteatri näitleja ja koolis lavakõne õppejõud.
Maimu Valter (1926–2002) oli teatriloolane ja -kriitik. Priit Põldroosi õpilane Eesti Riiklikus
Teatriinstituudis.
Ivika Sillar (1934–2020) oli teatriteadlane ja -pedagoog, kauaaegne lavakunstikateedri
juhataja abi.
Mikk Mikiver (1937–2006). Lavakooli I lend, näitleja ja lavastaja, VI lennu juhendaja koos
Grigori Kromanoviga ja XI lennu juhendaja.
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MIDA ON ÕPETANUD VOLDEMAR PANSO*
Lavakunstikateedri VII lennu I semester

Karusoo 34

Need päevikumärkmed ei anna täit ülevaadet ei lavakunstikateedri VII
lennu elust ega Voldemar Panso õppemetoodikast. Sest need on ühest küljest
kirja pannud I semestri tudeng, kes metoodikat veel jälgida ei oska, teisest
küljest – märkmed on liiga katkendlikud.
Selle päeviku järgi võiks arvata, nagu oleksime teinud väga vähe etüüde
ja harjutusi väljaspool konkreetselt töös olnud näidendit. Ometi see nii
polnud. Lihtsalt, mida enam ma ise olin kaasa haaratud tunni tegevuslikust
osast, seda vähem jõudsin teha märkmeid.
Õppetöö arenes piiskhaaval, enam-vähem nii ma sellest ka jutustan.
Jäägu vähemalt järjekord selliseks, nagu ta tõesti oli. Sisse on jäetud paljud
kordused, eriti sellest, mida Panso nimetas ükskordüheks. Ei haaranud meie
kõiki reegleid esimesel kuulamisel, ei haaraks vist ka lugeja.
See oli 4. september 1972 – lavakunstikateedri VII lennu esimene erialatund.
Meile kõigile kingiti paksud pruunid kaustikud, mille sisse oli kirjutatud
„Merle Karusoole, 4. sept. 1972. Vold. Panso” või Urmas Kibuspuule, või
Lembit Petersonile. Meid oli 25.
Peeter Volkonski 17
Jüri Krjukov 18 – homme sünnipäev!
Aare Laanemets 18
Kadri Tamberg 18
Priit Pedajas 18
Sulev Luik 18
Urmas Kibuspuu 18
Lembit Peterson 19
Anne Paluver 19
Kalju Orro 19
Külliki Tool 19
Toomas Ots 21
Eero Spriit 23 – sünnipäev!
Tiit Berg 26
Merle Karusoo 28
Ago-Endrik Kerge 33
A, B, C, D, E, G, H, I, J – kes meiega koos ei lõpetanud ja keda seepärast
siin nimepidi ei nimeta.
* Aastal 1980 avaldati minu esimesed märkmed Panso koolist – Mida on õpetanud Voldemar
Panso. Tallinn: Eesti Haridusministeerium 1980. Neid märkmeid on siin raamatus lühendatud. – M. K.
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