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DETSEMBER

TRK LAVAKUNSTIKATEEDRI KOOSOLEKU PROTOKOLL 
NR 199
Detsembris 1975
Päevakord: VII lennu diplomilavastuse „Tabamata ime” esimene läbivaatus 
kateedris. Režissöör Merle Karusoo 31

Tegelased:
Voldemar Panso 55
Helmi Tohvelman 75
Karl Ader 72
Lea Tormis 42
Reet Neimar 30
Ivika Sillar 41
IV kursus

Voldemar Panso 
Minu oma kunagise lavastuse* kontseptsioon istub mul sees ja see segab 
mind. Räägin oma küsimärkidest. Põhivõtmed ütleb hiljem režissöör. Suur 
ja huvitav töö on tehtud. Nurga taga nagu sündinud. Merle leiab alati aja töö 
tegemiseks. Peame otsustama, kus ja millal seda tööd edasi teha. Hea dikt-
sioon. Selge mõtete andmine. „Ime” kuulub konversatsioonitükkide hulka. 
Huviga jälgisin mõtteid. Nõudlikkus algab režiilaua taga. Ohtlikem on esi-
mene kahe õe stseen. Kõige raskemini mängitav. Algus on tagasivaatav ja 
tähtis edasiseks. Informatsiooni palju. Hoida suurt plaani nii kaua on väga 
raske. Võib teha kärpeid. Peab jääma ainult kõige vajalikum informatsioon. 
Vilde stiil ja ainukordsus peab jääma. Selles tükis on võlu ja oht. Ta pole 
kunagi kassatükk. Iga uus põlvkond tuleb uuesti selle tüki juurde tagasi. 
Oht selles, et lugedes võib tulla huvitavam kui vaadates. Kõik sõltub režiist, 
inimmaterjalist ja kärpimisoskusest. Nõuab erilist kavalust režissöörilt. Ei 
tohi olla targutamist elu üle. Siin on kired. Et poleks näha Eeva Marlandi 
pikk näpp. Kus on tema enda täiuslikkus? Et kõik lükkab tagasi, et kõik 
paneb paika? Režissöör on püüdnud temas naist äratada. Eeva viimane lause 
on väga tähtis. Lõpus vajus minu jaoks karkass laiali. See algas Leo Saalepi 
kujust. Tema andekraad, isiksuse võlu, kuivõrd ta on ohver, kuivõrd on ta ise 
„kelladest” teadlik? Väga suur täpsus peab olema, ei tohi olla korraga kõva 
„t” ja pehme „d”!! Minu jaoks on ta olnud andekas. Ande suuruses on vahe. 
Hea ja väga hea vahel on suur vahe. Arengul on piirid. See on väga tähtis 
teema. See algab sellest lausest „ma unistasin...” ja kui vähesed jäävad teatri 

*  Panso lavastus, Eduard Vilde „Tabamata ime” esietendus TRA Draamateatris 4. märtsil 1965.
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ajalukku. Inimlikku šarmi vähe. Miks on kõik nii aldised selle Leo vastu? 
Kiirgus. Altermanlik. Vibreeriv närv. Teda matab öö. Praeguses olekus võib ta 
tuimaks jääda. Liiga palju on katus tal peal. See peaks olema alles V vaatuses, 
mida aga autor pole kirjutanud. Enne ööd peab küünal põlema!!! Võiksite 
teha etüüdi – Eeva juurde minek ja Eeva juurest tulek. Missugune oleks 
olnud kontsert kaks päeva varem? Hirmulinnuga ta poleks saanud mängida. 

Väga tähtis, kuidas Teie põlvkond seda tükki kärbib. Põlvkondade vahe-
tus – Altermann, Panso ja teie. Esiplaanil teie kontseptsioonis on viimase 
vaatuse diskussioon. Täitsa huvitav tee.

Lea Tormis 
Tükk on salakaval, kõik on Saalepi peal. Kes on Saalep? Te olete ülesande 
endale palju raskemaks teinud. Võrreldes varajasemate tõlgendustega on 
Teil traagilisuse aste suurem. Kõigil on kõik ükskõik. Kõik, eesti kunst 
kaasa arvatud, kõik tegelevad ainult iseendaga. Isegi inimlikkust pole 
jäetud. Ka Eevale mitte. Ka Eeva jaoks mitte. Esmakordselt on Lilli ja Eeva 
siin võrdsed ja võrdselt kahjulikud Saalepile. Kes on Saalep? Siin teha nii, 
et „kuningat mängivad teised” ei saa. Teised teda mängida ei saa, sest neil 
on ükskõik. Te peate ise Saalepi publikule selgeks tegema. Traagika jääb 
pealiskaudseks, kui Te ei vii kõik ülima täpsuseni. Te kaitsete usku. Et 
kunstnik peab uskuma, muidu üle kaelasideme ei tõuse.

Karl Ader 
Miks kaks naist teda armastavad? Meest nagu ei ole. Või armastavad nad 
temas kunstnikku? Tulin eelarvamusega ja ei lootnud siin niipalju näha saada.

Merle Karusoo 
Suur tänu. Tänane läbivaatus on täitnud oma eesmärgi. Me ise Urmasega 
ka ei oska enam edasi. Meie jaoks on Saalep oma mõtetega ära. Kogu aeg 
ära. Tuleb leida siis tee, et ta mõneks ajaks peab kohale tulema. 

Seltskonnastseen muutus farsiks kätte sellepärast, et on olnud vähe 
proove. Et on arusaadav naiste liin, selle üle on mul hea meel. Eeva ei ole 
päikesenaine. Tema tõed on ka tapvad. Kas tal on õigus öelda neid tõdesid 
ja kus on väljapääs? Siit algas kontseptsioon. Kes on kutsutud ja seatud 
otsustama, kas kunstnikul on õigus uskuda oma missiooni? Kõige ras-
kem – tükki koos hoida. Kuidas teha nii, et rahvas jõuaks lõpu ära oodata? 
Võhma nõuab kohutavalt.

Voldemar Panso 
Saalepi liin peab olema täpne. Kui ei juhtu hulluksminekut, siis vägistame 
näidendit. 22. detsembril on Puuroneni esietendus. Peab otsustama, kas 
väike või suur lava. Lavastusrahasid teatril ei ole. Tegemist on õpilaseten-
dusega, tuleb kombineerida.
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Urmas Kibuspuu Leo Saalepi osas.
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Urmas Kibuspuu ja arvustajad: Priit Pedajas, Peeter Volkonski, Jüri Krjukov, Kadri Tamberg.

Urmas Kibuspuu ja Lembit Peterson Magnus Kulli osas.
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TRK LAVAKUNSTIKATEEDRI KOOSOLEKU PROTOKOLL
26. detsembril  1975
Päevakord: VII lennu diplomilavastuse „Tabamata ime” kunstinõukogu 
Draamateatris 

Tegelased:
Vambola Markus 53*
Endel Link 47
Jüri Lott 45
Arved Kalvo 65
Raivo Trass 29
Voldemar Panso 55
Lea Tormis 43
Aino Talvi 66
Kalju Haan 37
Mati Klooren 37
sm. Elvik
Karl Ader 72
Reet Neimar 30
Helmi Tohvelman 75
Merle Karusoo 31
Kersti Talisoo 23**
Ivika Sillar 41

Voldemar Panso 
I vaatuses läks palju mõtteid kaduma. Olulised sõnad, mis mõttele mõtte 
annavad. Heinmanni ei olnud näha. Milline on tema funktsioon? Tema 
tõlgendus? Iga põlvkond pakub oma lahenduse. Mäletan, kuidas mitmed 
minu tõlgenduse üle muigasid. „Vanemuise” lavastus erines Lauteri omast, 
Lauter erines Altermannist. Aga vaadata oli minul huvitav, sest mina poleks 
nii teinud. Uus põlvkond vaatab uute silmadega.

Endel Link 
Täiesti huvitav ja uudne tõlgendus. Mõningaid aspekte välja peilitud ja 
kaasaegne resonants saaliga. Lavastus on tervik, uudne vorm ja juurde-
minek materjalile. Kasvõi need õhupallid, nad loovad kujundeid ja nad 
mängitakse kõik välja. Mulle tundub, et noorte töös on see küllalt suur hin-
natav süvenemine, seestpoolt väljapoole tulek. Lihtsate vahenditega, nagu 
lavakujundus oli, on lava ruumiliselt väga hästi ära kasutatud. Etenduse 

*  Vambola Markus (1922–1997) oli toona kultuuriministeeriumi Teatrite Valitsuse juhataja.
**  Kersti Talisoo (1952, aastast 1979 Rattus) oli toona Mari-Liis Küla kunstitudeng, II kursuse 
üliõpilane ja „Tabamata ime” kunstnik.
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tase on veel ebaühtlane, aga ta on küllaltki kõrge tasemega. Võib tuua rahva 
ette ja teater ei tee sellega mitte kompromissi, vaid see on tugev ja kaasa 
mõtlema panev etendus. Vähe välja töötatud on I vaatus. I stseen näiteks. 
Päris lõpus Saalepi monoloog – rabe. Saalep ja Lilli – tugev stseen, hästi 
viimistletud. Kulli kuju – veel otsingu staadiumis, veel on näha „Kosjasõidu” 
žestikulatsiooni. Eeva Marland meeldis. Peaosaline on avastus meie teat-
rile – nii koomiline kui ka tõsitraagiline külg on temas olemas. Veenis, 
et temast tuleb huvitav, perspektiivikas näitleja. Saalepile andsid tema 
näitlejalik šarm ja vabadus omalaadse võlu. Saalepi sisemaailm sai küllalt 
lahti mängitud. Mõned ohtlikud intonatsioonid on tal, paneb tuttavad saalis 
naerma. Lai publik sellega kaasa ei lähe.

Aino Talvi 
Meeldis ääretult Saalep. Ennenähtamatu Saalep. Ma pole näinud 
Altermanni. Tal võisid olla sellised noodid. Kull meeldis. Noore lavastaja 
kohta – tore! Üksteise järgi tuleb noori lavastajaid.

Vambola Markus 
Erakordne päev. Suure kollektiivi tuleristsed. Koolitöö seisukohast oli väga 
õige valik. Väga huvitav ja suur töö tehtud. Lavastaja lootustandev ja leidlik. 
Võtame vastu ta sellisena. „Tabamata ime” on raske pähkel ja see klassika 
tõlgitsemine on täiesti omaette probleem. Kas sel on mõtet, et Marland 
näpuga tänapäeva tuuakse? Saalep võiks olla veel mitmekülgsem. Teksti 
läks tal kaduma. Kulli osalahendus meeldis. Samuti Lilli Ellert. Kas lõpus 
kummipallid on vajalikud? Kujundus ei hakka vastu. Valgus veel täpse-
maks. Praktikat kursusele vaja. Asi on küllalt tore. Ja eks iga algus ole raske.

Sm. Elvik 
Kaitsesin ja kaitsesin ikka režissööri ja vahest tekkis mul probleem, et kas 
ikka on, mida kaitsta. Seda tükki tuleb mängida. Ministeerium on nõus, 
et seda mängitakse. Mulle meeldis, et kõlab kaasaegselt. Klaveri peale 
astumine tüki lõpus, mõistsin seda nii, et talle kui kunstnikule pole klaver 
enam instrument. Muusikainimesel võib tekkida psühholoogiline vastuseis.

Voldemar Panso 
Klaveri peale astumine – see on hullem kui inimese peale astumine. 
Põhimõtteline küsimus. Peab tunda olema, missugune suur nihestus on 
inimeses toimunud, et see ei jääks lavastuslikuks võtteks.

Jüri Lott 
„Popi”, „Kosjasõit”, „Tabamata ime” – kõiki neid diplomilavastusi on tore 
vaadata ja kõik nad on jätnud hästi positiivse mulje. Ootusi äratavad terve 



217

lennu suhtes. Kursus on särtsakas, ideederikas. Seda „tabamatut” on lavas-
tuses olemas.

Voldemar Panso 
Kui suur on veel kasvuprotsent?

Raivo Trass 
Suur protsent. Dialoogid lohisevad. Repliigi seadusest ei peeta kinni. Lilli 
ja Leo stseen veel lonkab. On veel üleüldse mängimist. Pole veel täit selgust 
mõtete tagamaas ja puudub tihedus. Siin on kasvuruum. Huvitava hüppe 
tegi Saalep täna. Täna haaras ta millestki kinni, proovides oli saamatum. 
Lillis hakkasin märkama, et on situatsioonis sees. Tool pole veel leidnud 
saali jaoks resonaatoreid.

Voldemar Panso 
Järelejäänud proovide läbiviimise taktika väga tähtis. Et iga tund oleks 
maksimaalselt produktiivne.

TABAMATA IME
1. etendus 30. detsember 1975  TRA Draamateatris
2. etendus  11. veebruar 1976  TRA Draamateatris 
3. etendus  15. veebruar 1976  TRA Draamateatris
4. etendus  26. veebruar 1976  TRA Draamateatris
5. etendus  9. märts 1976   TRA Draamateatris
6. etendus 27. märts 1976   TRA Draamateatris
7. etendus 13. aprill 1976    TRA Draamateatris
8. etendus 20. mai 1976   TRA Draamateatris
9. etendus 26. mai 1976   TRA Draamateatris

Merle viga.
Tabamata ime.
Te näitate kahte naist ühe mehe kallal, aga Vildel on kirjutatud lugu mehest 
kahe naise vahel. See mees on teil igav, udukuju, ja praegu mõistmatu, miks 
naised ta pärast võitlevad. Seepärast ka tükk igav. 

Ürgviga: Ütlete, kui igava loo välja kannatavad, lõpuga löön. Vale! 
Täpsustage Leo, ärge väänake Vildet nagu kassi, arendage täpselt siseliine 

(nagu Vildel kirjutatud) ja te jõuate vapustava lõpuni, kus näitleja ei karju, vaid 
meie saalis karjume. Praegu vastupidi.

Režissöör on ürgelemendilt inimene, kes sündmusi kergesti dramatiseerib 
ning asetub väga erinevatesse, vastandlikesse osadesse.

a

a
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Doktoritööle minekul Gurjevile
1976. aasta on Konservatooriumi plaanis ette nähtud minu doktoritöö lõpe-
tamiseks, mis kannab pealkirja: „Töö ja talent režissööri loomingus”. Töö, mille 
tahtsin lõpetada oma elu 50-dal aastal, nihkus edasi, kuna vabariik suunas 
mind Draamateatri lagunemist päästma, kusjuures Keskkomitees kinnitati, 
et lõpetate doktori, aga pisut hiljem. 

Seoses 25. kongressiga, mis puhul pean lavastama Draamateatris Aleksandr 
Gelmani „Ühe koosoleku protokolli”, ja seoses minu juhitava 7. lennu diplomi-
lavastuste väljatoomisega ning uue lennu vastuvõtmisega, saan lahkuda hoo-
ajaks nii teatrist kui kateedrist alles 1976. a. sügisel, siis palun mulle selgitada, 
milliseid samme pean selleks astuma. 

Enda asendajaks kateedrijuhina soovitasin (ja teatan ka praegu) Raivo 
Trassi, kes järjekindluse ja kõrge teadlikkusega on järginud meie kateedri tra-
ditsioone. Ühtlasi palun minu asemele teiseks õppejõuks Raivo Trassi kõrvale 
kinnitada praeguse režii-ala lõpetaja Merle Karusoo, kelles eeldan tugevaid 
pedagoogilisi eeldusi, ühtlasi näen selles aktis peamist kateedri saatuses, s.o. 
kateedri noorenemist.

Vana-aasta hooaja kokkuvõte
Draamateater
„Teatrit on päästnud aina lavakunsti kateeder!” võidakse mulle ette heita, 
ja see on õige! Vaadake teisest rakursist, kas pole see mu suurim tarkus 
olnud? – Teatrit on päästnud ja päästab ka tulevikus lavakunsti kateeder. Kas 
pole mina ja kateeder, st. teater ja kateeder üks! Kogu eesti teatri päästab 
lavakunsti kateeder, selleks ta on loodudki. Ja teatrimees, kes seda lihtsat 
tõde ei mõista, kaotab (nagu kaotas Murre*, kes enne I lennu lõppu külvas 
Rahva Hääles mürki: „Kas lavakunstikateeder õigustab ennast?”).

Mõelge, ilma kateedrita poleks siin, alates Mati Kloorenist ja Mailast ning 
lõpetades Hanschmidti ja Raavega, mitte kedagi, noorusest tühi maa. 

Ja nüüd siis kriitika kateedri aadressil: – Mikiveri seisukoht on mulle mõist-
matu. 

Ootan ja igatsen. Kuulen, et teater ei tahtvat Mikiveri. (Jube jutt!) Aga tajun, 
et Mikiver ei taha teatrit, või teatrisuunamist, või teatrisuunajaid.

Üliõpilased kinkisid kateedrist 55. a. sünnipäevaks kummist loomad (I kursuse 
loomade etüüdid). Kõik on hunnikus toas. Haruldane lavastuse idee. Keegi 
kellegagi ei suhtle. 

Inimeste puhul harjume, loomulik. Loomade puhul näeme, kui vapustav. 
Ühe elemendi puudumine. 
Ärge suhelge, ja olete laval kummist.

*  Hugo Murre (1924–2011) oli 1950–1970 TRA Draamateatri direktor.

a
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Kõik mehed ühte katlasse.
Doktoritöö idee
Uurime, mis ajastul mis mehed mis kasu on toonud. Stanislavski, Vahtangov, 
Meierhold ja Tairov peavad mahtuma ühte seljankasse, mis on nimetatud à la režii. 

Töö mõte – näidata mänguvälja avarust – kõik peavad mahtuma. 
Tolerantsus.

„Parvepoiste” järjekordsel etendusel.
Näitlejannale: 
Teie sõna on vedel, Teie dialoog lohisev, Teie mõte on loid, Teie tunne on laisk. 

Teie keha on väsinud, etendus Teile on koorem. Ja stseen pole situatsioon ega 
tegevus, vaid partneriga jutuajamine. Jätke järgi see töö, ja hakake jumalat paluma. 

Iga etendus on sellele saalitäiele esietendus, ja kedagi ei huvita see, et Teil 
oli päeval kunstinõukogu etendus, proov või kodus ebamugavused. 

Vrdl. näit. IV haiglas lamades räägiti, kuis „Inimene ja inimene” on ebaõn-
nestunud, sest puudub Pearu. Kogu haigla käis seda etendust vaatamas, kui 
Pearu oli täis, soostseeni kärpisin välja ja surnud Pearu liigutas jalgu. 

Etendus pole režiimärkuste täitmine; etendus on laeng. Eriti „Parvepoisid”. 
Saal on erk, ootab Teilt, aga Teie olete tuimad ja väsinud. 

Ja laenguta muutub see tükk naiivseks.

ML*
Näib, nagu magaks juba, ja äkki hakkab haruldaselt selgelt ja kiiresti rääkima: 

Ta mõjub mulle nagu tina, nagu oma raske käe (tal on imelikud, suured, 
kollased surnu käed) vajutaks mu hinges kuhugi hella paika, mis kangestab ka 
minu tinaseks. Aga ma ei taha hanguda. Ma panen kõik oma väravad lukku ja 
panen väikese elektrijaama tööle, mis sõõrutab elurõõmu, usku, poeesiat, ilu. 
Muidu ei maksa elada ega luua. Jääme selliseks kirkaks nagu oleme, teeme 
ilu. Kas või kõige kiuste, see on ainus õigustus olemasoluks. 

Ma tulin sellise laenguga, ja seepärast ei tulnudki kohe teie tuppa, et istusin 
üksi ja püüdsin end teha immuunseks. Aga ikka mõjus, ja soome keeltki ei 
tahtnud enam õppida, assart kadus.

PUURONENI TAUSTAL
Oma režii-ideid peab vaatama millegi taustal, et näha režiikunsti liikumist, 
viise, võimalusi. Ja minule on kasulik teha seda Puuroneni foonil. 

Mitte, et end õigustada ja esile tõsta, vaid ei mõista kui vastandlikud võivad 
olla ideed, võtted, meetodid. Alates lähenemisest 1) tükile 2) kunstnikule 3) näit-
lejale, kõik mis temale on ülimalt tähtis pole mulle ja M-L-e üldse. Ja vastupidi. 

Ta armastab elektrit (valo) rohkem kui näitlejat, aga ka Kurist**, peaelektrik 

*  Mari-Liis Küla räägib Sakari Puurunenist. Küla oli Puuruneni lavastuse „Pelléas ja Méli-
sande” kunstnik.
**  Helmut Kurist (1928–2001) oli ligi 50 aastat Draamateatri valguskunstnik.
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on temaga õnnetu. Kõik on õnnetud, ja ta ise vist ka! Ometi ei oska me öelda, 
milline on resultaat, võib-olla hiilgav! Ootame ja tahame! 

Aga sellist kunstnikku ja kunsti tegemise viisi ei oota ega taha. 70 a-ne 
etteütleja, kes on kõike näinud, üle elanud, imestab, et sellist teatritegemist 
pole ta näinud. See pole vanamoodne nagu meie Estonias tegime, see on 
midagi teisest pütist.

USALDUS
Puuroneni lavastuse peamine viga: Seal on nii palju kirgede mängimist ning 
mitte tilkagi armastust. Aga tükk on armastusest! 

Puuronenilt võisime õppida üht: kui julmalt maksab kätte, kui ei usalda 
inimesi. Teater lööb puhkele usaldusest, loomisrõõmust. 

Kuis maksab kätte see, kui püüad hotellis laua taga tüki valmis teha, mõelda 
näitlejate eest. Mõelda mitte sellele, kuidas nad ei jõua, vaid lootusele, kuis 
nad jõuavad. 

Puuronen on ainult kärpinud tiibu, hävitanud kaastöötajaid, ironiseerinud 
edu ja eksperimenti, loonud lõhesid – (teatri ürgintriig), umbusaldanud näit-
lejaid. Ja sellisena jääb ta anonüümselt mu töö ühe peatüki peategelaseks.

Meie austame külalist nii kaua, kui külaline austab selle maa ja maja seadusi, 
kus ta on külas. 

Ja mõningad seadused on siin lihtsad, aga muutumatud.
1) Tähtaegadest tuleb kinni pidada.
2) Tehtud tööd ei muudeta.
3) Rolli ära õppinud näitlejat ei vahetata.
4) Nõuandjad saavad olla siit majast (nagu näitlejadki) ja ei mitte väljaspoolt maja.
5) Teatrit tehakse idee ja elaaniga, aga mitte sentimeetriga.

Pärast I läbivaatust täna
(Puuronen oli Helsingis.) 
Muidugi pead aru andma (kirjutama), et ei saanud hakkama Sulle usaldatud 
aja jooksul ja Sinu poolt valitud näitlejatega. Ja Sa pead seda uskuma, koos 
meie usuga. 

Krahh tuleb meie poolt, aga ka Sinu poolt, sest Sa ei esinda ainult ennast, 
vaid ka Soome Vabariiki ja tema teatri ning režiikultuuri. Ja Sa ei saa hakkama. 

Su suurim viga – Sa ei usalda neid, kes Su külla kutsusid. Me tulime avasüli 
vastu, ja praegu oleme kõik stressiseisundis. Meile on näppude peale löödud 
ja totaka Welttheatriga* laiutades püüad meile sisendada, et me ei tunne 
teatrikunsti ja oleme andetud. 

Sa oled stressi viinud ka näitlejad, ja me kõik ootame, millal see lõpeb. Ja 
see lõpeb 21. detsembril, et Sa mäletaksid meie esimest kohtumist. Tähtajad 
on pühad. 

*  maailmateater – saksa k
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Ei mõista Sa peamist – et Sina kaod, aga tükk jääb meile. Seepärast Sina ei 
dikteeri, vaid meie. Austa meie seadusi. Sa teed seda, mida soovitavad Sulle 
mina ja M-L – kunstilises liinis. Su tööd vaatab kunstinõukogu – ja Sa viid kõik 
parandused sisse, mida me soovitame, – nii kunstilises kui ideelises liinis. Usun, 
et see oli Sulle ka varem selge, kus maal töötad, selle kombeid austa? – Või 
muidu on meie külalislahkusel lõpp.

Lea Tormis 55
kommentaar 
Selle soome lavastaja nimi on Puurunen. Nad olid minu teada päris head sõb-
rad, vähemalt 1964–65 alates. Aga nime kirjutab ta korduvalt valesti. Nende 
sõprus läks paigast Puuruneni töö ajal – külalislavastajana – Draamateatris 
(1975. a) M. Maeterlincki „Pelléas ja Mélisande” juures, mida teater ise oli ta 
lavastama kutsunud. Sellistes olukordades on süüdi tavaliselt mõlemad pooled. 
Puurunenil oli pisut erinev tööstiil, aga põhiline, mis teda häiris, oli ebatäpsus 
töö organiseerimisel, töökodade, lavatööliste jm. korratus ja lohakus. 

Need asjad häirisid tavaliselt ka Pansot, aga seekord ta häälestus Puuruneni 
vastu. Põhjus oli lihtne – lavastust kujundas M.-L. Küla, ja nähtavasti tema 
ning Puuruneni vaated asjale võisid lahku minna. Puurunen omalt poolt oli 
äärmiselt kibestunud, tajudes teatris halba suhtumist külalislavastajasse pea 
kõigi poolt (välja arvatud näitlejad ja kirjandusala). (Samasugust suhtumist oli 
tajunud ka A. Šapiro külalislavastajana nii Draamateatris kui Noorsooteatris, 
nii et meie madal kultuur tuli täies hiilguses esile. Teatris tajutakse peenelt 
juhtkonna tegelikku suhet külalisesse, + tavapärane lohakus.) 

Arvesse tuleb ka see, et M.-L. Küla tavaliselt ei saanud kavanditega õigel 
ajal valmis, sellega olid hädas ka teised lavastajad. Antud juhul aga Panso 
võttis positsiooni M.-L. kaitseks, ja selles valguses tundus talle juba kõik 
Puuruse-poolne negatiivne. 

Muidugi oli Panso ise tugevam lavastaja, aga asi pole selles, Puurunen on 
hea professionaal ja vähemalt osa näitlejatega (Klenskaja, Viiding kindlasti) 
klappis tal töö. Ei ole välistatud ka osa näitlejate (just vanemate näitlejate) 
tavapärane kahepalgelisus: nägin ise pealt, kuidas nad häbenesid Panso eba-
sõbralikkust ja püüdsid külalise vastu eriti lahked olla, aga pole välistatud, et 
nad samal ajal Pansole kaebasid või vähemalt Panso seisukohtadega nõustusid! 

Minu jaoks oli see üks kurvemaid kogemusi, kus (sõltumata sellest, mis 
tegelikult nende vahel toimus, küllap kummalgi oli omalt kohalt õigus) 
Panso käitus (näiteks ka otse pärast esietendust laval Puurust „tervitades”) 
allapoole oma tavalisi eetilisi norme. Vana ja haigena tekkis temas see 
(alateadlik) armukadedus teiste lavastajate vastu. Selle asja võiks tegelikult 
unustatuks lugeda (seda enam, et Puurunen ja M.-L. Küla on ammu leppinud 
ja kõik möödas), aga arvan, et me ei tohi Pansost iidolit teha.
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Pisut kõhe on vaadata raudriides teenekat näitlejat, kes kannab laval oma 
mälestuste laipa.

Lõpukõne.
Kas teate kui kerge on üks teater vahtu lüüa ja kaotada tema kvaliteet; para-
doks on selles, et võib võita loorbereid, mis närtsivad kohutavalt ruttu. Kuus 
aastat tagasi, kui suvel selle teatri juhtimise üle võtsime, külastasime Küla ja 
Kalvoga Draama ringreise. Mäletan selgelt ühe Aldi näidendi etendust hõredas 
Raudteelaste klubi saalis; üht kesist etendust Viljandis. Praegu on meie ringrei-
sudel Tartus raske pileteid saada. See tähendab pidevat pedagoogikat, maitse 
kasvu. Me ehitasime teatri ülesse aastaga. Kahju, et vahepeal mõrastas tööd 
minu haigus. Me seisame tipus. See tipp pole kindel, sest organismis on haigus. 

Mis saab edasi? 
Võin vaid öelda oma kogemuste järgi: Teatrit ehitada nõuab aastaid, teater 

laguneda võib kuudega. 
Enamik sellest teatrist on terve, elujõuline, võitlev pro domo sua. Ma tahaks 

soovida, et see ergas enamik mõistaks ansamblimängu väärtust, mõistaks 
üksikute egoistide, raukade ja andetute meeletust, astuks välja oma maja eest 
ja kaitseks seda nagu nad ikka on teinud hädaohu tundidel. Ja kui küsite, kus 
on lootus, siis vastan – nooruses. 

Aga ikka näitlejas, mitte rätsepas ega kingsepas.

Kas siis tõesti maksab igavesti see tabu: et ükski prohvet pole kuulus omal 
maal. Kas tõesti peab ka 70-dail aastail jagama Jessenini, Majakovski, Tairovi, 
Meierholdi, Varese saatust, et pärast surma saada mõistetud: kadunuke oli 
suur inimene. 

Mind on õpetanud Popov ja Knebel. Popovi doktoritöö I ptk. algab: Миро
возрение*. Mina olen siin vabariigis olnud see, kes on võidelnud pealis-
ülesande eest. 

Viimase aja kahtlustused on olnud poliitilised. Ma olen tahtnud teha ideeliselt 
parimat teatrit (mitte plakatteatrit) ja kui mind süüdistatakse tahtlikus võõras 
ideoloogias, nagu „Aurukatel”, mille tulemuseks oli infarkt, või „Richard”, siis 
ma pean ruttu kaduma, et ma ei muutuks küünikuks, ega kibestuks süsteemis.

Кнебелъ: 
Aasta doktoritööks – see on väga õige. Kõrbe minna skylab’ilt vaadata, väga 
õige.

Aga eemale tõmmata, et tuba kütmata, siis jäätegi ahju kütma. 
Ma 100 korda meelsamini murran närve teatriproovil ja magan unerohuga, 

kui et peseksin kodus põrandat.
15. dets. 75

Keilas

*  maailmavaade – vene k
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