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Tiina Kukli, Elle Lees, Silvia Mellik, Helle
Meri, Marje Metsur, Kalju Orro, Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseum ja Marika Palu, Anne-Liis
Poll, Helgi ja Jüri Põllo, Kustav-Agu Püüman,
Matti Reimann, Marika Rink, Anu Saluäär, Kalev
Timuska, Lea Tormis, Maarja ja Jaan Undusk.

Lavastuses kõlavad
muusikateosed
Franz Wilhelm Abt (1819–1885),
„Tähtede taga”, sõnad Ida von Hahn (1805–1880),
tõlkinud Mihkel Kampmaa (1867–1943)
Katkend Gregorio Allegri (1582–1652)
teosest „Miserere“ ps. 50 (51)
Carl Michael Bellman (1740–1795),
„Fredmani laul nr. 11“ („Portugal, Hispaania …”),
tõlke autorid Voldemar Panso (1920–1977),
Anu Saluäär (s 1948), Kaspar Velberg (s 1989) ja
Riina Roose (s 1964); ja katkend teosest
„Fredmani epistel nr. 30“, tõlkinud Voldemar Panso
Gustav Ernesaks (1908–1993) / Anna Haava
(1864–1957), “Kõige ilusam luule“
Stephen Foster (1826–1864), „Swanee River“
(„Old folks at home“)
Karl August Hermann (1851–1909), Uku laul ja
Lemmingise laul ooperist „Uku ja Vanemuine”
Miina Härma (1864–1941), „Lauliku lapsepõli”,
rahvaluule
James Price Johnson (1894–1955), „Tšarlston”
Bronisław Kaper (1902–1983) / Helen Deutsch
(1906–1992), „Lili” („Kui vaikne muusika
mängib ...”), tõlkinud Heldur Karmo (1927–1997)

Frederick Loewe (1901–1988) / Alan Jay Lerner
(1918–1986), „Oota vaid, Henry Higgins!” muusikalist „Minu veetlev leedi”, George Bernard Shaw
(1856–1950) näidendi „Pygmalion“ põhjal
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), Leporello
ja Don Giovanni retsitatiiv ning Don Giovanni
aaria ooperist „Don Giovanni“, libretto autor
Lorenzo Da Ponte (1749–1838), tõlkinud Georg Ots
(1920–1975)
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594),
Missa brevis I osa Kyrie
Erinevalt teistest missa osadest, mis on ladinakeelsed,
on esimene osa Kyrie kreeka keeles.
Albert Pettinen (1937–2002), „Kui kõlab tšarlston“,
sõnad Heldur Karmo
Eino Tamberg (1930–2010), „Aina kordan”, sõnad
Katri Vala (1901–1944), tõlkinud Debora Vaarandi
(1916–2007)
Veljo Tormis (1930–2017), „Vastlad”,
tsüklist „Seitse liivi rahvalaulu“, rahvaluule
Kurt Weill (1900–1950) / Bertolt Brecht
(1898–1956), „Zuhälterballade / Sutenööriballaad“
näidendist „Kolmekrossiooper”,
tõlkinud Jaan Kross (1920–2007)
Iiri rahvaviis „Viimne roos“, ingliskeelsed sõnad
Thomas Moore (1779-1852), eestikeelsed sõnad
Sandra Uusberg (s 1986)

Lavastuse loomisel on
kasutatud järgmisi materjale:
Eesti Kirjandusmuuseumi Voldemar Panso arhiiv
Voldemar Panso följetonid erinevatest ajalehtedest
Paul Pinna, „Minu eluteater ja teatrielu“
(Rahvaülikool 1934)
Voldemar Panso, „Laevaga Leningradist Odessasse
ehk Miks otse minna kui ringi saab“
(Eesti Riiklik Kirjastus 1957)
Voldemar Panso, „Naljakas inimene“
(Loomingu Raamatukogu 1965)
Voldemar Panso, „Maailm Arlekiini kuues“
(Eesti Raamat 1973)
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“
(Eesti Raamat 1975)
Voldemar Panso, „Teatriartikleid“
(Eesti Raamat 1980)
Eino Tamberg, „Tundeline teekond“
(Eesti Muusika Infokeskus 2005)
Jaan Eilart, „Õitse ja haljenda“
(sarjast „Eesti mõttelugu“, Ilmamaa 2006)
„Voldemar Panso päevaraamat“
(Eesti Draamateater 2007)
ERRi arhiiv

Voldemar Panso noorsoolavastuses „Võlutud pajupill“,
autor Gert Helbemäe (1913–1974), lavastaja Lilli Laoniidu,
muusika B. Schneider, laulud Roman Toi, dirigent Linda
Saul, tantsud Helmi Tohvelman, dekoraator Hedda
Hakker, esietendus 24. märtsil 1943 Draamateatris.
Woldemar Mettuse arvustus 30. märtsil 1943: „Nii aga
mõjus kuninga saadik palju suurema narrina, ütleme
isegi klaunina, kui narr ise, keda V. Panso mängis suure
liikuvusega. Kahju ainult, et ta enama jao tegelaste kõrval tundus otse hiiglasena ja tarvitas üldiselt liiga palju
häält. Ta naer oli hea.“
Sama foto on Voldemar Panso raamatu „Portreed minus
ja minu ümber“ kaanel. Raamat algab muide sõnadega:
„Ma olen saanud selleks, kelleks ma pole unistanud saada.
Kelleks ma unistasin saada, selleks ei saanud. Tahtsin saada
meremeheks, hiljem klouniks ja veel hiljem kirikuõpetajaks.“

Lühike ülevaade
Voldemar Panso
elust
Voldemar Panso sündis 30. novembril 1920
Venemaal Tomskis. Äsja Nõukogude Venemaaga
Tartu rahu sõlminud Eesti Vabariik andis varem
Venemaale rännanud või sõja ajal Venemaale sattunud Eestist pärit elanikele võimaluse tagasi kodumaale opteeruda. Pansode perekond andis vastavad
taotlused sisse juba enne Voldemari sündi ja pärast
tema ilmaletulekut võeti pikk teekond tagasi kodumaale ette. Kokku naasis vabariigi algusaastatel
niimoodi ligi 40 000 inimest, näiteks ka Pansoga
samal aastal sündinud Georg Otsa perekond, Veljo
Tormise vanavanemad jne. Noor vabariik oli vaene
ja elu polnud kerge, kuid töökad Hans ja Ida-Marie
suutsid perekonna elujärge järk-järgult parandada.
Hans ehitas oma kätega Nõmmele Kivimäele maja,
kus Voldemar üles kasvas.
Nõmmel käis Panso ka koolis, lõpetades 1938. aastal Nõmme Gümnaasiumi. Keskkooli päevil teenis
Panso lisaraha raske füüsilise tööga turbarabas,
betoonitehases ja keemiavabrikus. Samal aastal
astus ta sisse Tallinna Konservatooriumi lavakuns-

Voldemar Panso lapsena koos isa Hansu ja
ema Ida-Mariega

tikooli näitleja erialale ja lõpetas selle 1941. aastal.
Aastatel 1941–1950 töötas Panso Draamateatris
näitlejana. 1950. aastal siirdus ta Moskvasse GITISesse lavastamist õppima. Pärast Moskvast naasmist 1955. aastal töötas Draamateatri lavastajana
kuni 1958. aastani. 1957. aastal rajas Panso Tallinna
Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri,
mida ta juhatas oma elu lõpuni. 1965. aastal kaitses
ta GITIS-es kunstiteaduste kandidaadi kraadi tööga
„Töö ja talent näitleja loomingus”, mis avaldati ka
raamatuna.
1965. aastal loodi Voldemar Panso eestvedamisel suuresti äsja tema käe all lõpetanud lavakunstikateedri II lennu baasil Eesti NSV Riiklik
Noorsooteater (tänane Tallinna Linnateater). Panso
oli peamiselt J. Tombi nimelises kultuuripalees
(praeguses Salme Kultuurikeskuses) etendusi andva
teatri peanäitejuhiks 5 aastat, andes ametiposti
1970. aastal üle oma õpilasele Mikk Mikiverile.
Seejärel siirdus Panso ise tagasi Draamateatrisse,
mille peanäitejuht ta oli kuni aastani 1976.
Kokku on Panso nimel üle viiekümme lavastajatöö
ja ta tegi üle saja rolli erinevates teatrites, filmides
ning raadio- ja telelavastustes. Lisaks kirjutas ta
dramatiseeringuid, stsenaariume, följetone, artikleid jpm. Viljaka teatritöö kõrvalt jõudis Panso kirjutada mitmeid raamatuid, mille hulgas on nii reisi-

kirju tema paljudes maailma paikades kogetust kui
ka erinevaid teatrimõtteid ja inimvaatlusi.
1964. aastal anti Pansole ENSV teenelise kunstitegelase aunimetus, 1968 nimetati ta ENSV rahvakunstnikuks ja 18. augustil 1977, vaid neli kuud
enne surma, NSVL rahvakunstnikuks. 1981. aastal
määrati talle postuumselt Juhan Smuuli preemia
kogumiku „Teatriartikleid“ eest.
Voldemar Panso suri 27. detsembril 1977 Tallinnas.
Aastast 1978 antakse Voldemar Panso sünniaastapäeval välja Voldemar Panso nimelist auhinda.
Preemia on mõeldud noorte andekate EMTA lavakunstikooli üliõpilaste esiletõstmiseks ja tiivustamiseks.

Panso
ja muusika
Muusikaarmastuse sai Voldemar Panso kaasa juba
varasest lapsepõlvest, peamiselt isa Hansu laulmisest ja orelimängust: „Kõik oma elu pühapäevad
olen ma üles ärganud orelimängu ja lauluga, sest isa
arvas, et kõik magavad ja siis ta tundide viisi istus
pilli taga ja mängis ja laulis ja see on toonud ja jätnud minusse erilise tunde, et on olemas tööpäevad
ja on olema üks pühapäev.”* Orelil mängis Panso
isa eesti ning maailma rahvalaule ning lugusid Karl
August Hermanni noodivihikutest ja Punscheli
koraalikogumikust, samuti laulis Hans kooris. See
kõik on koori- ja rahvalaulu Panso jaoks eriti hingelähedaseks teinud.
Süstemaatiliselt puutus Panso muusikaõpetusega
kokku aga Lavakunstikoolis ja hiljem Moskvas
GITIS-es, mõlemas oli solfedžo ehk nooditundmine
üks õppeprogrammi osa. Panso sidet muusikaga
ilmestab hästi tema muusikaliste märkide kasutamine režiiraamatus ja töös näitlejatega: „[– – –]
seal tihti esineb P ja F või PP ja FF, tähendab piano
ja pianissimo, forte-fortissimo. Aga seal on ka kõik
niisugused märgid nagu largo, andante, allegretto,
allegro, presto, seal on märgitud crescendod. Ja tähen-

Voldemar Panso isa Hans Panso ehitatud koduoreliga.
Dateerimata. Foto Mahtra Talurahvamuuseumi kogust.

dab see on, kuidas ma enda jaoks jäädvustan stseeni
ülesehitust, stseeni karakterit, võib-olla ka vaatuse
karakterit ja tema sisemist intensiivsust, tema temporütmi. Ja samuti ma käsitlen ka muusikalist terminoloogiat näitlejatega proovis vesteldes. Näitlejal
on otsekohe selge, kui ma ütlen, et kuulge, te viite
kuueteistkümnendik-noodid omavoliliselt kaheksandik-nootideks või kaheksandik-noodid veerandnootideks [– – –] ja otsekohe tema stseen saab
oma esialgse kavandatud rütmi kätte.”* Muusika
sisemine matemaatiliselt täpne konstruktsioon oli
Panso jaoks ideaal, mille poole püüelda ja samasugust täpsust leida oma lavastustes ja töös näitlejatega.
Oma lavastajatöös tegeles Panso muusikaga muidugi peamiselt lavastuste muusikaliste kujunduste
näol, ent tema loometeele jäävad ka mõned muusikalavastused. Näiteks tõi Panso esimest korda Eesti
lavale muusikali žanri: 1963. aastal tuli Estonias
välja muusikal „Minu veetlev leedi”. Samal aastal
esietendus „Vanemuises” Eino Tambergi muusikal põhinev „Igavene inimene” (I osa: Sophokles,
„Kuningas Oidipus“ (muusika E. Tamberg), II osa:
„Kuupaiste-oratoorium“ (muusika E. Tamberg, tekst
J. Kross)). TRK lavakunstikateedri V lennu diplomilavastus 1970. aastal oli aga K. A. Hermanni kirjutatud esimene eesti „ooper” ehk lauleldus „Uku
ja Vanemuine” Heliloojate majas, kus Panso ise

K. A. Hermannina kaasa lõi, esitades Postimehes
ilmunud pika vastukõne Mihkel Lüdigi kriitikale.
Panso pidas väga lugu rahvalaulust (sealjuures
igasugu rahvaste lauludest), eriti südamelähedane
oli talle koorilaul. Džässmuusika puhul imetles ta
muusikute virtuoossust ja improvisatsioonioskust.
„Tihti, kui ma mingisuguses ummikus olen või kui
ma otsin mingit põhilahendust, mingit põhiheli
lavastusele, siis ma lihtsalt lähen kontsertsaali, eriti
teretulnud on orelikontsert, mis mulle kõige enam
mõjub. Kõige suuremaks niisuguseks loomingu-lätteks on minu jaoks fuuga.”* Oma elu suurimaks
muusikaliseks elamuseks pidas Panso Missat, mida
tal õnnestus kuulata Kölni katedraalis.
Üks laul, mis põimib kultuurilooliselt kokku Panso
ja tema kaaskondlaste elu on „Nutva tamme laul“
ehk „Sink sale proo“. Seda kuulis Tammsaare lapsepõlves oma emalt, seda lauldi looduskaitse seltsi
kokkutulekutel, 1970-ndail salvestas Veljo Tormis
selle laulu Tammsaare õe Marta Hanseni esituses. „Sink sale proo" teema põimis Eino Tamberg
oma esimesse sümfooniasse, mille ta pühendas
Voldemar Panso mälestusele.

* Raadiosaatest „Muusikaline tund: Voldemar Panso
ja muusika", 01.12.1969, autor ja intervjueerija Edgar
Selberg.

Voldemar Panso solfedžo konsepktid GITIS-e õpingute ajast

Panso
ja teatrikoolid
Eesti esimene süstemaatiliselt tegutsenud teatrikool sündis Pansoga samal aastal. 1920. aastal avas
Paul Sepp, hilisem Panso õpetaja, oma erastuudio,
mis aasta pärast avamist liikus Draamastuudio
ühingu alla Draamastuudio teatrikooliks. Draamastuudio teatrikoolist kasvas hiljem välja tänane
Draamateater. Kooli sulgemisel majanduslike raskuste tõttu 1933. aastal tõstatus küsimus riikliku
teatriõppeasutuse loomisest. Selleks läks aga tervelt viis aastat ja alles 1938. aastal, eesti teatrimaailma õnneks Panso keskkooli lõpetamise aastal,
avati vastuvõtt Tallinna Konservatooriumi juures
asuvasse Riiklikku Lavakunstikooli. Kooli vedasid ühiselt kolme Tallinna sõnalavastustrupi juhid:
Ants Lauter, Priit Põldroos ja Leo Kalmet.
Teatrikooli astus Voldemar Panso enda sõnutsi
üsnagi juhuslikult, „Portreed minus ja minu
ümber“, „Autoportree asemel":
„Minu vanemad jäid kutsevalikust eemale, vähemalt näiliselt. Usun, et nad olid niisama üllatunud nagu ma isegi,
kui sattusin teatrikooli. Et just gümnaasiumi lõpuaastal
avati Konservatooriumi lavakunstikool! Ja et just seal

olid sisseastumiseksamid varem kui Tartu Ülikoolis!
Läksin proovima ja sain sisse.“ Muide, Panso sisseastumisel oli vastuvõtukomisjonis Gustav Ernesaks.
Erinevalt tänapäevast toimusid Lavakunstikooli
tunnid valdavalt õhtuti, 17.00-22.00, et õpilastel
oleks võimalik tööl käia. Lisaks oli teoreetilise õppe
järel õppekavas ka praktika-aasta, nii et kuigi kool
lõpetati ametlikult 1941. aastal, saadi diplom alles
1942. aastal pärast praktikat. Niisiis sai Panso kõrgkoolis käia 3 erineva riigikorra ajal: Eesti Vabariigis,
Nõukogude okupatsiooni ja seejärel Saksa okupatsiooni ajal. Õppejõudude märkmete järgi oli Panso
õpingute ajal lõbus poiss, kellele meeldis kõiki
naerutada. Näitlejana oli ta veel roheline, ent kõik
kaasõpilased pürgisid tema etüüdidesse, mis olid
naljakad ja tema enda kirjutatud. Üldiselt oli Panso
õppeedukus väga hea, hinneteks peamiselt „neljad“
ja „viied“, sekka ka mõni üksik „kolm“, kõnetehnika
ja marksismi-leninismi põhialuste eest. Pärast kooli
lõpetamist ja praktika-aastat Draamateatris jäi
Panso sinna üheksaks aastaks näitlejana tööle.
Panso aga janunes rohkemate teadmiste järele, kui
tolleaegses Eesti NSV-s sel hetkel pakuti. Väljapoole
Nõukogude Liitu õppima minemine oleks olnud aga
mõeldamatu. Edasiarenemise soov oli nii suur, et
esialgu puudulik vene keele oskus ei olnud takistuseks 1950. aastal GITIS-esse (Lunatšarski-nimelisse

Teatrikunstiinstituuti) lavastamist õppima minemisel. Panso hindas Moskva õpinguid väga kõrgelt,
seal omandas ta ühtsetele alustele rajatud teatrikoolkonna põhimõtted, sai lisaks oskustele kaasa
maailmavaate, esteetika ja eetika. Eriti oluliseks
pidas ta oma õpetajaid Aleksei Popovi ja Maria
Knebelit, viimast on Panso nimetanud oma teiseks emaks, kes andis elu Pansole kui režissöörile
ja pedagoogile. Knebel omakorda nimetas hiljem
Pansot oma üheks eredamaks õpilaseks. Lisaks
akadeemilisele koolile sai Panso Moskvast ka korraliku elukooli – ühiselamutuba tuli jagada väga
paljude erinevatest kultuuridest erinevate taustade ja tõekspidamistega inimestega. Kooli lõpetas
Panso oma 1955. aastal Draamateatris välja tulnud
diplomilavastusega „Kuningal on külm“ (autor A. H.
Tammsaare), mille eest sai ta hindeks „viie“, hindele
„viis“ sooritas Panso ka kõik ained ja eksamid peale
marksismi riigieksami.
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Autoportree asemel":
„„Gitis“ tähendab kõige pööravamat, pöörislikumat,
kummalisemat ja rikkamat lõiku mu elus. Maailm ja
kunstimaailm avanesid ning avardusid. See oli mulle
aeg, mille kohta võin tagantjärele öelda: vivat academia, vivat professores!“

Panso lõpetatud Lavakunstikoolis jõudis diplomid
saada vaid üks lend, kool suleti alanud sõja tõttu
1941. aastal. Vahepeal jõudis Saksa okupatsiooni ajal
üsna ekstreemsetes oludes mõned aastad töötada
ka Tallinna Teatrikool ja kohe sõja järel peeti plaani
avada uus teatriharidust pakkuv riiklik asutus.
1946. aastal loodud Eesti Riikliku Teatriinstituuti
vedas sama kolmik nagu Lavakunstikooligi: Ants
Lauter, Priit Põldroos ja Leo Kalmet. Instituut aga
suleti juba 1951. aastal „kodanliku natsionalismi"
vastaste repressioonide tõttu, jättes Eesti teatriharidusmaastikule ligi kümneaastase augu. Natuke
aitas teatrihariduse institutsiooni puudumist
Eestis leevendada 1948. aastal Moskvas GITIS-es
loodud eesti stuudio, mis tegutses viis aastat.
Eesti teatrihariduse järjepidevuse taastas 1957.
aastal Voldemar Panso juhtimisel avatud Tallinna
Konservatooriumi Lavakunstikateedri loomine
(praegune Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool).
Kooli algusest kuni oma surmani 1977. aastal oli
Panso koolijuht ja suunda määrav loominguline
autoriteet. GITIS-es omandas Panso Stanislavski
süsteemil põhinevad näitlejatöö põhialused, millest lähtus ka Lavakunstikateedris õpetamisel.
Stanislavski süsteemi peetakse üldse esimeseks
kavakindlaks näitlejakoolituseks, millele tuginetakse paljudes maades tänapäevani. Panso hõiva-

tuse tõttu langes suur osa töökoormusest ka teistele õppejõududele: eriala õpetasid Leo Kalmet ja
Draamateatri peanäitejuht Ilmar Tammur, liikumist
ja tantsu Helmi Tohvelman ning lavakõnet koolivend GITIS-est, Vello Rummo. Nende kõrvale kutsus Panso õpetama ka Grigori Kromanovi GITISest ning kooliõed-teatriteadlased Lea Tormise ja
Ivika Sillari.
Panso eelistas kooli vastu võtta enam-vähem puhtaid lehti, püüdes vältida asjaarmastajaist näitlejaid.
Õpilastele mõjus Panso karismaatilise ja mõnikord
ka hirmutava iidolina. On õpilasi, kes kurtsid, et
Panso pani oma pursetega õpilased lukku, teised
aga jälle kiitsid Panso psühholoogioskusi, et ta
oskas õpilastes äratada mängidatahtmise tunde
ning nad avanesid täielikult ja ei häbenenud midagi.
Oma õpilaste suhtes oli ta väga nõudlik ja hinnaalandusi ei teinud, andes juba esimesel õppeaastal
tudengitele väga keerulisi ülesandeid.

Voldemar Panso teatrikoolist 1972. aastal:
„Teatrielul oleks nagu kaks külge – esietendustega
pikitud Suur Teatritegemine, mida jälgib publik
ja kriitika, millest kirjutatakse ja räägitakse, ning
selle kõigile teadaoleva kõrval paralleelselt kulgev
vaikne ja väheefektne teatripedagoogika, millest
avalikkuses ei teata peaaegu midagi, välja arvatud

aeg-ajalt afiššidele ilmuvad diplomietendused, mida
külastavad teatraalid. [– – –] Vahel oleme väsinud.
Üliväsinud. Ning siis küsime endalt: millestki
peaks loobuma, mis oleks vähem tähtis? Ja leiame
kõik, et vähem tähtis on too kõigile ülitähtsana tunduv ning efektsemalt kulgev, esietendustega pikitud pool ja et hoopis tähtsam on nii tähtsusetuna
tunduv teatripedagoogika – sest see on meie homne
päev.“

Panso
ja reisimine
Voldemar Panso oli suur reisihuviline, seda nii
kodu- kui välismaal. Eestis matkas ta enamasti
Eesti Looduskaitse Seltsi sõpruskonnaga, mille
eestvedaja oli Jaan Eilart ja kuhu kuulusid ka August
Sang, Karl Ader, Juhan Smuul, Veljo ja Lea Tormis jt.
Lisaks Eestimaa risti-põiki läbikäimisele, õnnestus
Pansol jõuda Nõukogude Liidu piirangutest hoolimata paljudesse erinevatesse maailma riikidesse,
käikude mastaapsusest annab aimu allpool olev reiside nimekiri. Muidugi püüdis ta välismaal viibides
tutvuda kohaliku teatrikunstiga, aga samuti tundis
suurt huvi iga paiga laiema kultuuri vastu. Panso
on oma muljeid jaganud ka värvikates reisikirjades.

Guineas, 1965

Voldemar Panso välisreisid
1946
1947
1948
1949
1956

1958
1958
1959
1963
1964
1965

1965
1966
1967

Gruusia
Gruusia, Armeenia
Krimm – Bahtšisarai, Alušta
Gruusia – Kazbeki mägi
Krimm – Jalta, Alupka, Alušta
Retk laeval Pobeda Leningradist
Odessasse: Rootsi, Holland, Saksamaa,
Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Bulgaaria,
Türgi
Tjan-Šani mäed Kesk-Aasias
Kesk-Aasia, Usbekistan – Buhharaa,
Hiiva, Taga-Karpaatia
India – Benares (Varanasi), Bombay
(Mumbai), Madras, Elephanta saar
Ameerika Ühendriigid – San Francisco
Soome
Esimene reis Aafrikasse: Tuneesia –
Kartaago, Tunis, Maroko, Senegal – Dakar,
Guinea – Conakry, Elevandiluurannik –
Adjamé
Kanada (poolõel külas)
Rootsi – Stockholm
Suurbritannia, London
Austraalia – Sydney, Melbourne, Canberra
ja Uus-Meremaa – Auckland, Rotorua,
Wellington, Christchurch, läbisid ka

Karachi, Hong Kongi, Ranguuni (Yangoni)
ja Bangkoki
1968 Holland
1968 Tšehhoslovakkia – Praha
1969 Saksa FV – Köln, Berliin, Oberhausen,
Austria – Mauthausen, Itaalia, Alpid
1970/71 Teine reis Aafrikasse Mosfilmi filmi „19.
komitee“ tegemisel: Kongo – Pointe-Noire,
Brazzaville
1971 Soome (teatrikursust andmas, Aleksis Kivi
radadel ja kohtumas Mika Waltariga)
1971 Ameerika Ühendriigid – Florida
1975 Saksa FV – Lääne-Berliin
1976 Kasahstan – Medeo

Voldemar Panso Saksamaal Kölnis, 1969

Panso ja kirjandus
Voldemar Panso oli suure lugemusega. Üheks Panso
lemmikautoriks oli A. H. Tammsaare, kelle „Tõde
ja õigust“ ta dramatiseeris ja lavastas neljal korral,
lisaks lavastas ta Tammsaare näidendi „Kuningal
on külm“. Samuti hindas Panso väga Juhan Smuuli,
kelle „ihulavastajaks“ teda kutsutud on, näitekirjanikest ka Ibsenit. Lisaks proosale ja näitekirjandusele orienteerus ta väga hästi ka eesti luules varasest ärkamisasjast Panso enda kaasaegseteni.
Ise alustas Panso kirjutamisega juba keskkooli päevil ja oma esimesed följetonid avaldas ta varjunime
Osnap all, kirjutades esialgu puhtalt majanduslikust sunnist. Erinevate teatriteemaliste artiklite
kirjutamisega tegi Panso algust üsna pea pärast
Lavakunstikooli lõpetamist. Laiapõhjaline valik
nendest kirjutistest ilmus kogumikus „Teatriartikleid“ (Eesti Raamat, 1980). Esimese raamatuga
sai Panso valmis 1957. aastal, tegu on värvika reisikirjaga „Laevaga Leningradist Odessasse ehk Miks
minna otse, kui ringi saab“ (Eesti Riiklik Kirjastus).
Ka tema järgmist raamatut võib omamoodi reisikirjaks pidada, „Naljakas inimene. 1: Kassarimaa“
(Loomingu Raamatukogu, 1965), mis kirjeldab inimesi ja olustikku Panso ühes kodumaises meelis-

paigas Hiiumaal. Samal aastal jõudis kaante vahele
ka „Töö ja talent näitleja loomingus“ (Eesti Raamat,
1965), kus Panso on jäädvustanud oma teatrialase
filosoofia ja töö põhimõtted. 1973. aastal ilmus
Panso teine reisikiri „Maailm Arlekiini kuues“.
Lisaks reiskirjadele väljendab Panso sügavat märkamis- ja kirjeldamisoskust eesti kultuuritegelasi
vaatlev „Portreed minus ja minu ümber“ (Eesti
Raamat, 1975), mille kirjutamise võttis Panso ette,
kui ta oma esimese infarkti tõttu töölt kõrvale pidi
jääma.
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Autoportree asemel“:
„Mul on vaja mõelda, sulepea peos. Tagantjärele usun
oma isa, kui ta ütles: kirjutamine olla mu pärisala. Aga
võib-olla ongi mu lavastused teatrikeelde kirjutatud
raamatud?“

Voldemar Panso
kaaskondlased
ja teda mõjutanud
inimesed
Hans Panso
(22. III 1888 – 19. IV 1955)
Voldemar Panso isa
Hans Panso sündis 1888. aastal Harjumaal mõisamoonaka perekonnas. Tolle aja talupoegadele omaselt sai ta vaid paar klassi haridust ning tegi mõisas
rasket füüsilist tööd. Eelmise sajandi teise kümnendi alguses rändas ta koos perega Venemaale
paremat elu otsima. Kõigepealt peatuti Vologda
kubermangus, kuhu Hans oma kätega maja ehitas,
kuid hiljem pidi ta raskete elutingimuste tõttu edasi
Siberisse liikuma. Venemaal mattis ta oma esimese
naise, kaks last ja mõlemad vanemad. Hans abiellus uuesti, Ida-Marie Vändrikuga. 1917. aastal sündis perre tütar Irina ja 1920. aastal poeg Voldemar.
Varsti pärast Tartu rahu sõlmimist opteerus Hans
perega uuesti Eestisse, kus 1925. aastal sündis pere
noorim laps Leida. Eestisse tuli perekond ilma
mingi varanduseta, isegi Nõmmele ehitatud maja

plaan oli võlgu, ent visa töö ja kokkuhoiuga suudeti
raskused peagi ületada. Elukutselt oli Hans Panso
sepp, millele võiks lisada veel tisler, lukksepp ja
leidur. Pärast Eestisse tagasi kolimist töötas ta üle
kahekümne aasta sepana raudtee peatehases, sõja
lõpul aga asus tööle Draamateatrisse. Kogu oma
vaba aja veetis Hans Panso leiutades ja ehitades,
seda oma elu lõpuni 1955. aastal. Poeg Voldemar:
„Surm tabas pensioniaastates väsimatut meistrimeest õnnetipul, kui sai valmis teine „isetehtud”
mootorratas ning proovisõit õnnestus jumalikult.“*
Ehitus- ning mehhaniseerimiskirg lõi Hansus välja
juba varases poisikeseeas: kui ta 6-7 aastasena mõisas rehepeksumasina ehitust pealt nägi, tegi ta ise
sama masina naelakastist väiksemas mõõdus kodus
järele, veoloomaks aga pani kassi. Pere majandus-

liku seisu tõttu ei olnud kahjuks võimalik ilmselgelt lahtise peaga poissi meistri õpipoisiks saata
ning kõik ehitusoskused tuli tal omal käel õppida.
Lühikese koolitee jooksul jõudis Hans vallakoolist
saada kaasa huvi muusika vastu ja ka n o o d i l u g e m i s e o s k u s e. Kivimäe majas Nõmmel seisab siiani Hansu oma kätega ehitatud koduorel, mis
oli tal muide järjekorras teine. Voldemar Panso on
sooja sõnaga meenutanud isa igapühapäevast orelimängu ja laulmist, kust ka tema enda muusikahuvi
alguse sai. Lisaks orelile on Hans Panso muusikariistadest oma kätega ehitanud ka kandle ning lõõtspilli. Viimase jällegi puhtast pragmaatilisest vajadusest – Voldemaril oli huvi seda õppida, aga perel
pilli ostmiseks raha polnud.
Lisaks muusikariistadele ehitas ja mehhaniseeris
Hans kõike mõeldavat, tema käte all on valmis saanud nii treipink kui trükimasin, miniatuurne kreissaag, aurumasin, fotoaparaat ja isegi kellatorn oma
majale. **
Poeg Voldemar kirjeldas oma isa 1977. aasta kevadel: “Erakordne jutustamisand saatis isa kogu tema elu.
Tal oli terav tähelepanuvõime, haruldane mälu, värvikas
* 1977. aasta aprilli Rapla leht Ühistöö, eessõna Hans
Panso mälestustele 1905. aasta revolutsioonist.
** Eesti Sõna nr 194, 22. august 1944, artikkel „Väsimatu
meisterdaja“

sõnaseade, rikas rahvakeel, suur loomupärane intelligents ja alati isikupärane vaatenurk. Värvikas ning
vaheldusrikas elu, rännutung, uudishimu elu ning inimeste ja looduse vastu, lustakas elujanu, ideederikkus,
omapärane mõttekäik, leiutamiskirg, loomistarve (mis
paisus otse loomistungiks), lahtised käed, suur lugemus, ilutunne, musikaalsus, paras annus veidrust, mis
pipardab elu ootamatusterikkaks – kõik need omadused moodustasid Hans Panso inimliku tuuma, tegid ta
kütkestavaks, nakatavaks, isegi natuke anekdootlikuks.
Ta kuulus „lõbusate sellide surematusse suguharusse”.”*

Helmi Tohvelman

(13. X 1900 – 21. X 1983)
Koreograaf, tantsupedagoog,
tantsija ja lavaliikumise õpetaja
Helmi Tohvelman oli pärit Järvamaalt Väätsa vallast Lõõla külast Kuuramatsi talust talupidajate
perest. Oma haridusteed alustas Tohvelman Türi
lähedal Kirna-Virika külakoolis, kust sai alguse ka
tema huvi tantsu vastu – kohalik koolmeister oli
Soomest erinevaid ringmänge ja -tantse õppinud
ning tutvustas neid kohalikele lastele. Algkoolile
järgnesid õpingud Tartu Eesti Noorsoo Kasvatuse
Seltsi tütarlaste gümnaasiumis (praegune Miina

Härma Gümnaasium), mille ta lõpetas 1924. aastal.
Kõrgkooliõpinguid alustas Tohvelman Tartu
Ülikooli filosoofiateaduskonnas, kuid pidi need
paari aasta pärast majanduslikel põhjustel pooleli
jätma – 1926. aastal kolis ta Tallinnasse ning asus
tööle ajalehekorrektorina. Sel ajal oli Gerd Neggo
(1891–1974) Tallinnas värskelt oma tantsustuudio avanud ning tantsukiusatus sai Helmist võitu.
Tohvelman lõpetas stuudio 1930. aastal ja just sealt
sai ta kaasa oma tantsu- ja teatrikreedo: lavaliikumine on lahutamatu osa näitlejakoolitusest, mitte
pelgalt kehatreening või ajastutantsude äraõppimine, vaid näitlejatarkuse ABC. Tantsu ja lavastamise alal täiendas ta end ka 1937. aastal Berliinis
E. Eduardova ja Dresdenis Mary Wigmani tantsustuudios.

Foto Kalju Orro
erakogust

Gerd Neggo Stuudio lõpetamise järel asus Helmi
1931. aastal tööle Tallinna Töölisteatri (aastatel
1944–48 kandis teater nime Eesti NSV Riiklik
Noorsooteater) liikumisjuhi, tantsustuudio juhi
ja tantsijana (esinedes ka sõnalavastustes), kus ta
töötas kuni teatri sulgemiseni 1948. aastal. Pärast
sõda algas ka Tohvi (tema levinud hüüdnimi, eriti
õpilaste poolt) pedagoogikarjäär, 1944–46 töötas ta
Draamastuudio eriklassis (mille õpilastest kujunes
Riikliku Teatriinstituudi esimene lend) ja 1946–51
Eesti Riiklikus Teatriinstituudis tantsupedagoogina. Sealt edasi aga juba 1957. aastast Voldemar
Panso poolt loodud TRK Lavakunstikateedris, kus
ta töötas peaaegu oma elu lõpuni, 1981. aastani.
Voldemar Pansoga töötas ta koos ka Noorsooteatris
selle loomise algusest 1965. aastal, kus ta oli kümme
aastat liikumisjuht. Lisaks on Helmi Tohvelman
loonud koreograafiat ja seadnud liikumist ka paljudes teistes Eesti teatrites, juhendanud harrastustantsurühmi ning loonud tantse, millest paljud on
tantsurühmade repertuaaris tänaseni: „Külvajad“,
„Labajalg kolmele paarile“, „Seppade tants“ jt.
Helmi Tohvelman on pälvinud Eesti NSV teenelise kunstitegelase (1957) ja Eesti NSV rahvakunstniku (1980) aunimetuse. Alates 2000. aastast
annab Teatriliit koostöös Väätsa vallaga välja Helmi
Tohvelmani nimelist auhinda. Auhinnaga tunnus-

tatakse loominguliselt silmapaistvaid näitlejaid,
kelle plastiline või psühhofüüsiline liikumine väärib tunnustust, või liikumisjuhte, kelle liikumisseade ühele või mitmele lavastusele on olnud esiletõstmist väärt.
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Helmi Tohvelmani juubeliks“ (1970):
„Ei oleks mõeldav lavakunstikateedri viisteist aastat ilma Helmi Tohvelmanita. Ei oleks mõeldav
Noorsooteatris viis aastat ilma Helmi Tohvelmanita. Ja
Draamateatri ruumides ringi liikudes tunned aina, et
midagi on puudu. Puuduvad Helmi Tohvelmani mõtlikud, nõudlikud silmad.
Helmi, Te toote endaga kaasa vaikuse, ja see vaikus on
hea. Te jätate endast vaikuse, ja see vaikus kaitseb ning
kannab Teid põlvkondade mälestuses, keda Te kunstiteele viite. Ja see vaikus jääb kajama. Jääb kajama, sest
selles puuduvad enesereklaami kuljused, nood Saalepi
Leo narrikuljused, totrad ning ühepäevased.“

Jaan Eilart
(24. VI 1933 – 18. V 2006)
Biogeograaf, maastikuökoloog ja kultuuriloolane
Jaan Eilart sündis Järvamaal Pala külas Reegla talus.
Alghariduse sai ta Kirna mõisas tegutsenud Kirna
Algkoolist, seejärel jätkas ta õpinguid Türi 1. keskkoolis (1947–52). Seal süvenes tema huvi loodusteaduste vastu ja ta oli ka kooli loodusteaduste ringi
vanem. Pärast keskkooli üritas Jaan astuda Tartu
Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonda,
kuhu teda aga 1952. aastal vastu ei võetud, sest kaks
aastat varem oli arreteeritud tema isa Hans osaluse
tõttu Omakaitses. Lisaks sai Eilartite suguvõsa rängalt kannatada ka küüditamiste laines, koos Hans
Eilartiga viidi Siberisse 22 suguvõsa liiget.
Eesti Põllumajanduse Akadeemias (EPA) zootehnika
erialal sai Eilart siiski kõrgkooliõpinguid alustada,
vahetades üsna pea algse eriala metsanduse vastu.
1955. aastal õnnestus end mitmel pool võimekana
näidanud Eilartil liikuda metsanduse erialalt oma
tõelise kire, botaanika, juurde ja minna üle Tartu
ülikooli bioloogia eriala IV kursuse botaanikaharusse, mille ta 1957. aastal kiitusega lõpetas.
Samal aastal hakkas Eilart, kõigest 24-aastasena,
TRÜs looduskaitset õpetama, mis võeti õppekavva
tema algatusel. Järgmisel aastal asutas ta Tartu

Üliõpilaste Looduskaitseringi (TÜLKR), mis on
väidetavalt maailma vanim tudengite looduskaitseühendus.
Jaan Eilarti üheks märgilisemaks algatuseks oli
1966. aastal Eesti Looduskaitse Seltsi asutamine.
Ta oli seltsi tegevesimees kuni 1988. aastani, esimees aastatel 1988–1996 ja aseesimees aastast
1997. Samuti oluline oli 1969. Nõukogude Liidu
esimese rahvuspargi – Lahemaa rahvuspargi rajamise juhtimine. Hiljem osales ta juhendajana ka
Komi, Armeenia ja Tadžikistani rahvusparkide
loomisel. 1978. aastal valiti ta Rahvusvahelise
Looduskaitseliidu (IUCN) Ida-Euroopa Komitee

presidendiks. Osalemine NSV Liidu ja Eesti looduskaitse- ja teaduse esindajana paljudes delegatsioonides ja rahvusvahelistel foorumitel viis Jaan Eilarti
rohkem kui 60 riiki.
Eilarti kireks oli avalik esinemine ning kirjutamine
ajalehtedes ja ajakirjades. Viimastes avaldas ta rohkesti menukaid artikleid looduskaitsest, kodu-uurimisest ja tähtpäevaartikleid eesti loodusteadlastest
ning loomeinimestest. Üldistavaim ja väärtuslikem
tema populaarteaduslikest töödest on ka inglise
keeles ilmunud raamat „Inimene, ökosüsteem ja
kultuur” (1976). Lisaks tõlkis ja tutvustas ta oma
eeskuju Nikolai Vavilovi kirjutisi eesti lugejatele.
Voldemar Panso Looduskaitse Seltsi kokkutulekul
kõnet pidamas, vasakul esiplaanil Jaan Eilart.
Foto Andres Eilarti erakogust.

Suurt huvi tundis ta ka kirjanduse vastu, mis lähendas teda eesti loomeinimestele. Sõpruskonnaga,
kuhu kuulusid Voldemar Panso, August Sang, Karl
Ader, Juhan Smuul ja teisi eesti kultuuritegelasi,
käidi ajaloolistel kultuuri- ja loodusmatkadel.
Jaan Eilartit on tunnustatud muuhulgas Eesti NSV
teenelise looduskaitsja preemia (1985) ja Valgetähe
III klassi teenetemärgiga (1997).
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Karl Ader, Jaan Eilart ja August Sang“:
„Looduskaitse kui aktiivne aktsioon oli Eilartile tsentraalseks endaavalduseks ammu enne seda, kui ta muutus avalikult inimkonna üheks peaprobleemidest. Eilarti
astutud samme, organiseerivat jõudu, inimestesse istutatud ideid ja ennastsalgavust oskame hinnata täies ulatuses vahest aastate pärast.“

August Sang

(27. VII 1914 – 14. X 1969)
Luuletaja ja tõlkija
August Sang sündis 1914. aastal Pärnus. Oma haridusteed alustas ta Pärnu Poeglaste gümnaasiumis,
mille lõpetas 1932. aastal. Sellele järgnes sõjaväekohustuse täitmine. Pärast sõjaväge astus Sang
1934. aastal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonda,

kus õppis majanduslikust kitsikusest tingitud vaheaegadega 1942. aastani.
Sang kirjutas oma esimesed luuletused juba üheksaaastaselt, kuid tõsisemad katsetused luulevallas
saabusid gümnaasiumi lõpuklassis, mil ta võttis
osa ajakirja Kevad luulevõistlusest luuletusega
„Improvisatsioon quick-step tempos“ varjunime Injo
all. Ülikooli esimesel aastal debüteeris ta ajakirjas
Looming ning kaks aastat hiljem ilmus esimene
luulekogu „Üks noormees otsib õnne“. Sel perioodil
alustas Sang ka publitsistikaga, temalt ilmus arvukalt retsensioone ja ülevaateid. Kolme aasta pärast
ilmus ka tema teine luulekogu „Müürid“.
1930ndate lõpul liitus ta luuletajate sõpruskonnaga
Arbujad, millel oli palju nimekaid liikmeid nagu
Bernard Kangro, Uku Masing, Kersti Merilaas,
Betti Alver, Mart Raud, Heiti Talvik ja Paul Viiding.
Sang abiellus 1936. aastal luuletaja ja tõlgi Kersti
Merilaasiga, kes oli samuti Arbujate oluline liige.
Pärast sõda astus Sang Eesti Kirjanike Liitu, kuid
ta visati sealt dekadentsis süüdistatuna viie aasta
pärast välja. Tema kirjanikuõigused taastati 1955.
aastal.
Sangale määratud kirjutamispiirangud olid suureks tõukeks tema viljakale tööle tõlkijana. Tema
tööde hulka mahtus nii luulet kui proosat saksa,
vene, prantsuse ja tšehhi keelest sellistelt autoritelt

nagu Goethe, Peter Weiss, Maksim Gorki, Vladimir
Majakovski, Franz Kafka, Gottfried Keller, Molière,
Egon Erwin Kisch, ja Lion Feuchtwanger. Eraldi
tuleb välja tuua August Sanga panust näitekirjanduse tõlkimisel, tema Goethe „Fausti“ ja mitmete Molière’i näidendite tõlked on senini kasutusel. Andrus Vaarik: „Kui Rootsis tõlgitakse
Shakespeare'i teosed iga 30 aasta tagant üle, kuna
keel areneb ja muidu poleks see publikule arusaadav, siis minu arvates näiteks Sanga Molière'i tõlkeid ei ole vaja ka 100 aasta pärast üle tõlkida, sest
ta on oma tõlgetes tabanud mingi igavese universaalse eesti keele võtme.“ Mart Väljataga on August
Sanga nimetanud Eesti parimaks luuletõlkijaks.

Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Karl Ader, Jaan Eilart ja August Sang“:
„Näitleja, kes peaks Sanga kehastama, oleks võrdlemisi
kehvas olukorras nagu kirjameeski, kes peaks kirjeldama
Sanga. Temas polnud midagi silmapaistvat, erakordset,
rääkimata efektsest. Isegi ta looming pole erakordne.
Selle ilu on lihtsas kumenduses, lapselikus avameelsuses
ja lihtsate tõdede nii lihtsas ütlemises, et oled võlutud.
Nõnda on ka Augusti isikuga.“

Jaan Eilart ja August Sang esinesid Panso elus enamasti koos ja enamasti ühistel matkadel.
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Karl Ader, Jaan Eilart ja August Sang“:
„Eilart tundis kõige paremini teid, puid ja taimi, kõndis kõige kiiremini, rääkis kõige rutemini, sest ta teadis
kõige rohkem. Sang rääkis kõige vähem, jättes mulje,
nagu teaks ta veel rohkem. Sang kirjutas meist kõigist
kõige paremaid luuletusi, sest meie teised ei kirjutanud
üldse.
Sang ujus kõige originaalsemalt, küljeli ja prillidega. Ka
Eilartil olid külg ja prillid, kuid ujuvuse sujuvuses jäi
midagi vajaka, mille ta tegi tasa taimede ladinakeelsete
nimede tundmisega.“

Paul Pinna

(3. X 1884 – 29. III 1949)
Näitleja, lavastaja ja teatrijuht
Paul Pinna, täisnimega Paul Otto Hermann Pinna,
on pärit Tallinnast linnaametnike perest. Oma
hariduse sai ta Tallinna linnakoolist ja 1916. aastal
eksternina lõpetatud Tallinna Reaalkoolist. Juba
15-aastaselt alustas ta oma lavategevust Estonia
Seltsis, samal ajal läks ta ka tööle oma esimesele
ametipostile Tallinna ringkonnakohtus ja linnavalitsuses kantseleiametnikuna. Pinna oli 1906.
aastal loodud kutselise Estonia teatri üks rajajaid
ja juhte, ning asus vastloodud teatris kohe tööle

nii lavastaja kui näitlejana. Teatrialaselt käis Pinna
end 1908. aastal täiendamas Berliinis, hiljem lisandusid õppereisid Peterburi, Pariisi ja Brüsselisse.
Estonias tegutses Pinna 1914. aastani, kuni ta
lahkhelide tõttu Venemaale siirdus, kus ta teatritruppides samuti kiirelt edu saavutas, ent naasis peagi Eestisse. Sõdade perioodil teenis Pinna
sõjaväeametnikuna (kapten) Tallinnas, mängides
samal ajal Estonias. Vabadussõja ajal sidus ta end
Draamateatriga, kus oli 1918–21 komandant, näitleja ning lavastaja ja 1921–22 direktor. 1923. aastal
asutas ta omanimelise rahvateatri, mida juhtis kuni
teatri pankrotistumiseni 1927. aastal. Seejärel jätkas ta Karl Jungholzi kutsel uuesti Estonia teatris,
kuni ta 1941. aastal reservohvitserina Punaarmesse
tööpataljoni mobiliseeriti. Pärast sõda liitus ta taas
Estoniaga ning osales aktiivselt teatrielus kuni oma
surmani 1949. aastal.
Lisaks Estonias ja Draamateatris töötamisele, jõudis Pinna Eesti Vabariigi ajal mängida ka Tallinna
Vene Teatris, Endlas, Ugalas, Vanemuises, Narva
Teatris ja Kuressaare Teatris, sinna juurde mahtusid
esinemised kuuldemängudes, kabareedes, estraadikavades ja filmides. Pinna tegutsemisjõu ilmekaks
näiteks on tõsiasi, et kutselise Estonia esimesel
hooajal (1906/07) lavastas ta hooaja kõik 35 tükki,
ning mängis neis ka ise kaasa.

Peale näitlemise ja lavastamise jõudis Pinna tegeleda ka kirjutamisega. Koos Theodor Altermanniga
andis ta välja teatriajakirja Näitelava (1910–1911),
Pinna on tõlkinud üle 20 näidendi ja 30 opereti,
kirjutanud ka ise näidendeid ja andnud välja paar
mälestusteraamatut.
Paul Pinnat on muuhulgas tunnustatud Prantsuse
Vabariigi Aumedaliga (1919), Estonia teenelise näitleja (1931) ja Estonia Seltsi auliikme (1933) tiitliga,
1934. aastal pälvis ta Kotkaristi III klassi teenetemärgi ja 1942. aastal Eesti NSV rahvakunstniku
tiitli.
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Rääkige paari sõnaga Paul Pinnast“:
„Pinna oli proovinud oma jõudu laial areenil, Kieli
Linnateatris, Moskva Nikitski operetiteatris (praegune
Majakovski teater), tiivad kandsid, tal oli edu, loorbereid. Paari päevaga operetis valdav roll omandada,
koos muusika, laulu ja tantsuga, mis keeles soovite:
eesti, vene, saksa, prantsuse - palun! Etendusel näed
vastasmängijaid esmakordselt, kütad lava, kisud kaasa
partnerid ja vallutad saali. Palun! See ei maksnud talle
midagi. Improvisatsioon ja seiklusvaim saatsid jumalate
lemmikut nii elus kui laval. See on Pinnale tüüpiline,
et ta Jungholzi Euroopa-reisile jumalaga jättes mõtleb
minuti jooksul ümber ja kõnnib Jungholziga kaasa - läbi
Euroopa, ilma välispassita, pettuse ja ümberkehastu-

misega; ja reisi lõpus hakkab nagu laps jonnima ja ajab
raudsete närvidega ülikorrektse Jungholzi nii hulluks, et
see hakkab Stokholmi tänaval kübarat trampima ning
hüsteeriliselt karjuma: „Ma olen sind kui sitta pilpa peal
läbi Euroopa kannud“ jne., nii et linna liiklus seisma
jääb. Pinna pihib seda jumalikult oma „Eluteatris ja
teatrielus“.“

Ants Lauter

(5. VII 1894 – 30. X 1973)
Näitleja, lavastaja, teatrijuht ja pedagoog
Ants Lauter sündis Läänemaal Velise vallas kuuelapselise pere viimase lapsena. Antsu isa töötas
vallavanemana ning soovis tema tulevikku näha
just kantseleiametnikuna, mistõttu jätkus Antsu
haridustee pärast vallakoole 11-aastaselt Järvakandi
ministeeriumikoolis ja seejärel Tallinnas Gustav
Narusbeki Kaubanduskoolis (1909–1911). Kohe
Tallinnase kolimise järel hakkas Lauter sageli
Estonia teatrit külastama, olles teatrist nii vaimustunud, et ta teinekord suisa näitlejaid jälitas. Pärast
kooli lõpetamist asus ta kontoriametnikuna tööle
Mayeri vabrikus, kus ta osales ka töökaaslaste harrastusteatri tegevuses. 1913. aastal lõi Ants kaasa
oma vendade Saue näiteringis väljatoodud lavastuses. Külalisetendust näinud Karl Jungholz (1878–

1925) ja Theodor Altermann (1885–1915) tegid
Lauterile ettepaneku tulla Estoniasse näitlejaks ja
inspitsiendiks. Seda küll oluliselt madalama palga
eest, kui ta vabrikus teenis, ent Lauter võttis pakkumise kõhklematult vastu.
Lauteri esimesel hooajal Estonias (1913/14) sai ta
lavalise liikumise ja kõne eratunde Jungholzi juures
kodus ning Paul Pinna püüdis temast maapoisikohmakust välja lihvida. Altermanni haiguse süvenedes tunnistas too Lauteri oma järglaseks, andes talle
eraproove, mis tõi viimasele aina suuremaid rolle.
Lauter mobiliseeriti 1915. aasta alguses Esimesse
maailmasõtta, ent viidi pärast gaasimürgitust üle
tagavarapolku Novgorodi, kus tegutses ka teater,

kus ta etendustes osales. Pärast teenistusest vabanemist töötas ta aasta aega Novgorodi Linnateatris
näitlejana (1917–1918). Kahjuks sai Lauter lisaks
näitlejakogemustele Venemaalt kaasa ka rooduülemana karjumisega igaveseks rikutud hääle, mida
ta küll hilisema koolitamisega edukalt kasutama
õppis.
Eesti Vabariigi ajal töötas Lauter 1918–26 ja 1927–
41 Estonia Draamajuhina ning 1926–27 Endla teatris lavastaja ja näitlejana. Lauter tegi sel perioodil
ligi paarsada teatrirolli, kehastades väga mitmekesiseid osi, ning lavastas üle poole Estonias välja tulnud lavastustest. Lisaks tegeles Lauter enesetäiendamisega ja käis mitmetel õppereisidel erinevates
Euroopa riikides. Selle kõrvalt töötas Lauter ka
Lavakunstikoolis, olles üks Voldemar Panso õpetajatest.
Lauter mobiliseeriti 1941. aastal Punaarmeesse,
kus ta esines draamatrupiga sõjarühmadele ja laskurdiviisidele. Eestisse naastes oli Lauter üks eestvedajatest, kes sõjas puruks pommitatud Estonia
teatrit taas üles ehitama hakkasid. Lauter töötaski pärast sõda 1944–49 Estonias ning Estonia
ja Draamateatri truppide liitmise järel 1949–50
Draamateatri peanäitejuhina (1950–51 näitlejana).
Kosmopolitismis süüdistamise tagajärjel oli ta
aga sunnitud oma ametist lahkuma ning aastatel

1951–58 tegutses Vanemuise näitleja ja lavastajana
(1953–55 kunstiline juht). 1958. sai Lauter Estoniasse
naasta ja töötas aasta teatri direktorina, enne kui ta
1959. aastal pensionile jäi. Aastatel 1960–1962 töötas Lauter veel Estonia kunstilise konsultandina.
Ka elu lõpuaastatel tegutses ta kindla päevaplaani
järgi ning arvas sinna valudest ja nõrkusest hoolimata isegi suplemise. Lauter suri 79-aastasena 30.
oktoobril 1973 Tallinnas.
Lisaks teatrirollidele mängis Lauter rohkem kui 20
filmis ja ka kuuldemängudes. Lauter pälvis Eesti
NSV rahvakunstniku (1942) ja Nõukogude Liidu
rahvakunstniku (1948) tiitli, samuti tunnustati teda
Nõukogude Eesti preemiaga (1947 ja 1948), Stalini
preemiaga (1952) ning Lenini ordeniga (1956). Eesti
Teatriliit annab aastast 1975 välja temanimelist
noore näitleja ja noore lavastaja preemiat.
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Lauter ja surm“ (1973):
„Lauterit on vihatud ja ihatud korraga. Teda on hüütud Käsu-Antsuks ja küllap see hüüdnimi läheb koos
Lauteriga teatriajalukku. Lauterit on pööraselt vajatud ja kunagi polnud temaga mugav. Temas oli otse
askeetsuseni piitsutav energia. Tahte erakordne laeng.
Talupoeglik visadus ja tööausus. Pedantsuseni arendatud täpsus. Korrektsuse kategooriline imperatiiv.
Ja ometi oleksid need omadused tiibadeta ning just

teatri jaoks viljatud, kui neid poleks laadinud Lauteri
talent, elujõud, unistuste rõõm ja ideaalide puhtus.
Lauter tõi teatrisse t e a t r i k u l t u u r i, istutas meisse
nõudlikkuse ning lugupidamise oma kutse vastu, oma
teatrimaja vastu ja ühiskonna vastu.“

Priit Põldroos

(11. I 1902 – 28. VII 1968)
Lavastaja ja näitleja ning teatrijuht,
-pedagoog, -kriitik ja -ajaloolane
Priit (ka Fritz, õieti Johannes Friedrich) Põldroos
sündis 1902. aastal Riisipere vallas Tabara külas
talurentnike peres. 1918. aastal lõpetas ta Piirsalu
ministeeriumikooli, õppis 1919–20 Tallinna Õpetajate Seminaris, osales 1921 Draamastuudio Ühingu
asutamises, lõpetas 1924 Draamastuudio teatrikooli. Aastatel 1924–28 töötas Põldroos Draamastuudio Teatris lavastaja ja näitlejana. 1925. aastal
oli ta üks Tallinna Töölisteatri Ühingu asutajaid ja
1926–40 juhtis Tallinna Töölisteatrit, lavastades
1933–37 ka Estonias.
Aastal 1938 asus Põldroos õpetama äsja Tallinna
Konservatooriumi juurde loodud Riiklikus
Lavakunstikoolis, mis sai sõja tõttu tegutseda vaid
aastani 1941. Kooli lõpetas üks lend näitlejaid,
nende hulgas Voldemar Panso.

1940 määrati Põldroos Ühendatud Draama- ja
Töölisteatri komissariks, aprillist 1941 oli ta taas
Töölisteatri peanäitejuht, samal aastal evakueerus
NSVL tagalasse, organiseeris Tatarimaal lühiajaliselt tegutsenud eesti kunstiansambli ja oli 1942–44
ENSV Riiklike Kunstiansamblite näitejuht ja direktor. Aastatel 1944–49 oli Põldroos Draamateatri
kunstiline juht ja direktor, 1946–50 ühtlasi Eesti
Riikliku Teatriinstituudi direktor ja õppejõud
(aastast 1947 professor) ning NSVL Ülemnõukogu
saadik, 1949–50 ka ENSV Teatriühingu esimees.
Pärast Teatriinstituudi sulgemist juhatas Põldroos
1950–51 Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstiosakonda ja 1951–53 oli Teatri- ja Muusikamuuseumi direktor.

Teatrilooliselt on olulised ka Priit Põldroosi kirjutised. Teatriesseistikat kirjutas ta juba õpinguaastatel
almanahhis Studist, hiljem tegi kaastööd ajalehtedele Vaba Maa ja Päevaleht ning ajakirjale Teater.
1950. aastatel avaldas ta teatriloolisi artikleid almanahhis Eesti Nõukogude Teater ning kriitikat ja
vesteid Sirbis ja Vasaras (pseudonüümi Teatraal all),
kuid nende avaldamine keelati 1959 Pravda sekkumise tõttu.
1942. aastal nimetati Põldroos ENSV teeneliseks
kunstitegelaseks, 1947 ja 1948 pälvis ta Nõukogude
Eesti preemia.
1985. aastal ilmus postuumselt Põldroosi mälestusteraamat „Teel enda ellu“ ja 1998. aastal artiklite ja
vestluste kogumik „Oma teatrit otsimas“. Aastast
1984 annab Eesti Teatriliit välja Priit Põldroosi
nimelist auhinda teatrimõtte arendamise, teatriuurimusliku või pikaaegse teatripedagoogilise tegevuse eest.
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Paradoksaalne Põldroos“:
„Riisipere popsipoeg sai seminari ja teatrikooli hariduse
ja otsustas 20-aastaselt: kui 25-aastaselt ei kujunda
teatrikunsti ümber, olen asjata sündinud. [– – –]
Popsipojast teatrijuhiks – see on tähtis kui eesti haritlaste terve põlvkonna, terve näitlejate generatsiooni
kujunemise võrdpilt. Need on mehed, kes on omal jõul

kõndinud läbi mustade maa. Kelle lavasammud nõudsid tahet ja endateostuse püüdu, mida tahaks nooremale
põlvkonnale intensiivsemalt teadvusse viia. [– – –]
Põldroos on rohkem kui korra öelnud noortele näitlejatele: „Kui teil pole tahtmist vähemalt Pinnaks saada
või Põldroos kolme aasta jooksul teatrist välja süüa
(tähendab ausas kunstilises võistluses) ja ise teatrijuhiks
hakata, siis ei maksa teatrisse tullagi!““

Maria Knebel

(6. (18.) V 1898 – 1. VI 1985)
Vene lavastaja, näitleja ja teatripedagoog,
Voldemar Panso õppejõud GITIS-es
Maria Knebel sündis 1898. aastal Moskvas kirjastaja Ossip Knebeli perekonda. 1918. aastal asus ta
õppima Mihhail Tšehhovi stuudiosse ja 1921. aastal
jätkas teatriõpinguid Moskva Kunstiteatri 2. stuudios Stanislavski õpilasena. 1924. aastal võeti ta
näitlejana Moskva Kunstiteatri truppi.
Lavastajakarjääri alustas Knebel 1935. aastal Moskva
Jermolova-nimelises teatris. Hiljem tõi ta lavastusi
välja ka Kunstiteatris ning oli Laste Keskteatri
lavastaja aastatel 1950–60, sellest viis aastat peanäitejuht. Knebeli tuntumaid lavastusi olid Gorki
„Viimased“ (1937) ja „Päikese lapsed“ (1973 koos N.
Hmeljoviga) Jermolova-nimelises teatris, Tšehhovi

„Ivanov“ (1955) Moskva Puškini-nimelises teatris, Tšehhovi „Kirsiaed“ (1965) Nõukogude Armee
Keskteatris ja Ostrovski „Talendid ja austajad“
(1969) Moskva Majakovski-nimelises teatris. 1968.
aastal tõi ta Tšehhovi „Kirsiaia“ lavale Dublini
Abbey Theatre’is. 1971. aastal lavastas ta Panso kutsel Draamateatris Tšehhovi „Ivanovi“.
Pedagoogitööd tegi Knebel juba 1932. aastast ning
1948. aastal asus ta õppejõuna tööle GITIS-es, kus
tema õpilaste hulka kuulusid mitmed hilisemad
legendaarsed lavastajad, teiste hulgas Adolf Šapiro,
Anatoli Vassiljev ja Voldemar Panso. Tänu Knebeli
jõupingutustele hakati NSV Liidus avaldama
Mihhail Tšehhovi teatrialaseid teoseid.
Knebel kandis Vene NFSV rahvakunstniku aunimetust (1958) ja 1978. aastal pälvis ta NSVL riikliku preemia.

Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Knebel, mu teine ema“:
„Kui milleski endale uhke olla, siis selles, et ma pole
kunagi olnud Maria Ossipovnale mammapoeg. Ta on
hinnanud mu iseseisvust, sest ta teab, et ma pole kunagi
reetnud kooli. Oma töödes ning tegemistes olen püüdnud end kunstiliselt ja eetiliselt vormis hoida, kuna olen
tundnud, et minuga on kõikjal mingi sisemine kell, mis
registreerib: mis ütleks selle kohta ema? Mis ütleks selle
kohta Maria Ossipovna?
Võib-olla kõige väärtuslikum Knebeli õpetuses ja kõige
olulisem meie koolis ongi teadmine, et mitte midagi
ei saa teeselda, ei elus ega laval. Meid reedab t e i n e
p l a a n. Endas kunstnikku ehitades peame ehitama ka
endas inimest. Need pooled on sõltuvad. Seepärast tuli
Knebel ikka ja jälle eetika juurde. Iga elatud elupäev oma
tegude ja mõtetega kujundab meie isiksust. [– – –] Kõik,
kes on lähemalt kokku puutunud Maria Ossipovnaga,
kes on teadnud või osa saanud tema suurest sündmustetihedast elust, kõik ütlevad: kust võtab see väike inimene
sellise hingejõu, sellise vaimse kontsentratsiooni, sellise
tahtelaengu? Ta naeratab: „Aga mis teha? Mööda peab
minema, muidu võib kibestuda, sapiseks muutuda; see
võtab loomingult tiivad ega sobi vanale naisele. Ja lõpuks,
elus on nii palju ilusat, mille pärast maksab elada. Mul ei
jätku jõudu, et viha kanda.“ Need on sõnad, millede taga
on inimvaim, elatud elu slepp, inimese teine plaan. Otse

füüsiliselt tajutav on selle väliselt nii lihtsa ning eimidagiütleva väikesekasvulise hallipäise naisterahva teine
plaan, et ta ilmub ja tuba on ta kiirgust täis. Kahju, et see
inimlik kiirgus ei hakka fotolindile.“

Aleksei Popov

(12. (24.) III 1892 – 18. VIII 1961)
Vene näitleja, lavastaja, režissöör ning
teatripedagoog ja -teoreetik,
Voldemar Panso õppejõud GITIS-es
Aleksei Popov sündis 1892. aastal Venemaal
Samaara provintsis Nikolajevskis. Tegutsenud nooruses amatöörnäitlejana ning õppinud joonestamist
ja maalikunsti, läbis Popov 1912. aastal sisseastumiskatsed Moskva Kunstiteatri truppi. Lavastustes
väikesi rolle mängides omandas ta näitlejaharidust,
kuid peagi sai Nemirovitš-Dantšenkolt teate, et
tema loominguline isiksus ei sobi Kunstiteatrisse.
Tänu Stanislavski sekkumisele võeti Popov siiski
näitlejate nimekirja tagasi ja 1914. aastast jätkas ta
õpinguid Kunstiteatri 1. stuudios.
Aastal 1916 tegi Popov Mansurovi stuudios (tänases Vahtangovi nimelises teatris) oma lavastajadebüüdi ja sealtpeale võttiski kursi pigem lavastajatööle. 1918 lahkus ta Kunstiteatrist ja kolis elama
Kostromasse, kus juhtis 1923. aastani teater-stuu-

diot. Kostromas sündis Popovi perekonda poeg
Andrei, kellest sai hiljem samuti tuntud näitleja ja
lavastaja ning GITIS-e õppejõud.
1923. aastal kolis pere tagasi Moskvasse ja
Aleksei Popov alustas tööd lavastajana Moskva
Kunstiteatri 3. stuudios, millest 1926. aastaks kujunes Vahtangovi-nimeline teater.
Aleksei Popov tegi elu jooksul terve rea filmirolle ja
aastatel 1927–29 õppis Sergei Eisensteini meistriklassis režissööriks. Tema käe all valmis kaks
menukat komöödiafilmi, millele ta kirjutas ise stsenaariumi.
1931.–35. aastal juhtis Popov Revolutsiooniteatrit.

1935 määrati ta Punaarmee Keskteatri kunstiliseks
juhiks ja seal tegi ta oma kõige hinnatumad lavastused, tuues lavale nii sõjateemalisi kui ka klassikalisi näitemänge. Tema käekirja iseloomustasid
monumentaalsed ja vaatemängulised lahingustseenid. Teise maailmasõja puhkedes moodustas Popov
rindemeestest näitetrupi ja lõi nendega mitmeid
lavastusi.
Popov avaldas ka mitmeid teatriteoreetilisi töid ja
tegutses palju aastaid pedagoogina. Ta oli GITIS-e
õppejõud 1935. aastast, 1940 nimetati ta professoriks, 1961 kateedri juhatajaks. Tema õpilaste hulka
kuulusid näiteks Anatoli Efros, Leonid Heifetz ja
Voldemar Panso.
Aleksei Popov oli kolmekordne Stalini preemia laureaat ja NSVL rahvakunstnik aastast 1946.
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„A. D. Popov“:
„Sõna on noodimärk, ütles ta. Sõnade tagant tuleb äratada ellu i n i m v a i m u e l u. Ja see oli peamine, kuhu
ratsutasid välja kõik ta mõtted ja teod. On ainult üks
meisterlikkus – avada inimvaimu elu. Ideeline mõtestatus ja ümberkehastumine – need peavad kandma teatrit.
Näitleja ei korda kunagi ennast, kui ta ei korda inimhinge
konstruktsiooni. Meisterlikkus ilma ideeta – see on ahvi
meisterlikkus. Ja Popov teeb siit lähtudes kindlat vahet:
näitleja-kunstnik ja näitleja-ahv. Määravaks saab see,

kas näitleja kodanikuna erutub. Kas tal on oma „ei saa
mitte vaiki olla“. Siit järgneb Popovi range nõue: pealisülesanne ei pea olema mitte ainult osal, vaid ka osatäitjal
endal – e l u p e a l i s ü l e s a n n e. Mille nimel elab
ja loob näitleja. Ideetus, harimatus ja enesearmastus on
arenemise ja uue takistajad.“

Eino Tamberg

(27. V 1930 – 24. XII 2010)
Eesti helilooja
Eino Tamberg sündis 1930. aastal Tallinnas.
Keskkoolis käis ta Nõmme Gümnaasiumis nagu
Pansogi. 1953. aastal lõpetas ta Tallinna Konservatooriumi, kus õppis Eugen Kapi juhendamisel
kompositsiooni. Tambergi esimene töökoht oli
Draamateatri muusikaala juhataja (1952-53). Ta
kirjutas paljudes erinevates žanrites ja erinevatele
koosseisudele ning oli üks 1950.–60. aastate eesti
muusika „uue laine“ esindajaid koos Arvo Pärdi,
Veljo Tormise ja teistega.
Aastatel 1953–59 töötas Tamberg helirežissöörina Eesti Raadios, 1968. aastast oli ta Tallinna
Konservatooriumi kompositsiooniõppejõud (1983.
aastast professor). Tema õpilaste hulka kuulusid
muuhulgas näiteks Tõnu Naissoo, Jaak Jürisson,
Margo Kõlar ja Alo Mattiisen.

Suurema läbimurde rajas Tamberg endale orkestrimuusikaga, tema teos „Concerto grosso“ võitis 1957.
aastal Moskvas toimunud Üleliidulisel Noorsoo- ja
Üliõpilasfestivalil esimese preemia ja kuldmedali,
mis avas heliloojale tee väljapoole Eestit ja isegi
NSV Liitu. Tambergi loomingusse kuulub mitmeid
instrumentaalkontserte ja neli sümfooniat. 1978.
aastal valminud esimene sümfoonia on pühendatud Voldemar Pansole, kes suri, kui teos oli pooleli.
Selle heliteose finaalis kasutas Tamberg rahvaviisi
„Nutva tamme laul“ ehk „Sink sale proo“, mida
Panso väga armastas.
Tambergi edukaim lavamuusikateos on barokkstiilis ooper „Cyrano de Bergerac“ (1974), samuti on ta
Estonia tellimusel kirjutanud sõjavastase ooperi

„Raudne kodu“ (1965) ning veelgi ooperi- ja balletimuusikat. Tema tuntumaks balletiks on „Joanna
tentata“ (1970). Tamberg kirjutas ka muusika
Voldemar Panso 1966. aasta lavastusele „Hamlet“,
samuti tõi Panso lavale Tambergi teosed „Kuningas
Oidipus“ (Sophokles) ja „Kuupaiste-oratoorium“
(tekst J. Kross) kaheosalises lavastuses „Igavene inimene“ ( „Vanemuine“, 1963).
Tambergi vokaalteoste hulka kuulub nii oratooriume kui ka laule, mis põhinevad heal eesti luulel –
ta on viisistanud näiteks Viivi Luige, Heljo Männi,
Jaan Kaplinski, Doris Kareva, Ellen Niidu, Marie
Underi jpt tekste. Märkimisväärse osa Tambergi
laululoomingust moodustavad ka lastelaulud, neist
tuntuim „Karumõmmi unenägu“ Heljo Männi
sõnadele.
Eino Tambergi loomingut on tunnustatud arvukate
auhindadega, 1975. aastal nimetati ta ENSV rahvakunstnikuks, 1997 pälvis ta Riigivapi IV klassi teenetemärgi ja 2007 Eesti Vabariigi kultuuripreemia
elutöö eest.

Viive Ernesaks

(sündinud 27. III 1931)
Pianist, kontsertmeister, muusikapedagoog,
lavastuste muusikaliste kujunduste autor
Viive Ernesaks (kuni 1961. aastani Säga) sündis
1931. aastal Tartus ning õppis Tartu muusikakoolis,
seejärel Tallinna 7. keskkoolis ja Tallinna muusikakoolis. Aastatel 1957–1959 töötas Ernesaks Tallinna
Koreograafiakoolis ja 1959–65 teatris Estonia. 1966.
aastal kutsus Voldemar Panso ta ENSV Riikliku
Noorsooteatri muusikaala juhatajaks, kus ta lõi
muusikalisi kujundusi mitmetele Voldemar Panso,
samuti Mikk Mikiveri, Kalju Komissarovi, Adolf
Šapiro, Kaarel Kilveti jt lavastustele. Näiteks oli ta
muusikaline kujundaja Panso legendaarsetele lavastustele nagu „80 päevaga ümber maailma“ (1966),
„Hamlet“ (1966), „Kevade“ (1969) ja „Ehitusmeister
Solness“ (1974).

Aastatel 1977–90 töötas Viive Ernesaks Draamateatris, samuti on ta õpetanud noori näitlejaid
EMTA lavakunstikoolis.
Raadiokuulajatele on Ernesaks aastakümneid olnud
tuntud kui klaveril improviseerija saates „Virgutusvõimlemine“.
Viive Ernesaksast on kirjutatud elulooraamat „Viiv:
meenutusi eluteest, loomingust ja loojatest“ (2006).
Teda on pärjatud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.
Viive Ernesaks mälestusteraamatus „Viiv“:
„Panso tulek „Estonia“ teatrisse tähendas minu jaoks
kohutavalt palju. Siis hakkas juhtuma ilusaid ja toredaid
lugusid. „Leedi“ esietendus pidi olema vana-aastaõhtul
1963. Ühel novembrikuu hommikul tuleb Panso minu
juurde ja ütleb „Ole hea, Viive, tee nüüd sina proovi edasi,
ma tulen natukese aja pärast tagasi.“ Mina siis uurisin,
et kas ta tuleb lõunasesse või õhtusesse proovi. „Ei, ma
sõidan praegu Kanadasse ja tulen tagasi 5. detsembril.“
Selle peale ei osanud ma a-d ega o-d öelda. Tegime hoolega proovi edasi. [– – –] Olin kogu aeg istunud kõikides
Panso tekstiproovides, sest ma olin väga uudishimulik,
tahtsin näha, kuidas ta töötab. Ja sealt ongi pärit mõte,
et kui üldse muusikali teha, siis peab laul eelnevast välja
kasvama, mitte nii, [– – –], et tegelaskuju lihtsalt kukub
rääkimise järel järsku laulma. Selles mõttes oli Linda
Rummo – väga hea näitleja – mulle suureks abiks, kõik
see avas nagu uue maailma.“

Carl Michael Bellman

(4. II 1740 – 11. II 1795)
Rootsi helilooja, luuletaja ja muusik
Carl Michael Bellman on silmapaistev 18. sajandi
rootsi luuletaja ja helilooja ehk skald, kelle laulud
on tugevasti mõjutanud Skandinaavia muusikat ja
kirjandust. Tema värvikas ja satiiriline, samas elegantne looming on olemuselt ainulaadne. Paljud
Bellmani lauludest käsitlevad purjutamist ja riivatusi, samas ka armastust ja õrnust. Surma teemale
on autor lähenenud nii koomilises kui ka tõsises
võtmes. Bellmani soosijate hulka kuulus kuningas
Gustav III, kes nimetas teda meisterlikuks improviseerijaks.
Bellman sündis 1740. aastal Stockholmis jõukasse
perekonda, õppis Uppsala Ülikoolis ja astus siis
ametisse pangas, kuid väikese palga tõttu tuli tal
võidelda võlgade ja majanduslike raskustega, enne
kui sai viimaks parema töökoha tolliametnikuna.
Võlgade ja valesti mõistetud paroodiate tõttu sattus Bellman elu jooksul korduvalt vanglasse. 1776.
aastal määras kuningas talle sinekuuri, ametikoha
riikliku loterii sekretärina, mis tagas talle kindla
elatusallika. 1977. aastal abiellus Bellman Lovisa
Grönlundiga, kellega sai neli last.
Juba 1760. aastatel hakkasid Rootsis ringlema

Bellmani joomalaulud ja paroodiad, mida levitati
nii suust suhu, käsitsi kirjutatud koopiatena kui ka
trükitud lehtedel. Autor esitas ise neid seltskondades lauto saatel. Bellman kirjutas religioosse sisuga
luulet ja terve rea näitemänge, kuid tema peateosteks peetakse laulutsükleid „Fredmani epistlid“,
mille kirjutamist ta alustas juba 1765. aasta paiku,
kuid mis ilmus viimaks 1790, ning „Fredmani laulud“, mis ilmus aasta hiljem.
ENSV Riiklikus Noorsooteatris esietendus 1983.
aastal Kaarel Kilveti lavastus „Verinoor plika ja pilgeni klaas“, kus esitati Bellmani laule Mati Sirkli ja
Ott Arderi tõlkes. 1993. aastal ilmusid „Fredmani
epistlid & laulud“ eestikeelsetena ka trükis.

Kui Gustav III 1792. aastal Stockholmi ooperis
mõrvati, tähendas see Bellmanile rahalise toetuse
kadumist. Ta vajus üha enam alkoholismi küüsi,
mis laastas tema niigi halba tervist, lisaks tuli tal
taas võlgade pärast vangis istuda. Bellman suri
oma kodus une pealt 1795. aasta veebruaris. Kuna
tema abikaasal ei olnud raha hauakivi jaoks, on
täpne haua asukoht tänaseks teadmata. Hiljem on
Rootsi Akadeemia püstitanud Bellmanile kalmistule ausamba ja Stockholmis asub talle pühendatud
muuseum.
„Voldemar Panso päevaraamat“, 28. august 1949:
„Möödunud nädalal käisin Vaagiga Tartus estraadi
tegemas. [– – –] Kahju, et ilmad olid kehvad, tahtsime
tähetornist uurida päikese plekke, kuna kuud ei olnud.
Vihma tõttu polnud ka päikest. Ülikooli raamatukogus
uurisin Bellmanit.“
2. september 1949:
„Koolid, teater, õunad, pihlakamarjad ja kolletanud
lehed, need tulevad ikka korraga. Ööd on pimedad, kell 9
hakkab hämarduma, päiksekiirest hakkad lugu pidama.
Pea tuleb kartulivõtt, öökülmad, raagus oksad, vihmane
tuul, jooksvavalu, kapsasoolamine, ja silgud Pärnus
lähevad odavaks. Siis lähed nukraks ja töökaks, paned
jalga pikad aluspüksid ja sellega matad maha suverõõ-

mud. Poed tuppa ja mõtetesse, et kevadel liblikana
ärgata. Nukker ilu ja magushapu leib – need sobivad
ühte. Õitsevad hilised lilled, basseinivesi rohetab, pardid
heidavad udusulgi ja basseiniümbrus on valgest mustaks
tehtud. Raadio on rikkis ja Lembit Tinn suri tiisikusse.
Ma ütlesin talle, et sureb kevadel, aga pidas vastu ligi
sügiseni. Mulle ütles, et mina suren varem. Pettis!
Praegu oleks hea juua veini ja deklameerida
C. M. Bellmani joogilaule. Tõlgin neid muuseas.“

Veljo Tormis

(7. VIII 1930 – 21. I 2017)
Eesti helilooja
Veljo Tormis sündis 1930. aastal Kuusalu vallas Aru
külas. 1937. aastal asus pere elama Vigalasse, kus
isa Riho Tormis sai köstri koha. Riho Tormis juhatas Vigalas kirikukoori ja organiseeris viiuldajana
pillimängu, kodusel orelil õppis Tormis iseseisvalt
lihtsamaid palu mängima.
1942. aastal saadeti Tormis õppima Tallinna
Reaalkooli. Tallinnas asus ta orelit õppima August
Topmani juures, tänu kellele pääses ettenähtust nooremana Tallinna Konservatooriumisse. Nõukogude
võimu tulekuga oreliklass suleti. Suureneva ideoloogilise surve tõttu, mille tõi kaasa isa köstriamet,
otsustas Tormis võimaluse avanedes minna õppima

Moskvasse. 1951 oli ta abiellunud Lea Rummoga
ning Moskvas said nad koos olla, sest abikaasa õppis
seal teatriteadust. Hiljem sai Lea Tormisest tunnustatud teatriteadlane. Aastatel 1951–1956 õppis Veljo
Tormis kompositsiooni Moskva Konservatooriumis
Vissarion Šebalini juures. Šebalin tutvustas õpilastele väljaspool õppeprogrammi ka kaasaegset helikeelt ja rõhutas rahvusliku identiteedi olulisust.
Juba enne heliloojadiplomi saamist alustas Tormis
tööd Tallinna Muusikakoolis, kus tema õpilaste
sekka kuulus nt Arvo Pärt. 1956–69 töötas Tormis
Heliloojate Liidu konsultandina, õpetades 1962–68
ka Tallinna Muusikakeskkoolis, hiljem tegutses
vabakutselise heliloojana ning oli Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia professor.

Tormise loomingu valdav enamik on a capella kooriteosed. Loomingulises mõttes murranguliseks
hetkeks oli Tormise jaoks folkloorikogumise retk
Kihnu 1958. aastal, kus tal oli võimalus osaleda sealses traditsioonilises pulmas ja näha rahvamuusikat
toimimas loomulikus keskkonnas. Pärast seda hakkas ta rahvaviise süstemaatiliselt uurima ja otsima
vahendeid, kuidas nende mõju heliloomingus edasi
anda. Tormise tuntumad teosed selles vallas on
tsüklid „Eesti kalendrilaulud“ ja „Unustatud rahvad“ ning „Raua needmine“. Palju koorimuusikat
kirjutas Tormis ka ilma folkloorse aluseta, tuues
eesti koorimuusikasse modernse helikeele. Samuti
on ta loonud mitmeid instrumentaalteoseid, ooperi
„Luigelend“, kantaat-balleti „Eesti ballaadid“ ning
teatri- ja filmimuusikat (nt Arvo Kruusemendi filmile „Kevade“).
Oluline koht Tormise loomingus on ühiskonnakriitilistel teostel, mis on kirjutatud 1970. ja 1980. aastatel. 1972 kirjutas ta kantaadi „Lenini sõnad“, kus
kasutas Lenini teostest vaid neid väljavõtteid, kus
nõuti rahvaste täielikku üheõiguslust ja enesemääramise õigust. Kuna teksti autor oli Lenin, ei saanud
keegi kantaadile midagi ideoloogiliselt ette heita.
Tema sõnatundlikkust ja ühiskondlikku närvi näitasid hästi ka Hando Runneli, Jaan Kaplinski, PaulEerik Rummo, Viivi Luige, Juhan Viidingu ja teiste
kaasaegste luuletajate tekstidele loodud teosed.

Veljo Tormist pärjati paljude preemiatega nii nõukogude perioodil kui ka pärast Eesti iseseisvuse
taastamist. 1974 pälvis ta NSVL riikliku preemia,
1975 nimetati ta ENSV ja 1987 NSVL rahvakunstnikuks, korduvalt määrati talle Eesti Vabariigi
kultuuripreemia, sh 2002. aastal elutöö eest, ning
2010. aastal Riigivapi I klassi teenetemärk.
Kui Voldemar Panso on öelnud, et teda paelus
s õ n a e l a v a k s t e g e m i n e, siis Tormis tegi seda
muusika toel. Seda kirjeldab ka pealkirja valik tema
loengute kogumikule „Lauldud sõna“ või Tormise
laulude õhtule „Alguses oli sõna“. Tormis on korduvalt rõhutanud, et ei oska või ei taha kirjutada muusikat lihtsalt musitseerimiseks, tal on alati midagi
öelda elu ja looduse, inimeste ja rahvaste kohta.
Veljo Tormis kuulus koos Voldemar Pansoga
Looduskaitse Seltsi asutajaliikmete hulka ning
koos käidi matkamas. Just Looduskaitse Seltsi kokkutulekutel hakkas Veljo Tormis katsetama regilaulu, ise eest lauldes.

Gustav Ernesaks
(12. XII 1908 – 24. I 1993)
Eesti helilooja ja koorijuht

Gustav Ernesaks sündis 1908. aastal Harjumaal
Peningi vallas Perila külas. Aastatel 1924–27 õppis
ta Tallinna Konservatooriumis klaveri- ja orelimängu, kus tema oluliseks suunajaks oli August
Topman. 1929. aastal astus ta uuesti konservatooriumisse ja lõpetas 1931. aastal muusikapedagoogika erialal Juhan Aaviku klassi ja 1934. aastal kompositsiooni erialal Artur Kapi klassi. Pärast konservatooriumi lõpetamist töötas Ernesaks mitmes
Tallinna koolis muusikaõpetajana ja tema juhatatud

koorid hakkasid peagi teiste hulgast silma paistma.
Mõne aastaga kujundas ta Tallinna tütarlastegümnaasiumi koorist ülelinnalise kollektiivi, Tallinna
Naislaulu Seltsi naiskoori. Ernesaksale tehti ettepanek asuda juhtima Tallinna Meestelaulu Seltsi,
mille oli Eesti üheks paremaks kooriks kujundanud
Konstantin Türnpu.
Teise maailmasõja ajal oli Ernesaks mobiliseeritud
Jaroslavli, kus asutati 1942. aasta alguses eesti kunstiansamblid. Sega- ja meeskoori juhatas Ernesaks.
1944. aastal asutati Ernesaksa eestvedamisel ENSV
Riikliku Filharmoonia Meeskoor, mis 1953 nimetati
ümber Riiklikuks Akadeemiliseks Meeskooriks ja
1989 Eesti Rahvusmeeskooriks. Koor andis arvukalt kontserte ja saavutas märkimisväärset edu nii
NSV Liidus kui ka välismaal. Ernesaks oli koori
peadirigent 1975. aastani ja selle kunstiline juht
kuni oma surmani.
Gustav Ernesaks oli üks peamisi eesti laulupidude
traditsiooni eestvedajaid ning tegutses laulupidude
korraldaja ja üldjuhina ning oli kogu elu seotud koorijuhtide õpetamisega Tallinna Konservatooriumis
(alates 1946. aastast professorina). 1970. aastatel
taandus ta terviseprobleemide tõttu aktiivsest
koorijuhtimisest. Laulupeo ühendkoore juhatas
Ernesaks, keda oli rahva seas hakatud kutsuma
Laulutaadiks, viimast korda 1990. aastal.

Heliloojana on Ernesaks tuntud ennekõike oma
koorimuusika poolest, paljud tema laulud on kooride repertuaaris ja laulupidude kavas olulisel
kohal tänase päevani („Mu isamaa on minu arm“,
„Hakkame, mehed, minema“, „Sireli, kas mul õnne“
jne). 1944. aastal Lydia Koidula sõnadele kirjutatud
laulust „Mu isamaa on minu arm“ sai nõukogude
võimule vastupanu ja eestluse sümbol, mitteametlik hümn samuti Ernesaksa kirjutatud ametliku
ENSV hümni „Jää kestma, Kalevite kange rahvas“
kõrval.
Lisaks koorilauludele on Ernesaks kirjutanud ka
kantaate ja süite, soololaule, viis ooperit ning teatrija filmimuusikat. Arvukate preemiate hulka, mille
Ernesaks pälvis, kuulusid Eesti Vabariigi Punase
risti ordeni V klassi teenetemärk (1939) ja NSVL
riiklik preemia (1947), samuti pälvis ta viis korda
ENSV riikliku preemia ja kolm korda Lenini ordeni.
1993. aastal asutati Eesti Rahvuskultuuri Fondi
juurde Gustav Ernesaksa Fond, mille eesmärk on
toetada stipendiumidega koorimuusikaalast tegevust.
Voldemar Panso, „Portreed minus ja minu ümber“,
„Ernesaksa Gustav“:
„„Kord ilmus ta oma saja äravalitud mehega Moskvas
Teatriinstituudi suurde saali ...“ Kuidas see pill seal
helises, voogas, lainetas, mühas, huikas, kaikus, vibree-

ris, väreles, võbises, uuesti süttis, paisus, haaras, kiskus,
pööriseks tõusis, raputas, vapustas, seisatas, tummus,
lummus ja täpina olematusse kadus, siis lahkus, jättes
paljurahvuselise saalitäie tummana, kummutatuna,
hingepidavana liikumatult istuma. Siis tunned ning
taipad korraga uues arusaamises, mis tähendab Gustav
Ernesaks ja tema meeskoor. Taipad ka seda, kui väga ta
endaga kaasa toob ja endast maha jätab võõrale nii vähe
tuntud Vargamäe. Ja kuidas ta selle Vargamäe helisema
paneb ja nende hingedesse ning mälestustesse kinnitab,
kes sellest kord osa on saanud. Sündigu see siis Moskvas,
Taga-Baikalis, Skandinaavias või Saksas.“

Voldemar Panso
lavastused
L. Brausevitš, „Himola varad“,
TR Draamateater, 1950
A. H. Tammsaare, „Kuningal on külm“, V. Panso
diplomilavastus, TR Draamateater, 1955
A. Kivi / V. Panso, „Seitse venda“,
TR Draamateater, 1956
L. Kahas, „Pähklimägi“, TR Draamateater, 1956
O. Luts, „Kevade“, koostöös K. Kiisaga,
TR Draamateater, 1956
J. Smuul, „Atlandi ookean“, TR Draamateater, 1956
G. B. Shaw, „Südamemurdumise maja“,
TRA Draamateater, 1957
E. de Filippo, „Filumena Marturano“,
TRA Draamateater, 1957
B. Brecht, „Härra Punttila ja tema sulane Matti“,
TRA Draamateater, 1958
J. Švarts, „Vari“, „Vanemuine“, 1959

Jüri Järvet ja Voldemar Panso „Hamleti“ peaproovis, 1966

A. H. Tammsaare, / V. Panso / A. Särev, „Любовь
и жизнь“ [„Armastus ja elu“], Vene Draamateater,
1959
J. Smuul, „Lea“, „Vanemuine“, 1960
J. Smuul, „Muhulaste imelikud juhtumised
Tallinna juubelilaulupeol“, TRK lavakunstikateedri
I lennu diplomilavastus Estonia kontserdisaalis,
1960
A. Zak / I. Kuznetsov, „Kaks värvi“, TRK lavakunstikateedri I lennu diplomilavastus,
„Vanemuine“, 1961
A. H. Tammsaare / V. Panso, „Inimene ja jumal“,
TRA Draamateater, 1962
„Igavene inimene“ (I osa: Sophokles, „Kuningas
Oidipus“ (muusika E. Tamberg), II osa: „Kuupaisteoratoorium“ (muusika E. Tamberg, tekst J. Kross)),
„Vanemuine“, 1963
F. Loewe, „Minu veetlev leedi“: muusikal
G. B. Shaw näidendi „Pygmalion“ järgi,
RAT „Estonia“, 1963
A. Liives, „Венская почтовая марка“
[„Viini postmark“], Vene Draamateater, 1964
G. B. Shaw, „Tagasi Metuusala juurde“, TRK lavakunstikateedri II lennu diplomilavastus, Kirjanike
Maja, 1964

J. Smuul, „Kihnu Jõnn“, TRA Draamateater, 1964
E. Vilde, „Tabamata ime“, TRA Draamateater, 1965
P. Mérimée, „Püha Antoniuse kiusatus“ ,
TRK lavakunstikateedri II lennu diplomilavastus,
Tartu Raudteelaste Klubi, 1965
J. Smuul, „Дикий капитан“ [„Kihnu Jõnn ehk
Metskapten“], Nõukogude Armee keskteater, 1965
„Programm nr. 1: „Kalevipojast“ kassetini“,
ringreisi(kontsert)etendus, ENSV Riiklik
Noorsooteater, 1965
„Programm nr. 2: 19. sajandi aardeid“, ringreisi(kontsert)etendus, ENSV Riiklik Noorsooteater,
1965
J. Verne / P. Kohout, „80 päevaga ümber maailma“,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1966
W. Shakespeare, „Hamlet“,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1966
J. Kilty, „Armas luiskaja“,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1966
„Näitleja sünd“, TRK lavakunstikateedri III
lennu eksperimentaallavastus, ENSV Riiklik
Noorsooteater, 1966
M. Gorki / V. Panso, „Ema“,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1967

W. Gibson, „Ime sünd“, TRK lavakunstikateedri III lennu diplomilavastus,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1967
„Sina, minu aeg“: nailonrevüü kunstluule,
informatsiooni ja filmiga, ENSV Riiklik
Noorsooteater, 1967
A. Puškin, „Jevgeni Onegin“, ENSV Riiklik
Noorsooteater, 1967
E. Rostand, „Cyrano de Bergerac“,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1968
J. Smuul, „Pingviinide elu ehk Enne, kui saabuvad
rebased“, ENSV Riiklik Noorsooteater, 1968
„Hingetulv“, lavaline kompositsioon
Marie Underi ja Betti Alveri loomingust,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1968
O. Luts / V. Panso / M.-L. Küla, „Kevade“,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1969
H. Ibsen, „Metspart“,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1969
Z. Skowrónski, „Õnneseen“,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1969
K. A. Hermann, „Uku ja Vanemuine“,
TRK lavakunstikateedri V lennu diplomilavastus,
Heliloojate Maja, 1970

Voldemar Panso „Ema“ proovis, 1967

F. Dürrenmatt, „Romulus Suur“, TRK lavakunstikateedri IV lennu diplomilavastus, ENSV Riiklik
Nukuteater, 1970
A. H. Tammsaare / V. Panso / M.-L. Küla, „Inimene
ja revolutsioon“, ENSV Riiklik Noorsooteater, 1970
P. Shaffer, „Must komööda“,
TRA Draamateater, 1970
F. Dürrenmatt, „Romulus Suur“, TRK lavakunstikateedri IV lennu diplomilavastus, ENSV Riiklik
Nukuteater, 1970,
A. Kivi / V. Panso, „Täna mängime „Seitset
Venda““, TRK lavakunstikateedri V lennu
diplomilavastus, TRA Draamateater, 1971
F. Schiller, „Fiesco vandenõu Genuas“,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1971
A. H. Tammsaare / V. Panso / M.-L. Küla,
„Inimene ja inimene“, TRA Draamateater, 1972
H. Raudsepp, „Mikumärdi“, TRK lavakunstikateedri V lennu diplomilavastus,
TRA Draamateater, 1972
H. Bahr, „Mees, naine ja kontsert“,
TRA Draamateater, 1972
J. Smuul, „Lea“, TRA Draamateater, 1972

M. Traat / V. Panso, „Tants aurukatla ümber“,
TRA Draamateater, 1973
H. Ibsen, „Ehitusmeister Solness“,
ENSV Riiklik Noorsooteater, 1974
W. Shakespeare, „Richard III“,
TRA Draamateater, 1975
T. Pakkala, „Parvepoisid“, TRA Draamateater, 1975
A. Gelman, „Ühe koosoleku protokoll“,
TRA Draamateater, 1976
L. Pirandello, „Kuus tegelast autorit otsimas“,
TRK lavakunstikateedri VII lennu
diplomilavastus, TRA Draamateater, 1976
E. Vetemaa, „Roosiaed“, TRA Draamateater, 1976

Voldemar Panso lavastuse „Sina, minu aeg“ proovis, 1967.

Töörühm
Lavastusjuht Mart Saar
Etendusteenistuse juht Siim Sareal
Dekoratsioonid Pärtel Tall, Airi Look, Rene
Vernik, Roman Kuznetsov, Sven-Tõnis Puskar
Kostüümid Ene Palu, Aalja Soome, Airiin Saar,
Tiina Uibo, Jaana Leib
Heli Haar Tammik, Arbo Maran, Indrek Tiisel,
Lauri Urb
Valgus Sten Ojaperv, Neeme Jõe, Teet Orupõld,
Talis Toit, Margus Sepman
Rekvisiit Terje Kessel-Otsa, Veeli Tamm, Margus
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