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Miks teatridirektorid teat-

rites eriti pikalt vastu ei

pea? Vaadakem või tänast

Eesti Draamateatrit.

 Tõtt-öelda ei ole direktor
teatris eriti populaarne kuju.
Isegi teatrileksikonis on kir-
jas, et direktoritest me ei kir-
juta, sest nad olid lühiajalised
töötajad ja nende roll teatris
ei olnud tähelepanuväärne.

Muu hulgas oli teatridirek-
tor tolleaegsete seaduste jär-
gi kunstinõukogu esimees. Al-
guses määrati nii, siis läks
koht valitavaks.

Kunstinõukogu otsustas
repertuaariküsimused, selle,
kes lavastab, tegi lavastus-
plaanid, võttis lavastused
kunstiliselt vastu…

Millest ikkagi ebapopu-

laarsus?

Näitleja on boheemlane.
Aasta enne minu saamist
Draama direktoriks (1950),
ühines Estonia trupp Draa-
maga. Ants Lauter oli Esto-
nia direktor. Küll teda vihati.

Pidasime nõu, kuidas sellest
jagu saada. Teatris on suur
kollektiiv ja tuleb olla karmi
käega, Estonias oli siis tööl
500, Draamas 170 inimest.

Vabrikus võib pool kollektii-
vi täis olla, midagi ei juhtu,
aga kui teatris üks inimene
on rivist väljas, jääb etendus
ära.

See on siiamaani ju nii?

Muidugi ja vastutus on ka
niisama suur. Tol ajal oli
kuidagi saadud sisse niisugu-
ne kord, ühesugune nõudlik-
kus kõigi töötajate suhtes.
Ma arvan tänu Hansbergile,
temast peaks üldse rohkem
rääkima…

Hansberg?

Aleksander Hansberg.
Pärast Stalini surma, kui loo-
di kultuuriministeerium, sai
temast kultuuriminister.
Enne seda oli ministrite nõu-
kogu aseesimees. Oli advo-
kaadi haridusega.

Mida see Hansberg siis

tegi?

Ta on kõigi aegade ainus tõe-
line kultuuriminister tänase-
ni välja, kui veidi irooniline
olla. Ta oskas oma tööd nii
teha, et alluvad ei saanud
kuidagi teha poole vinnaga.
Veeretas takistusi tee pealt
eest, mitte ei tekitanud neid
juurde.

Ma olin kord koos temaga
ministrite nõukogu bürool.
Arutati Draamateatri ehitus-
raha asju. Ta oli seal kõigist
peajagu üle, esinemise, veen-
misoskuse, tõestamise – kõi-
gi oskuste tõttu.

Kord taheti teda maha võt-
ta. Raske on ju tänagi endast
targemat taluda. Hansberg
läks Moskvasse. Sealt helis-
tati Käbinile, et ega teil seal
Eestis midagi selle vastu ole,
me tahaksime Aleksander
Hansbergi panna kas kesk-
komitee kultuuriasutusi juh-
tiva osakonna juhatajaks või
Nõukogude Liidu kultuuri-
ministriks. Lõppes see jutu-
ajamine sellega, et me Mosk-
vas mõtleme veel. Kui mees
Moskvast tagasi tuli, pakuti
talle kohe Eesti ülemnõukogu
esimehe kohta. Aga ta oli siis
juba haige ja keeldus.

No ikka see teatridirek-

tori jutt.

Ma sattusin teatrisse täie-
liku võhikuna. Olid mitmed
täiendõppimised, kui tänast
sõna kasutada. Need paberid

Viktori-nimelise Eesti Draama
Eestis teatridirektori toolil kõige kauem, 20 aastat,

vastu pidanud, praegu 82aastane märjamaalane

Hugo Murre kinnitab, et Eesti Draamateater sai

kommunist Viktor Kingissepa nimeliseks teatriks tema

ametiajal. Direktor ise sai sellest “aust” teada

hommikul ajalehte lugedes.

  Seepeale oli Murre vihastanud, suurele juhile

Leonid Lentsmanile helistanud ja ta läbi sõimanud.

Mispeale oli Lentsman öelnud: “Sind oleme me

selleks kohale pannud, et sa kõigile selgeks teed, et

see nii peab olema – endale, kollektiivile ja kogu

rahvale.“

Hugo Murre: “1949. aastal
sai minu isa 25 aastat. Viie-
kümnendal sain direktoriks.
See oli hiljem, dekaadi ajal,
kui Kremlis oli vastuvõtt.
Draamast olid kutsutud Aino
Talvi ja mina. Ma ei tea, miks,
aga mind pandi istuma Anas-
tas Mikojani kõrvale. Ta oli
siis poliitbüroo liige ja tege-
les kultuuri- ja haridus-
küsimustega. Ma ei tea,
miks, aga ütlesin Mikojanile,
et olge minuga ettevaatlik,
mu isa on rahvavaenlane ja
sai hiljuti 25 aastat. See-
peale Mikojan siis ütles
mulle, et kuulge, ma arvan, et te teate, et ka minu sugulased
istuvad kinni. Siis tuli oober ja küsis, mida ma tahaksin
juua. Küsisin kolme- või neljatärnilist Armjanskit, konja-
kit. Mikojan vaatas mind ja ütles: mulle sama. Saime kon-
takti.
  Pärast mitmeid jutte ta siis ütles mulle, et teate, ärge sel-
lega, et olete rahvavaenlase poeg, väga keksige. Meil on nii-
sugune komme, et kui inimene pannakse kõrgele kohale, ripu-
tatakse talle ka kirves pea kohale. Lõpuks olime sina peal ja
ta ütles, et kui mul on mingi teatriga seotud mure, siis pöör-
dugu ma tema poole. Ma seda kord ka tegin.
  Teatrile oli vaja uut valgusregulaatorit. Meil oli kolmekümne
heebliga, aga nüüd oli vaja 120 heebliga regulaatorit, kuue
programmiga. Selleks ajaks oli Mikojan ministrite nõukogu
aseesimees varustusküsimustes.
   Käisin ta juures Moskvas ära ja selgus, et oleme ikka sina
peal. Ja me saime selle regulaatori üpris kohe.”

ei anna siiski mitte midagi.
Ilus vaadata, muud midagi.

Teatrisse tulles kukkusin
õppima. Ega teatridirektorile
tarvilikku materjali olnud ei
siin ega Moskvas. Sain side-
me Berliini Berthold Brechti
teatriga. Ja kõik need tead-
mised, mis pärast üleliidulist
tunnustust leidsid, teatriteh-
nika ja tehnoloogia osas, olid
sedaviisi saadud. Mulle saa-
deti Berliinist kõikvõima-
likke käsiraamatuid ja pro-
jekte. Mul oli laual isegi tolle
aja Euroopa moodsaima teh-
nikaga teatri, Hitleri ajal ehi-
tatud Frankfurt am Maini
projekt.

Esimesed kaheksa aastat
ma õppisin ööd läbi. Siis na-
tuke hakkasin juba taipama.

Aga kas süsteemi jäikus

ei seganud?

Oli igasuguseid totrusi.
Moskvast tuli korraldus kas-
vatada ja õpetada kuulsatele
näitlejatele järelkasvu. Teh-
ti nii selgeks, et kui Hugo Laur
sureb, siis peab uus Laur juba
teatris valmis olema. Ma olin
siis veel nii roheline, et luge-
sin selle käsu näitlejatele
ette.

Kõik olid jahmunud. Vana
Tinn vist oli see, kes küsis,
kas seda on tarvis ja kas see
on võimalik?

On siis või?

Ei ole, Laur oli asendamatu.
Tuli Jüri Järvet ja ka tema

oli asendamatu. Teatritööta-
jad on kollektsioneeritavad.

Mida see tähendab?

Kollektsioneeritav. See
tähendab, et nad on ainu-
laadsed. Teater ju ei koosne
ainult näitlejatest. Selleks, et
teater hästi töötaks, peavad
seal olema kõik ainulaadsed

- administraatorid, majan-
dusmehed, õmblejad, valgus-
tajad…

Näiteks oli Draamateatris
tööl mees, kes oli omal ajal
Euroopas sama kuulus kui
hiljem Georg Ots.

Kes?

Voldemar Verno. Ta tantsis

Kirves rippus pea kohal

Hugo Murre 1949. aasta augustis. Pildi joonistas Siima Škop,
kes kirjutas sinna “Hugo emale mälestuseks”.

Hugo Murre koos välja-
teenitud medalitega.
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