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ateatri Karabas-Barabas

Hugo Murre oli Eesti Draamateatri direktor aastatel
1950–1970. Oli viies direktor pärast Teist maailmasõ-
da. Viies viie aasta jooksul. Temast kauem ei ole Eesti
üheski teatris ükski direktor järjest vastu pidanud.
  Hugo oli direktorina alustades 26aastane. Neli aastat
varem oli ta tagasi tulnud sõjast. Auastmelt kapten.
  1949. aastal lõpetas vabariikliku parteikooli. Õppis
hiljem Tartus psühholoogiat. Õppis ka Moskvas.
   Hugo isa oli raamatukogu juhataja. Tänu sellele oli
tal läbi loetud suurem osa eestikeelsest kirjandusest.
Kuni viimase ajani on Hugo Murre olnud võimeline läbi
lugema romaani päevas, kusjuures täieliku meeldejät-
misega.
Tema direktoriks olemise ajal murdis Draamateater
Eestist välja, sai esindusteatriks ja jõudis Nõukogude
Liidu paremate teatrite sekka.
  Hugo Murre ajast töötab Eesti Draamateatris täna vaid
üks näitleja - Ita Ever.
   Hugo Murre mälestused “Karistuseks kakskümmend
aastat draamateatris” on tänaseni kahjuks ainult
käsikirjas.

koos oma naisega pärast Esi-
mest maailmasõda läbi terve
Euroopa. Tšernova oli naise
nimi. Lavatantsupaar.

Mine tea, kas ta tahtis ra-
hulikumalt elada, aga jäi siin
Saksa teatri juures valgust
tegema. Enamik teatreid ka-
sutas teda. Verno tegi ka
näitejuhitööd.

Draamas oli ta valgustusala
juhataja, aitas projekteerida
ja korrastada kogu teatri uut
valgustust.

Mida teatridirektor peale

psühholoogia veel teadma

peab?

Mina tundsin põhjalikult,
hiljem küll, teatri tehnikat ja
arhitektuuri. Mind kasutati
üle Liidu konsultandina, kui
ehitati uusi teatreid. Kui
valmis Kremli kongresside
palee, siis selgus, et see oli
ehitatud kiviaegse tehnikaga.

Mind siis kutsuti Mosk-
vasse. Võtsin kaasa Kalju
Eelmaa. Ta oli meil Draamas
inseneri koha peal.

Kremlis võttis meid vastu
julgeoleku polkovniku pagu-
nitega mees, oli lavastusala
juhataja. Arukas asjatundlik
inseneriteadmistega mees oli.
Ka inimesena meeldiv. Te-
gime viis päeva tööd. Pakku-
sime välja isegi lavatõstukite
mootorimargid.

Muide, kusagil kuueküm-
nendate keskel tulid ameerik-
lased Moskvasse tehnikaga,
kus arvuti juhtis valgust.
Mängiti “Porgyt ja Bessi”.

Oot, sinu ajal ju hakkasid

ka Draamateatri dekaadid

üle Liidu?

Jah, see eeldas tõlget. Draa-
mas pool saali oli juba kõr-
vaklappidega. Tol ajal oli nii,
et mööda Liitu käisid kõik
Vene teatrid. Tegid raha.
Rahvusteatrid ei saanud
kuhugi. Keele pärast ja muu
pärast ka. Loosungid algasid
sõnadega “Vo glave s velikim
russkom narodom”(suure
vene rahva juhtimisel). Me

tegime Lätis külaliseten-
dused ära. Olid Eesti filmid
ja Georg Otsa kontsert. Siis
käisime Leedus ka. Aga oli
vaja ametlikku heakskiitu, et
saaksime mujale ka.

 Mul oli siis Moskvas ühel
arutlusel kaasas võimas loo-
sung, võimsam kui nende oma
“Tšem kreptše druzba mezdu
respublikami, tem kreptše
sojuz” (Mida tugevam on va-
bariikidevaheline sõprus,
seda tugevam on liit), katsu
sellele vastu hakata.

Kultuuriminister Furtseva
kuulas seda mu juttu, aga ei
saanud anda mingit vastust.
Ma ei tea, kas ta öösel rääkis
Hruštšoviga, aga hommikul
ta siis ütles: “Teatan teile rõõ-
mustava uudise. Juhtkond
otsustas, et siitpeale on vaja
liiduvabariikidel teha üks-
teise juures kultuuridekaade,
et tugevdada Nõukogude Lii-
du rahvaste vahelist sõprust.”
Esimene dekaad oli Moldaa-
vias. Sealt läks lahti.

Näru on rääkida direktori
tööst. Direktori asi on teatri
uks lahti teha, et kunst saaks
teatrisse sisse tulla ja pub-
lik.

Teatris on alati olnud int-

rigaane?

Direktori kohus on need
teatrist minema peksta. Neid
ümber ei kasvata. Direktorist
oleneb, kas kollektiiv on
koostöövõimeline. Ma panin
julgeoleku koputaja esimeses
järjekorras konkursi alla ja
sain tast lahti.

Siis tuli uus?

Tuli uus, aga see oli parem.
Tähtsaim, mis direktor peab
teatrile andma, on aeg. Pii-
savalt aega lavastuse tege-
miseks. Direktori asi on saa-
vutada see, et töös oleks terve
trupp. Suuremat skandaali
põhjust kui tööta näitleja pole
teatris olemas.

Muide, mis Ants Lauterist

sai viiekümnendal?

Ta läks Tartusse Vanemui-
sesse. Sellega ta pääses löögi
alt ära. Oli seal väga lugupee-
tud. Tal polnud selles teatris
isiklikke arveid.

No näiteks ma olin sunnitud
Kaarel Karmi kolm korda töö-
le võtma ja kaks korda lahti
laskma. Sellel ajal oli Draa-
mateatris näitlejate koond-
meeskond (st parim, kes Ees-
tis tol ajal üldse oli – MM).

Kas selline võiks ka

tänapäeval olla? Tuleks

sellest midagi välja?

Praegu ei tule. Tänasel di-
rektoril on veel raskem. Prae-
guste direktorite tööle mää-
ramise ja vahetamise kord ei
võimalda teatril stabiilset
tööd üleüldse.

Seleta, miks.

Arvatakse, et direktor on üks
asjamees, kes ajab majan-
dusasju. Aga selleks on ma-
jandusmees. Rahaasju ajab
raamatupidaja. Ja need pea-
vad olema ka kollektsioneeri-
tavad. Raamatupidaja asi on
selgeks teha, miks ja kui palju
teater raha vajab. Teater ei
ole koht, kus näed alati ette,
kuhu raha kulub.

Kui praegu ei lasta neil
töötajatel ja direktoril ennast
sisse töötada… Ma arvan, et
õigeks direktoriks sain ma
kuue-seitsme aastaga. Siis ei
ajanud ma enam lollusi suust
välja ja teatrirahvas valis
mind ise kunstinõukogu esi-
meheks.

Sinu ajal valitses Draa-

mateatris näitlejaid pea-

näitejuht Ilmar Tammur?

Mina kutsusin ta Pärnust
meie teatrisse.

1970. aastal lahkus Draa-

mast Tammur ja ka sina

lahkusid, või olid sunnitud

lahkuma?

Mina tulin ära, sest organi-
seeriti sõda Tammuri vastu.
Mulle öeldi, et ma ei tohi teat-
rist lahkuda, aga ma solidaar-

susest Tammuri vastu
lahkusin.

Seda on ilus kuulda, aga

mida talle ette heideti? Oli

ta väga autokraatlik?

Oli küll, aga ega muidu saa-
gi teatris. Tollal, vaat mis asi,
Panso Volli sai kuulsaks meil
Draamateatris. Igaüks mil-
jonist loojast tahab teha mi-
dagi uut, üks teeb. Ja Pansol
tekkisid austajad, kes teda
kangesti Draamateatrisse
tahtsid, ta oli siis Noorsoo-
teatris. Tammur ja mina oli-
me ennast tõtt-öelda tühjaks
töötanud. Kui oli see Ilmari
kangutamise koosolek, siis
sealt viidi ta kiirabiga haig-
lasse, sai südameataki.

 Me ei läinud Voldemar
Pansoga tülli.

Teatriga on alati seotud ol-

nud jutud joomisest ja lii-

derdamisest. Vähem sel-

lest, kui palju Karmi, Esko-

la, Areni masti mehed tööd

tegid.

Kui Eestimaal või Nõu-
kogude Liidus oleks olnud üks
ettevõte, kus nii vähe joodi kui
meil Draamateatris, siis see
oleks olnud ime. Kui Ants või
Jüri ennast täis tõmbasid te-
hases, siis ei juhtunud mida-
gi, aga meil... ah, sellest ma
juba rääkisin. Etendusi anti
palavikus ja leinas, aga eten-
dus tehti ära, see oli norm.

Terve saal tõusis lavale vaa-
dates õhku. See jõud ju pidi
kusagilt tulema. Näitlejad
andsid endast kõik. Teatri
tegemine nõuab kohuta-
valt suurt kontsentrat-
siooni ka nendelt, kes on
andekad.

Selleks, et mängida,
peab olema tohutu sise-
mine tarvidus. Selleks,
kuidas kaitsta ja kui-
das tööle panna erilist
talenti, on vaja erilisi
inimesi. Talent peab
ennast ohjeldama.
Õnneks neid on.

Draamateatri loominguline kollektiiv 1966. aastal. Keskel direktor Hugo Murre. Esireas vasakult Ants Jõgi, Voldemar Alev,
Lisl Lindau, Alfred Rebane, Ants Lauter, Ilmar Tammur, Hugo Murre, Hugo Laur, Aino Talvi, Ants Eskola, Kaarel Karm, Ruut
Tarmo, Eduard Tinn, Salme Reek ja Frants Malmsten.                                                Fotod erakogust

Parteikooli lõpetamisel 1949. aastal kohtus lõpetajatega ka
EKP keskkomitee esimene sekretär Nikolai Karotamm ( fotol
keskel). Hugo Murre lõpetas kooli cum laude, aga et oli rahva-
vaenlase poeg, jäi esialgu tööta.

Kunstnik He-
rald Eelmaa
ofort aastast
1981. Viktor
Kingissepa ni-
meline Riiklik
Akadeemiline
Draamateater.
Sellise ilme na-
gu pildil, sai tea-
ter Hugo Murre
juhtimisel.


