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TEATRIKÜLJED

Tugev mängimise tahe lapsest saadik
Margus Mikomägi

Eesti teatriaasta auks
trükitud dokumendimapil
on teiste Raplamaaga
seotud teatriinimeste
fotode seas ka Erich
Jaansoo oma. Kiri ütleb,
et näitleja ja näitejuht on
sündinud Lelle vallas
Kastna külas.
Tõtt-öelda oli novembrikuus
86aastaseks saava elurõõmsa teatrimehe Raplamaa päritolu „Teatrikülgede“ jaoks
üllatus. See lisandus teadmisele, et Erich on kuulsa, legendaarse Moskva teatriinstituudi GITIS eestlaste lennu kasvandik, kes tuli 1953.
aastal Draamateatrisse koos
Ita Everi, Vello Rummo, Jaanus Orgulase, Kaljo Kiisa,
Ervin Abeli, Tõnis Kase jpt.
Ja sellele, et just tema on
mees, kes Haapsalule teatrilinnana kuulsust toonud.
Läinud aastal lavastas ta
oma sünnipäevaks rahvateatris Randlane Oskar Lutsu tüki „Tagahoovis“.
Ema kõhus Eestimaale
Elurõõmsa ja tegusa Jaansoo sõnul sattus ta Raplamaale 1920. aastal ema kõhus. Jaansoo isa oli Venemaal Gattšinas raudteetööline. Esimene perepeatus oli
Koogistes. Erichi sõnul ta ei
olnud oodatud laps. „Traagiline. Ema rääkis, kuidas ta oli
mind kandes raskeid puid vagunitesse laadinud. Et mina
ei sünniks. Tal oli enne mind
kaks poega juba ja süüa ei olnud suurt midagi, sellepärast. Isa veel jõi ka,“ räägib
Jaansoo vanale näitlejale
omase traagilise ja koomilise

Kordumatu kohtumine. Laulja Kalju Karask, näitleja Erich Jaansoo, teatridirektor Hugo Murre.
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vahepealse tooniga.
Siis kolisid Jaansood Eidaperre, isa hakkas klaasipuhujaks. Seal lõpetas väike Erich
1934. aastal ka algkooli.
Suitsureklaami pärast
näitlejaks
Juba teises klassis olevat
Erich Hargli-nimelisele õpetajale kirjutanud teemal „Kelleks tahan saada”, et tahab
saada näitlejaks. Paul Pinna
taoliseks. „Kust see tuli? Suitsupaki pealt. Pakil oli Paul
Pinna reklaam. Ta oli seal
kõvakaabuga, piibuga. See oli
vägev. Suitsukarbis oli veel
eraldi pilt härrasmees näitleja Pinnast. Ma olin selles eas
ja korjasin neid pilte. Arvan,
et sealt see näitleja idu idanes,“ arutab Jaansoo. Eidapere klaasivabrik läks pankrotti, siis läksid Jaansood
Meleskisse, klaasivabrikusse
Võrtsjärve ääres. Ka see läks

pankrotti. Nii jõuti Tartusse.
Jaansoo sõnul oli ta siis
17aastane. Lehes oli kuulutus, et Vanemuise ooperikoori
on lauljaid vaja. Jaansoo läks
ja andis ennast üles. Tegi
katsed läbi ja ei saanud. Ants
Simm ja Udo Väljaots olid
noormehele õlale patsutanud
ja öelnud, et kõik on väga hea,
katsed tegid hästi ära, ainult
tule paari aasta pärast, siis
kui hääl murtud. Erich ise
imestab, et nii vanalt häälemurdest räägiti, aga nii ta
sõnul oli.
Jaansoo, tule teatrit tegema
Jaansoo ei jätnud jonni. Tegi
Tartus Narva tänava karskusseltsis näitemängu. Käis
õpperühmas, kus eestvedajaks Kaarel Ird. „Seal karskusseltsis oli kommunismi
pesa Tartus. Ega meid, noori,
ei pööratud väga. Õppisime
Gorki tükki „Vaenlased“. Esi-

etenduse eel tuli kombluspolitsei ja pani maja kinni,
kutu,“ meenutab Jaansoo.
Erich oli pildiraamitöökojas
õpipoiss, kui 1940. aastal riiki pöörati. „Suur rongikäik
läks Raekoja platsi mööda
Rüütli tänavat, meie töökojast mööda. Olin meestega
akna peal. Ird oli kõige ees lipu
kõrval, ta oli määratud Vanemuise teatri komandandiks.
Nägi mind ja karjus suure
häälega: „Jaaaansooooo, tule
homme teatrisse, hakkame
teatrit tegema!“ Ma läksin,“
on Erich tänase päevani oma
valikuga rahul. Noormees
alustas kooris, siis võttis Ida
Urbel ta oma tiiva alla, käis
balletitunnis, tantsis etendustes kaasa. Hoopis hiljem
tulid Moskva, Draamateater
ja Noorsooteater. Täna on
Erich Haapsalu rahvateatri
tugi ja alustala ja elav teatriajalugu kõigele lisaks.
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Elu võib ka vahel olla kaduv kunst
Valgu nõukogude ajal ehitatud kultuurimaja oli suurepäraseks dekoratsiooniks seal peetud teatrimees Ants
Lauteri mälestuskonverentsile.
Natuke kapitalismist räsitud suur lavaga saal, mille
suured aknad on sooja pärast kinni naelutatud. Aknaorvades teatri- ja muusikamuuseumi, kujutan ette, et
vahetult pärast Lauteri surma möödunud sajandi 70.
aastate lõpus koostatud näitus suurmehe elust, tööst,
rollidest, lavastustest, samuti veidi ajast räsitud.
Samas stiilipuhas. Fotod Lauterist ja tekstiosas kasutatud kirjakunst on tõesti veidi maast lahti tõstetud. Ei
ole argine, hall ja tavaline. On eriline oma esteetikaga.
Tänast päeva tuletavad meelde teisaldatavad rauast
korvpallikonstruktsiooni monstrumid saali taganurgas.
Laval on avatud kaanega klaver, millel põleb küünal.
Lava ees laud, millel avatud sülearvuti. Lavaeesriide
külge on riputatud asjaarmastajast kunstniku maal
Lauteri lagunenud sünnikodust „Mäe talu“. Väljas sajab,
on hall ja trööstitu esmaspäev.
Ruumile annab elu ja
ülemaise võlu sinna kogunev
seltskond. Inimesed, kes
saali sisenevad, räägivad
lugu ilma selleks suud
avamata. On lood. Elu lood.
Veljo Tormis, Hugo Murre,
Erich Jaansoo, Lembit
Tihkan, Harri Jõgisalu, Jüri
Kusmin, Raimo Kuusik...
Hallipäised, väärikad,
omamoodi, huvitavad,
põnevad, saladusega.
See on kokkusaamine. On
haruldane ja erakordne. On
kindlasti ainukordne. On
just see, millest kõnelevad
tänased Teatriküljed.
Eluteatriimed.
Valgu kultuurimajas on
Margus Mikomägi.
äkki kinninaelutatud
akendest hoolimata palju valgust. See on valgus aastate
tagant, Ants Lauterit pole meie ilmas juba või alles 33
aastat.
Ime on vaid siis imeline, kui on üle argihallusest. Ime on
ainukordne. Kultuurimälu nähtavaks, märgiliseks
saamine kiirustamisele, sisutule hetke edule, teenimisele ja kulutamisele orienteeritud maailmas, on ime iga
kord. Pole ime, et sellised imed sünnivad maal – tagamaal.

Karm Eesti teatri pühamees Ants Lauter
Viljandi kultuuriakadeemia lavakunsti õpetaja, näitleja,
lavastaja Kalju Komissarov (lavakunstikateedri kolmas lend,
õppis 1964-68) ei teinud Panso kooli sisseastumiseksamitel
Lauterit järele ja arvab, et kui oleks teinud, nagu plaanis,
poleks teda ehk lavakooli võetudki.

Nägin Ants Lauterit esimest
korda poisikesena 1958. aastal Tartus ja ta mängis Shylockit (ahne juudi kaupmees
Shakespeare’i näidendis „Veneetsia kaupmees“ - MM).
Mulle jäi meelde, et tal oli
natuke teistmoodi hääl. Kui
ma teatrikooli sisse astusin,
siis mõtlesin, kas ahvin teda
järele ja loen Shylocki monoloogi: „Kas juudile ei paista
sama päike? Kas juudil ei ole
valus, kui teda lüüakse?“,
midagi sellist. Ma jätsin selle
nalja tegemata, ma ei tea –
jumal hoidis. Ma ei teadnud
seda, et Voldemar Panso on
temast (Lauterist) nii sisse
võetud, et tema jaoks on see
mees peaaegu pühakuju.
Mine tea, oleks selle lolluse
ära teinud, mis mu elust siis

oleks saanud. Ei teinud ja olin
ma siis Panso koolis sees. Kes
olid need mehed ja naised,
keda Voldemar Panso nimetas ja kelle sarnaseks me
oleksime pidanud kasvama,
saama, arenema või vähemalt püüdma sinnapoole?
Kõige esimesel kohal oli
Tammsaare. Siis ta rääkis
väga soojalt oma õpetajatest,
rohkem küll Maria Knebelist
kui Popovist, ja siis tuli Lauter. Siis Helmi Tohvelman ja
alles siis tuli Stanislavski.
Kannad veidi tõstetud,
keha ettepoole kaldu
Meile koolis kujundati jah
Lauterist pilt peaaegu tõesti
et pühamehest. Karmist
pühamehest. See teatraalne
realism, et kannad on natuke
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maast lahti ja keha natuke
ettepoole, see meid natuke
kohutas, kui kõrvalt neid
vanahärrasid nägime. Et jumal hoidku, kas me peame ka

sellisteks saama? Aga siis
õige pea me saime aru ühest
asjast, Panso rääkis meile
kogu aeg, et tee tööd, siis tuleb
armastus, et tegelikult need

mehed siiralt mõtlevadki nii.
Lihtsalt igal ajastul on omad
väljendusvahendid, igal ajastul on oma imago, mida väljapoole mängitakse, aga need
mehed tõesti niimoodi mõtlesid. Lauter selles mõttes oli
meil koolis kogu aeg kõrval.
1965.-66. aastal mängiti
vastasutatud Noorsooteatris
tükki „80 päevaga ümber
maailma“. Lauter mängis
seal inglise härrasmeest, kes
lubas ümber maailma sõita.
Ja siis ma küsisin oma endistelt koolikaaslastelt, kes olid
juba Noorsooteatri noored
näitlejad, et kuidas on?
Tõesti ongi nii, sain vastuseks, Lauter on täpselt kohal, tekst on esimesena peas,
kõik on õige, mida on räägitud, ja kuradi häbi on ta kõrval olla. Panso kirjutab oma
raamatus, kuidas ta vihkas
seda, kui hommikul tuleb
näitleja proovi magamatuna
ja paistes silmadega, on öö
otsa pidutsenud. Need noored

”

näitlejad seda ju tegid enamikus ja korraga Ants Lauteri kõrval tuli oma elukombeid ja eluhoiakuid muuta.
Hiljem oli mul Lauteriga nii
tööalaseid kui ka isiklikke
kohtumisi ja jutuajamisi.
Mis mind tegelikult üllatas
kogu selle eelmängu ja eelhäälestuse juures - kui lihtne
ja samas heasüdamlik ta oli.
Kino tegemine on selles
mõttes õudne, et üheksakümmend protsenti ja rohkemgi on
ootamine, tol ajal veel eriti.
Tegime filmi, ootasime päikest ja ootasime vihma, molutasime. Oleks Lauter üks
kord piuksatanud. Vastupidi,
ta veel rahustas teisi. Headus
on kindlasti ka üks märksõna, mis mulle temast on
meelde jäänud. Kohtumiste
üle selle suurmehega olen siiralt õnnelik.
Kalju Komissarovi juttu
Lauteri mälestuskonverentsil kuulas Margus Mikomägi

