


Näitus „Kui teatrituled süttisid…“ jutustab ühe teatri  
mitmekihilise loo, tutvustades Vanemuise algusajale kesken-
duvat graafikamappi „Teater Wanemuine 100 “. Mapis koh-
tuvad kaks olulist ajahetke: eestikeelse teatri sünniaeg ja mapi 
valmimisaeg ehk 1970ndate algus, mil kohalikku teatrivälja 
mõjutas ühelt poolt ümbritsev nõukogude aeg, teisalt alanud 
teatriuuendus. Nendest kihistustest inspireerituna on mapp 
käesoleva näituse algimpulss ja keskne eksponaat.
  Eesti Kunstiakadeemia tudengid, kes näituse  
kureerisid, sukeldusid kunstimaailmast teatriilma ning tõid 
muuseumi väikese osa eesti teatriajaloost. Tartu Kunstimuu-
seumi kogusse kuuluvat mappi ei ole teadaolevalt varem eks-
poneeritud. Sellest tulenevalt avanes võimalus mapis sisaldu-
vad kollaažid detektiivlikult lahti harutada ja nende allikatesse 
kaevuda, et mapi tagamaid paremini tundma õppida. Uurimis-
töö tulemusel on siinsesse kavalehte koondatud suur osa  
fotodest, millel kollaažid põhinevad.
  Arhiivimaterjalid räägivad mitmetahulise loo, mis katab 
perioodi eestikeelse teatri sünnist kutselise teatri alguseni, 
põimides vahele pildikesi teatritegelastest, rahvapidudest, 
kostüümidest ja teatrimajadest. Vanemuise algusaeg jääb 
aktiivse rahvusloome faasi. Olulisel kohal oli rahvuslik  
narratiiv, eraldiseisvate sündmuste üheks sidumine ja  
tähtpäevade pidamine, mis aitasid kinnitada kollektiivset  
arusaama järjepidevusest.K
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Kaheksateist aastat pärast eestikeelse teatri sündi kirjutas 
Vanemuises näitlejana kätt proovinud Eduard Vilde teatri 
rollist rahvahariduses artikli, millest on võetud graafikamapi 
sissejuhatav tsitaat:

„Kui kirjandus rahva hariduse märk on, siis on seda teater 
ammugi, ja kui kirjandus rahva vaimuelu edendaja on, siis on seda 
teater niisama või veel suuremal mõõdul. Kui meie eesti näite- 
mängust ja mängimisest vähegi asjakohase õigusega võime ja tohime 
kõnelda, siis peame rõõmsa ja lootusrikka meelega „Wanemuise“ 
seltsi poole pöörama. Kui kuskil eesti näitemängu kasvatamiseks  
on esimene peenar valmis rehitsetud, siis on see „Wanemuises“  
sündinud, ja kui kuskil eesti näitemängu-kunsti esimene iduke  
välja tärkab, siis käib meie lootus „Wanemuise“ kohta, sest siin  
on ivakene mulla sisse heidetud.“ Postimees, 1888

Graafikamapi valmimist 1970ndatel võib pidada sümboolseks 
žestiks, millega vaadati tagasi lõppevasse peatükki eesti teatri-
ajaloos. Samal ajal võttis võimust noorem põlvkond (Mati Unt, 
Evald Hermaküla jt) ja teatri olulisus eesti kultuuris oli haka-
nud kasvama. Improvisatsioon ja tinglikum kujundikeel panid 
vaataja senisest enam proovile. 
  Tartu Kunstimuuseumi projektiruum on alguste  
kohtumispaik, kus graafikalehed tähistavad esimese peatüki 
kujunemist eesti teatriajaloos ning Vanemuise 100. juubeli 
lavastuste helikatkendid viitavad 1970ndate teatriuuendu-
sele. Näituseruum on inspireeritud Eesti teatri 1880ndate 
lavakujunduse toapildist, mil enamasti toodi teatripuhvetist 
lava keskele suur laud ja selle ümber Viini toolid. Nagu toona 
ei olnud vahet, kas tegemist on talutare, rüütlilossi või linna- 
korteriga, pakub ka näituseruum pidevaid muutusi ning  
mõtlemisainet eesti teatri  kohta praegu ja ajaloos nii külastaja 
seniste kogemuste kui ka näituseeksponaatide valguses.
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GRAAFIKAMAPP  
SIIDITRÜKITEHNIKAS

Kalligraafia ja dekoor: Villu Toots
Graafika: Olev Soans
Tsitaadid: Karin Kask „Teatritegijad, alustajad“ (1970)
Konsultant: Teatri- ja Muusikamuuseumi vanem teaduslik 
töötaja Lilian Kirepe
Käsitsi trükkinud: näitleja Olev Eskola

Graafikamappi trükiti Eesti NSV Kultuuriministeeriumi  
tellimusel 25 eksemplari, need on Olev Eskola poolt  
signeeritud ja nummerdatud Eesti NSV Kunstifondi  
Eksperimentaalateljees Tallinnas 1970. aastal.



Graafikamapi tsitaadid pärinevad teatriteadlase KARIN 
KASE (1919–1998) raamatust „Teatritegijad, alustajad“ 
(1970). Kask on panustanud eesti kultuuri mahuka teatri- 
ajalookäsitlusega ning lühimonograafiatega näitlejatest ja  
lavastajatest. Tema järjepidev töö eesti teatri jäädvustamisel 
sisaldas ka esimesi teleretsensioone, teatriajaloosaateid,  
proovide salvestamist ning tööd näitlejatega lavakunsti- 
kateedris.

Kalligraaf VILLU TOOTS (1916–1993) oli Tartu  
kinode reklaamikunstnik ja tarbegraafik, keda teatakse ka 
pedagoogina ja kirjakunsti uurijana. Villu Tootsi suurimaks 
panuseks loetakse kirjakunstiõpikuid, mis käsitlevad kirja  
ajalugu, šrifte ja trükikirju ning õpetavad erinevate kirja- 
stiilide omandamist.

Graafik OLEV SOANS (1925–1995) alustas oma 
kunstnikuteed raamatuillustraatori ja plakatikunstnikuna. 
Soansi pärusmaaks oli infograafika, mida ta tavaliselt edastas 
detailselt ja täpselt erinevate graafikatehnikate abil. Nii on ta 
loonud näiteks kultuuriajaloolised kaardid kirjanduse, teatri, 
linnustiku ja muinsuskaitse kohta. Kaartide loomisel osales 
tavaliselt terve meeskond, millesse kuulusid oma ala spetsia-
listid, kuid lõpliku vormi andis kaartidele Soans ise.

Graafika trükkinud näitleja OLEV ESKOLA (1914–
1990) jäi eesti kultuurilukku eeskätt filminäitlejana, kelle 
arvele jäi 58 filmirolli peaaegu kõikides tolleaegsete liiduvaba-
riikide kinostuudiotes, Mosfilmis, Lenfilmis ja Tallinnfilmis. 
Tema rolle jäävad meenutama näiteks filmid „Gladiaator“, 
„Ohtlikud mängud“, „Bande“ ja „Indrek“. Eskolast sai  
ka tuntud raadiohääl tänu osatäitmistele kuuldemängudes  
ja maailma kirjandusklassikast valikpalasid lugedes.
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Lydia Koidula eestvedamisel jõudis 1870. aasta 24. juunil  
Tartus Jaama tänaval Vanemuise seltsi majas lavale  esimene  
eestikeelne näitemäng „Saaremaa onupoeg“.
  „Ühel päeval juunikuu alguses tuli Lydia innustunult 
koju ja tegi ettepaneku, et „Vanemuise“ viieaastaseks juubeli- 
peoks korraldataks teatrietendus. Teised kahtlesid, sest  
polnud näidendeid. Lydia innustus ja andis lubaduse ise tüki 
kirjutada, võttis Körneri „Der Vetter aus Bremen“ ja poole 
tunni pärast tuli tagasi oma toast ja luges ette „Saaremaa  
onupoja” esimese etteaste.“ Heinrich Rosenthal
  Lavastuseks valmis spetsiaalne dekoratsioon talumajast  
ning maalitud küljekulissidest. Saal mahutas 225 inimest ja  
sissepääs maksis umbes 65 rubla. Piletid lõppesid juba tund 
aega enne etendust ning nõudmine nende järele ei tahtnud 
lõppeda.

 
Teater  
Vanemuine 
Jaama tänaval, 
19. sajandi lõpp. 
TMMI 
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Johann Voldemar  
Jannseni perekond.  
Lydia Koidula 
vasakult esimene. 
KIRMUS



„Täna kuuled sa oma armsas keeles esimest korda  
üht teatri näitemängu! Sulle ei tooda selle nime all enam  

mitte mõnes võõras keeles tükk võõrast elu silma ette,  
vaid eesti keeles ja omaenese rahva elust seda, mis kunstitöö  

on paleustanud. Kunstide ja teaduste tööde najal aga  
ajavad iga rahva waimumehed ja ehitused nähtawale.“  

C. R. Jakobson



Lydia Koidula luuletuste kogu ”Emmajõe Öpik”, 1866. SALM
Kivisild Tartus, Georg Friedrich Schlater, 1830–1840. ERM

Koidula ei piirdunud ühe teatrikatsetusega. Eesti publiku 
heakskiit andis jõudu uuteks teatrialasteks ettevõtmisteks. 
Huvi Koidula lavastuste vastu eestlaste seas aina kasvas, sest 
tema näidendite probleemid olid aktuaalsed, väljendatud 
mõtted lähedased ja erutavad. Pärast „Saaremaa onupoega” 
etendus 1870. aastal „Maret ja Miina ehk Kosjakased” 
ning 1871. aastal Koidula teatri kunstiliselt õnnestunuim 
näitemäng „Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola”.
  Koidula lähtus näidendite kirjutamisel teadlikult teatri  
kasvatuslikust funktsioonist: 
  „Kui hindamatu väärtusega rahvakasvatuse abinõuks võiks  
olla sobiva repertuaariga näitelava! Eks teatud piirini ole kõik, 
kellel seks vaimujõud ei puudu, koguni kohustatud seda momenti 
kõiges tema tähtsuses arvesse võtma.”
  Teatrituled süttisid – Lydia Koidula oli kolme esimese  
näitemänguga pannud aluse eesti teatri asutamisele.
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Carl Robert Jakobsoni näidend ”Arthur ja Anna ehk Vana ja  
uue aja inimesed” kujuneb Koidula lavastuste kõrval kõige  
mängitavamaks lavastuseks 1870ndate algul. KIRMUS / 
 Lydia Koidula, 1871. KIRMUS / Friedrich Reinhold Kreutzwald  
oli 1866. aastal ”Vanemuise seltsi” auliige. KIRMUS



Ühtaegu habras ja mehine isamaalaulik süütas oma töö,  
vaimu ning sõnaga teatritule. Oli algataja. Rajas oma  

kolme lavastusega kindla eesmärgi, laadi ja sõnaga teatri. 
Õigustatult nimetame seda Koidula teatriks, mille jõud  
pole niivõrd süütamises kuivõrd selles, et tuli põlema jäi.



Koidula lavastuses „Säärane mulk ehk Sada vakka tangu-
soola” oli etteütlejaks tisler Bandelier’ õpipoiss August 
Wiera, kelle hing kiskus laulu ja lava poole. 1878. aastal oli 
muusika- ja näitemänguhuvilisest mehest saanud Vanemuise 
seltsi laulu-, orkestri- ja näitejuht.
  August Wiera käe all valmis 1883. aastal esimene 
muusikaline draama, milleks oli Karl Maria von Weberi 
„Preciosa”. Seda aastat peetakse eestikeelse muusikateatri 
algusaastaks. Lavastust mängiti 114 korda kuni 1903. aas-
tani, mis oli tol ajal väga pikk aeg ühe lavastuse püsimiseks 
repertuaaris. Peaaegu sama menukaks sai ka järgmine muusi-
kalavastus: Planquette’i operett „Corneville’i kellad” (1885). 
Tänu Wierale teatri eesotsas jõudis lavale operette ja laulu-
mänge, mis sajandi lõpul moodustasid suure osa mängu- 
kavast.
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Vanemuise muusikakoor 1870ndate lõpul. TMM



August Wiera oli ennekõike entusiast.  
Tema päev algas ja lõppes teatriga.  

Wiera tõi eesti teatrisse muusika,  
tema taktikepi all sündis esimene eestikeelne  

muusikalise draama lavastus.



Vanemuise suvelava Jaama tänaval, 1902. KIRMUS

1883. aastast alates korraldati igal augustikuul Vanemuise 
rahvapidusid, mis muutsid teatri olemuse mitmekülgsemaks. 
Rahvapidude külastajate arv ulatus tuhandeisse, mõnikord 
koguni paarikümnesse tuhandesse. Osa rahvast tuli kohale 
jala, osa hobustega. Külastajate seas oli nii linnamehi,  
saunikuid, peremehi kui ka sulaseid.
  Need peod olid tolle aja eestlaste suured rõõmu- 
päevad, mis kordusid iga aasta augustikuul ning mille algust 
kuulutasid suurtükipaugud. Rahvapeod koosnesid laulu- 
ettekannetest, muusikapaladest ja teatrietendustest. Rahva-
peo eeskava täienes iga aastaga – peole tulid mustkunstnikud, 
veiderdajad, trikimeistrid, jõumehed ja kunstronijad  
Tallinnast, Riiast, Peterburist ja kaugemaltki. Peod tegi 
külastajatele eriliseks võimalus ka ise esineda ja võistlustel 
osaleda. Vaatamata tohutule publikumenule rahvapeod  
katkesid. Ajakirjanduses kritiseeriti pidusid kui rahva  
maitset labastavaid üritusi.
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Küll voolas siis rahvast kaugelt ja ligitalt kokku,  
küll linnast ja maalt... See kõik moodustas ütlemata ilusa 
ja kireva pildi. Rahvapidudel pakuti lauluettekandeid, 

mitmesuguseid muusikapalu, etendati näidendeid.  
Ettekanded toimusid üheaegselt nii „Wanemuise“saalis  

kui ka aias. Osavõtt rahvapidudest oli massiline.



August Wiera juhtimisel hakati teatris järjest enam ka lavale 
ja selle kujundusele tähelepanu pöörama. 1880ndatel suu-
rendati Vanemuise näitelava, mille alla paigutati garderoobid. 
Mõlemale poole näitelava asetati purskkaevud, mis ei leidnud 
aga kasutust. Põhjus oli lihtne: piisad langesid orkestripilli-
dele ja nootidele, mille läbi eriti keelpillid kannatada said. 
  19. sajandi lavadele iseloomulikult põhines lavakujun-
dus fundus-dekoratsiooni printsiibil. See tähendas, et sarna-
selt kostüümidega oli teatril kaks-kolm põhikujundust, mida 
kasutati erinevates lavastustes. Üheks dekoratsiooniks oli 
tuba, teiseks mets ja kolmandaks linnatänav. Tingimused  
olid kitsad ning läbi tuli ajada olemasolevaga.
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Lavastuse 

“
Corneville’i kellad“ 

tegelaskond,  
1903. TMM

Näitleja Amalie Konsa 

”
Preciosa ehk mustlase  

tüdruk”, 1883. KIRMUS

Näitleja Adolf Laas lava-
kostüümis, 19. sajandi lõpp.
TMM



Kostüümid kombineeriti ümber vanadest, laenati kokku või 
muretsesid näitlejad omast käest. Harvemini lasti spetsiaalselt 

valmistada. Juhtus seetõttu, et „Preziosas“ olid segamini hispaania 
mantlid, saksa rüütlikostüümid ja eesti talupoegade riietus,  
et „Koitu ja Hämarikku“ mängiti kreeka-rooma riietuses,  

et „Corneville´i kellades“ olid madrustel seljas tolleaegsed vene 
madruste ülikonnad ja et sõjamehed ajasid läbi tagurpidi  

pähe pandud tuletõrjekiivritega.



1906. aasta 13. augustil avati Aia tänaval (praegune  
Vanemuise tn) Vanemuise uus teatrimaja, mille arhitektiks oli 
soomlane Armas Lindgren. Enne projekti koostama asumist 
palus Lindgren saata endale rahvuseepose „Kalevipoeg“,  
et kajastada projektis eepose meeleolu. 
  „Majal on oma iseloom, plaanitegija ehituskunstnik  
on tema sisse midagi pannud, temaga midagi ütelda jõudnud.  
Meie tunneme eneses toonisi puudutatud, mis meile nagu tutta-
vad, omased on – mis meie enestega kokkukõlas seisavad… Maja 
uulitsa-poolne külge oma kahe võimuka torniga tuletab nagu 
midagi rasket, kestvat, püsivat meelde, midagi, mida kergesti 
puruks tallata ei saa, mis ei paendu, mis ennast kaitsta tahab…  
On kunstnik sel viisil majale uulitsa poolt küljest monumentaal-
ehituse jõu ja mõju annud, siis on maja aiapoolne külg selle vastu 
kerge, lahtine, rõõmus, midagi, mis ennast ilule ja päiksele  
vastu avab...“ August Kitzberg, Postimees, 12. augustil 1906

Teatrimaja avaetenduseks sobiva tüki leidmiseks kuulutati 
välja näidendivõistlus. 22 näidendi hulgast valiti Kitzbergi 
draama „Tuulte pöörises“, mille lavastas teatrijuht Karl  
Menning.
  Vanemuise esimene teatrimaja hävis 1944. aasta lõpus.  
Samale kohale kerkis 1967. aastal tänane suur maja. 
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Vanemuise teatrimaja, enne II maailmasõda. KIRMUS



Tuhande üheksasaja kuuenda aasta kolmeteistkümnendal 
augustil avanes eesriie „Vanemuise“ äsja valminud teatrihoones 
esmakordselt. Esimeseks etenduseks, millega algab uus periood 

„Vanemuises“. Selleks oli A. Kitzbergi draama „Tuulte pöörises“. 
Eelmisel päeval oli toimunud hoone pidulik sisseõnnistamine,  

täna astusid rambivalgusse näitlejad.



1906. aastal valminud Vanemuise teatrimajas sai alguse  
eesti esimene kutseline teater, mida juhtis Karl Menning. 
Tegemist oli laia silmaringiga haritud mehega, kes oli õppinud 
Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ning täiendanud teadmisi 
Lääne-Euroopas.
  Menning tõi eesti teatrisse varasemast teistsugused  
põhimõtted ja töömeetodid. Esiplaanil olid kasvatuslikud  
eesmärgid, millest tulenes väga läbimõeldud repertuaarivalik,  
kuhu kuulusid näiteks Eduard Vilde „Pisuhänd“ (1913) ja 
August Kitzbergi „Libahunt“ (1911). Meelelahutusteatri 
asemele tulid kaasaegsed Lääne-Euroopa probleemnäidendid  
ning eesti autorite kriitilisem dramaturgia. Operetti pidas 
Menning hädaohuks näitlejate ja publiku heale maitsele  
ning seepärast asjaarmastajalikul tasemel muusikateatrit  
ei lubanud.
  Menning kasvatas ja haris oma näitlejaid ning ühtlasi 
publikut väga süstemaatiliselt. Ühelt poolt oli talle oluline 
teatri kasvatuslik funktsioon publiku osas, mistõttu ta organi-
seeris näitemängude seletamise õhtuid, teisalt oli ta ka Eesti 
esimese põlvkonna palgaliste näitlejate kasvataja ja koolitaja. 
Teatris olid kehatehnika- ja hääleseadetunnid, range töö- 
distsipliin ja pideva enesetäiendamise nõue. Menningu  
unistuseks jäi lavakooli asutamine Eestisse.
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Eduard Vilde näidend ”Pisuhänd“ Vanemuises, 1914. KIRMUS



„K. Menning on „kooli“ sünnitanud. „Kooliks“ nimetame 
algatust, mis järeleaimamist, laialist järeletegemist leiab. 
Menning lõi oma näitelava niisuguseks, kust kõik meie  

maa näitelavad õppida on võinud ja ka on õppinud.“  
J. Luiga 1912



VANEMUINE 1870–1970

Näituseruumis kõlavad neli eriilmelist 
1970ndate teatripilti iseloomustavat 
katkendit, mis valmisid Vanemuise 
100. sünnipäevaks ja mille video- 
montaaž jõudis esmakordselt tele- 
vaatajateni 1971. aasta märtsikuus.

I HELIKATKEND  

“
ÕNNEMÄNGIJA“

Sergei Prokofjevi ooper 4 vaatuses  
6 pildis
Libreto: Fjodor Dostojevski  
jutustuse järgi Sergei Prokofjev
Esietendus: 29.09.1970
Lavastaja: Ida Urbel
Kunstnik: Georg Sander
Katkendis laulavad Ivo Kuusk, 
Lehte Mark, Valentine Hein, 
Maimu Krinal, Endel Ani,  
Helend Peep, Evald Tordik

1972. aastal andis Vanemuine küla-
lisetenduse Leningradi Väikeses 
Ooperi- ja Balletiteatris, kus esitati 
viimaste aastate lavastusi, mis olid 
kõige eredamalt esile tõusnud.  
Avaetenduseks sai Sergei Prokofjevi 
ooper „Õnnemängija“. 

„Publiku hulgas oli rohkesti muusika- ja 
teatriinimesi – näitlejaid, lauljaid,  
pillimehi, lavastajaid, dirigente, samuti 
noori, kes konservatooriumis režissuuri 
õpivad. Kõik, kellega juttu oli, ütlesid, 
et orkester ja solistid olid heas ansamblis. 
Osatäitjatest tõsteti eriti esile  
Lehte Marki ja Ivo Kuuske, peamised 

komplimendid aga lausuti lavastaja  
Ida Urbeli ja dirigent Erich Kõlari  
aadressil [...] Kuigi etendust ei translee-
ritud, olevat režissuur ja osatäitmised 
olnud sedavõrd ilmekad, et tekstki,  
mida tegelikult ju ei tunta, täiel määral 
arusaadav olnud...“ Timur Kogan,  
dirigent, Sirp ja Vasar, 1972

II HELIKATKEND  

“
SÜDASUVI 1941“

Mati Undi ja Evald Hermaküla  
instseneering Paul Kuusbergi 
romaanist „Südasuvel“
Esietendus 2.10.1970
Lavastaja: Evald Hermaküla
Kunstnik: Liina Pihlak
Katkendis mängivad: Lembit  
Eelmäe, Kulno Süvalep, Jaan 
Kiho, Ande Rahe, Einari Koppel 
ja Ülo Rannaste

„Südasuvi 1941“ oli üks silma- 
paistvaid 1970ndate teatriuuendu-
ses sündinud lavastusi. Umbes aasta 
pärast esietendust ilmus ajalehes Sirp 
ja Vasar teatrikriitik Valdeko Tobro 
artikkel „Teatri funktsioon ja kunst-
niku mõtteviis“, mis kõneleb noortest 
lavastajatest ja eksperimendist  
teatris:

„...Uue põlvkonna probleem kunstis on 
alati väga tihedalt seostunud mõistega 
„eksperiment kunstis“. Selles seoses kerkib 
meie ette ka noore režissuuri probleem 
eesti teatris. Siinjuures on kohe alguses 
tarvis selgusele jõuda kahes põhi- 
küsimuses. Esimene nendest on õigus  



eksperimendile, teine eksperimendi  
otstarbekus. On ilmselt ebanormaalne,  
et näiteks E. Hermaküla lavastuse 
„Südasuvi 1941“ puhul pidi teatri- 
kriitika pikalt ja laialt tõestama lavas-
taja õigust eksperimendile, ühesõnaga –  
tõestama seda, mis tõestamist ei tohiks 
vajada…“ Sirp ja Vasar, 13.08.1971

III HELIKATKEND  

“
MAALID“ EHK  

“
KONTRASTID II“

Balletiõhtu osad
„Impressioon“ (Claude Debussy); 
„Surmatants“, (Camille Saint-
Saëns), „Pärlipüüdjad“ (Kosaku 
Yamada), „Chicago“ (Richard 
Rodgers)
Libretod: Ülo Vilimaa ja  
Epp Mikkal
Esietendus: 30.11.1969
Lavastaja-koreograaf: Ülo Vilimaa
Kunstnik: Meeri Säre

Lisaks sõna- ja muusikateatrile sai 
1939. aastal Ida Urbeli lavastusega 
„Karnevalisüit“  Vanemuises olulise 
koha ka tantsuteater. Teatrikriitik 
Vello Kõllu on kirjutanud 1970. aasta 
suvel mõtiskluse lõppenud balleti- 
hooajast, kus märgib esmalt just Ülo 
Vilimaa lavastuste edu ning pakub 
tema kordaminekute saladusteks  
terviku loomise oskust ja tema isiku 
võlu. Kõllu ei pea balletti „Maalid“ 
Vilimaa õnnestunuimaks lavastuseks, 
kuid kirjeldab siiski selle edukust:

„Telg, mille ümber keerles RAT  
„Vanemuise“ ballett möödunud hooajal, 
oli Ülo Vilimaa lavastatud programm 
„Maalid“. Koos „Kontrastidega”  
(alapealkirja all „Kontrastid II“) moo-
dustasid nad hooaja peamise repertuaari. 
Huvi „Maalide“ vastu oli suur. Kordu-
vad etendused täissaalidele Tallinnas, 
kiidusõnad ajakirjanduses. Ei tulegi 
meelde, missugusel balletietendusel on 
viimastel aastatel olnud selline järelkaja.“ 
Sirp ja Vasar, 17.07.1970

IV HELIKATKEND  

“
SÄÄRANE MULK  

EHK SADA VAKKA  
TANGUSOOLA“

Lydia Koidula komöödia 
3 vaatuses
Esietendus: 25.09.1970
Lavastaja: Kaarel Ird
Kunstnik: Meeri Säre
Katkendis mängivad:  
Benno Mikkal, Herta Elviste, 
Raivo Adlas ja Kais Adlas

Kaarel Irdi lavastuse „Säärane mulk 
ehk Sada vakka tangusoola“ esieten-
duseni oli jäänud veel umbes üks kuu, 
kui Ird andis Tartu Riikliku Ülikooli 
ajalehele ülevaate juubelihooajast 
ja unistustest hakata Viini ja Pariisi 
ooperiteatrite kombel ooperiballe  
korraldama. Algav juubelidekaad  
võetakse aga kokku järgmiselt:

„Täna algav „Vanemuise“ sajandat 
hooaega tähistav juubelidekaad toob 
meieni Lydia Koidula „Säärase Mulgi“ 



K. Irdi lavastuses (kunstnik M. Säre) 
[...] „Säärane mulk“ on aga täielikult 
algupärane ning teadupärast Koidula 
parim näidend. Ajaloolise tagasivaatena 
tunnistame kindlasti kõiki neid kolme 
Koidula näidendit „Vanemuisele“ ja eesti 
rahvuslikule teatrile aluse panijatena.“ 
Sirje Endre, Tartu Riikliku Ülikooli 
ajaleht, 1970
(ERRi arhiivi salvestused)

SEOSEID TÄNASE  
TEATRIGA

Koidula näidenditest ja lavastustest  
on kujunenud sümbolid, mille vastu 
on läbi aegade huvi tuntud ja ilmselt 
paeluvad need ka edaspidi. Kõige 
populaarsemaks nendest on osutunud  
just algupärane „Säärane mulk“, mis 
jõudis viimati lavale Pärnu teatris 
Endla (lavastaja Kaili Viidas, 2017) 
alles kolm aastat tagasi. Lavastuse 
tutvustuses nimetatakse näidendit 
eestlaste tüvitekstiks, mis on meie 
identiteedi lahutamatu osa. Tambet 
Kaugema kirjeldab Sirbi arvustuses, 
et ärkamisaja teatrikülastaja oli ilmselt 
napi vaatamiskogemusega, et Ibseni-
laadsed teatrilavastused poleks  
teda pikalt köitnud ning varem või  
hiljem lahkunuks publik saalist.  
Tung Koidula lavastustele tõestab, 
et tänapäeval tihtipeale komejanti-
deks tituleeritud Koidula näidendite 
aktuaalsed teemad ja algupära olid 
omas ajas täpselt see, mida teatri-
kunsti omaksvõtmiseks vajati.
 Tänase Vanemuise publiku lemmi-
kuks on 2000. aastatel populaarsust 

kogunud muusikalid, mis pakuvad  
nii laulu, tantsu kui ka kõnelust ja 
garanteerivad teatrile publikumenu. 
Ooperi ja opereti külastajanumbrid 
jäävad muusikalide omale tuntavalt 
alla: 2018. aastal külastas muusikale 
52 115 inimest, ooperit 12 350 ja 
operetti 10 028 inimest. Muusikalide  
lööknumbriks on kujunenud Ain 
Mäeotsa lavastatud „Detektiiv Lotte“ 
(2008) ja selle järjed. Edu taga võib 
näha taas kord nii algupärasust kui ka 
muusikalembelist sihtgruppi ja tuntud  
lauljaid. Kui Vanemuise esimest  
muusikalavastust „Preciosa“ mängiti  
20 aastat, siis lavastusel „Detektiiv  
Lotte“ on veel aega seda saavutust  
ületada, sest see on vahepealse  
mängupuhkusega olnud tänaseks 
repertuaaris  kaksteist aastat. Kind-
lasti mõjutavad tänapäeval lavastuste 
repertuaaris püsimise kestust ka saa-
lide mahutavus ja etenduste sagedus.
 Publiku ja tulevaste näitlejate  
kasvatus ning haridus pole jäänud  
vaid Koidula ja Menningu sooviks. 
Viimase unistus lavakunstikoolist 
teostus 1957. aastal Tallinnas, kuid 
publiku harimisele pööravad tähele- 
panu ka mitmed teatrid üle Eesti, 
sidudes teatrialaseid oskusi laste ja 
noorte õppeainetesse, andes edasi 
teatrietiketi ja -ametite õpetust ning 
draamatunde. Teatrite aktiivset 
panust haridusmaastikul võib pidada 
omaette kooliks.
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