
Olomouc on saja tuhande elanikuga linn 
Moravas – ehk sama suur kui Tartu. Koos-
tööleping nendega oli Vanemuisel juba 

1970-ndate algusest, aga varjusurmas. Puhusi-
me sellele elu sisse. Pärast paljusid mõlema-
poolseid külaskäike nii delegatsioonide kui 
ka etendustega jõudsime selleni, et meie pak-
kusime ja nemad kutsusid Raivo Adlase sin-
na lavastama. 1987. aastal ( juhin igaks juhuks 
tähelepanu tehtele 1987 – 1917 = 70). Saavu-
tasin kokkuleppe, et Raivo Adlas (kunstniku-
na kaasas Jaak Vaus) läheb Olomouci lavasta-
ma Tšõngõz Ajtmatovi „Ja sajandist on pikem 
päev”, mis oli neil koos Endrikuga välja valitud.

Olomouci teater kutsus Endrikut ja mind 
esietendusele. Lennukid Leningradist Prahas-
se ei lennanud kaugeltki iga päev, seepärast oli-
me Olomoucis kohal kolm päeva varem.

Toimus viisakuskohtumine teatridirek-
toriga. Direktor kiitis Jaagu ja Raivo distsipli-
neeritust (mida see küll täpselt tähendas, ei 
õnnestunudki välja selgitada) ning Jaaku eral-
di lavakujunduse jooniste korrektse ja täpse 
vormistuse eest. Mulle tundus, et tal on min-
gi mure, mida ta endale hoiab. Ütlesin Endri-
kule pärast kohtumist, et midagi tundub viltu 
olevat.

Kuna olime väga head sõbrad direktori sek-
retäriga, kes oli pigem teatri tegevjuht ja tea-
dis kõike, läksime tema käest küsima. Ka tema 
näis teadvat midagi, mida ta öelda ei tahtnud. 
Küll aga lubas ta kohe organiseerida kohtumi-
se direktoriga väljaspool tööaega ja teatrit – 
õllelauas.

Ootasime direktorit õllesaalis kokkulepi-
tud ajal. Nüüd oli ta avameelne ja rääkis meile, 
et kardab esietenduse toimumise pärast, mis 
pidi olema järgmisel päeval.

Endrik valdas (teatri)poliitikat
Toona tehti kinnisele seltskonnale läbimäng, 
kuhu kutsuti linnajuhid, ja pärast seda otsus-
tati tüki saatus, aga erilist optimismi direkto-
ril polnud. Endrik küsis otse, kas meie saame 
midagi teha. Direktor keerutas ja keerutas, aga 
lõpuks sai ta välja öeldud, et võiks korraldada 
meile visiidi linna parteikomitee esimese sek-
retäri juurde, sest oleme ikkagi tähtsad külali-
sed Nõukogude Liidust. Enda kohta teatas ta, 
et tema kindlasti kaasa ei tule – lükkab meid 
ukse vahelt sisse ja kaob.

Peagi leidsimegi end tähtsa mehe kabine-
tist. Endrik ütles, et meie kohavalikud kabine-
tis määrab tema. Ka rollijaotuse pani paika, nii 
et mina pidin tegema alguse, kiitma Olomou-
ci teatrit, tema repertuaarivalikut, näitlejate 
professionaalsust ja töökorraldust üldisemalt. 
Endrik ütles, et tema on peaasjalikult vait ja 
sekkub sobival kohal. Pidin jätma oma jutus re-
pertuaari kiitmise viimaseks ja millalgi, kui on 
loodud sobiv pinnas, pidi sekkuma tema. Nii 
läkski.

Esitasin Endriku kui lavastaja ettenähtud 
teksti. Istusin peremehest paremal ja lauast pi-
sut kaugemal, Endrik vasakul, aga Juhile väga 
lähedal. Kui jõudsin jutuga kokkulepitud koh-
ta, siis tegin pausi. Paus kandis. 

Kerge nihutas tooli lauale veel lähemale, 
otse Juhi vastu. Ja siis järgnes sügavalt lähidis-
tantsilt Juhile silma vaadates Endriku mono-
loog, mis rääkis perestroika maailmaajalooli-
sest tähtsusest ja vajadusest kõigiti kõigis riiki-
des sm Gorbatšovi toetada ning sellest, kuidas 
praegu on tema, s.t Juhi kohus toetada perest-
roikat väikeste tegudega. Mis tähendavat Olo-
mouci teatrile kõikide võimaluste loomist 
mängida surematut teost „Ja sajandist on pi-
kem päev”.

Tallinna Balti jaa-
mas 1962. aastal. 
RAT Estonia bal-
letisolistid, ENSV 
teeneline kunst-
nik Tiiu Randviir 
ja Ago-Endrik Ker-
ge on saabunud 
India ja Nepali 
kontserdireisilt.
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