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Head seltsikaaslased ja klassikute sõbrad! 

 

Lubage, et ma ei hakka siinkohal tegema ülevaadet Heidi Sarapuu 

mitmekülgsest loomingust. Vaimutööst, mis peale eesti ainese haarab olulisel 

määral ka meie naabrite põhjamaist ainest. Sellest rohkem kui 40-st teatritekstist 

ja lisaks arvukatest kuuldemängudest ülevaate saamiseks on õnneks ilmunud 

mitmeid raamatuid Heidi Sarapuu lavatekstidega ja teater Variuse tegevuse 

meenutamistega, mis kõik peaksid kuuluma meie sõprade seltsi lugemisvara 

hulka. Kohustuslik lugemisvara aga peaks meie seltsilistele olema vähemalt üks 

raamat – „Klassikule külla“, mis sisaldab lavatekste Vildest ja Tammsaarest. 

Sellest raamatust näeme, et oleme  pidulikuks talituseks kogunenud õiges kohas, 

sest Eduard Vildest on Heidi Sarapuul siin kaante vahel koguni kaks lavateksti. 

Ja neile on lisandunud veel teisigi, näiteks „Estonia“-aineline „Viis kuud 

Vildega“, komponeeritud kirjaniku 150. sünniaastapäeva puhul. Seevastu 

Tammsaarest kirjutatud näidendis klassik ise näitleja kehastuses lavale – 

muuseumisse – oma koju –  ei ilmugi. Aimame tema juuresolekut peenemal 

viisil pereliikmete, sõprade ja romaanitegelaste vahendusel. Heidi Sarapuu 

kinnitab meile nõnda, et Tammsaare oli salapärasem, mõistatuslikum kuju kui 

Vilde. Seevastu Vilde natuuris oli rohkem lavalist potentsiaali ja küllap ta oli 

teatraalses mõttes salongikõlbulikum tegelane kui Tammsaare.  

 

Mind on ikka paelunud see, millise delikaatse iseenesestmõistetavusega Heidi 

Sarapuu läheb oma teatritükkides klassikutele külla. Sest ega see ju kerge 

ettevõtmine ei ole – astuda enam-vähem võõraste inimeste uksest sisse. Aga 

Heidi Sarapuu võetakse lahkelt vastu ja peagi jutustatakse talle ka midagi 

isiklikumat – nii nagu vanale heale perekonnatuttavale. Tõepoolest, külaline 



tuleb ju sügava respekti ja siira inimliku huviga. Ja sellepärast räägitakse talle 

vahel ka asju, mis on natuke raskena südame peal. Räägitakse nagu heale 

perekonnatuttavale, ja see rääkimine või see kuulamine nagu lahendaks midagi 

ära. Ma ei tea, kuidas teil, aga minul on küll peale Heidi Sarapuu etenduste 

vaatamist tavaliselt kuidagi hea ja kergem tunne. Isegi kui etendus on pakkunud 

tõsiseid, nukraid, traagilisi noote. Aga kerge tunne sellepärast, oled kogenud 

ühte inimlikult lihtsat ja samas vaimuväärtusi austavat suhtlemisviisi. Oled 

saanud omajagu elegantse, maitseka ja ütleksin – süümeka elu elamuse. Ja see 

tekitabki kergenduse tunde – et niisugune elu on siiski olemas. Või tuleks öelda: 

olemas olnud? Tõsi on, et selle hea tundega, mida Heidi Sarapuu ajalooainelised 

teatritööd tekitavad, kaasneb annus magusvalusat nostalgiat. 

Teater Varius saab tänavu ametlikult 30 aastat vanaks, mis on ju ka natuke 

nostalgiline tähtpäev. Kuid tunnistan ausalt, et Heidi Sarapuu „Klassiku 

sõbraks“ valimise juures ei olnud sellel seigal vähimatki tähtsust. See 

kalendaarne tõsiasi nimelt jõudis meie teadvusesse alles hiljem, aga seda enam 

võime nüüd öelda, et otsus kukkus hästi välja. Kui mõtlen Variuse peale, siis 

meenuvadki kõigepealt need alguseajad, sealhulgas legendaarne etendus 

„Arbujate aegu“ 1988. aastal, mida mängiti menukalt mitmes muuseumis. Siin 

on küll üks kindel põhjus, miks Heidi Sarapuu on täna meie laureaat. 

Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts on loodud esmajoones kahe 

kirjanikumuuseumi toetamiseks. Ja ka Heidi Sarapuu looming on tihedasti 

seotud muuseumidega. See on loominguline mõtlemine, mis on mingis mõttes 

välja kasvanudki muuseumlikust mõtlemisest, vaimsuse ja minevikuihaluse 

saarekestest, nagu variuslased ise on muuseume nimetanud. Sest eks ole 

muuseumide üks ja võib-olla isegi peamine ülesanne – surnute elluäratamine. 

Või siis ütleme: nende surmajärgne elushoidmine selles vaimu dimensioonis, 

mida materiaalne maailm meile võimaldab. Ja ka Varius, ja see tähendab Heidi 

Sarapuu ja tema vaim, on andnud sellele elluäratamisele või elushoidmisele oma 

asendamatu panuse. 



Teatri algusaegu meenutades kirjutavad variuslased, et nad tahtsid jälle 

elada Teise maailmasõja eelses maailmas, mis oli vahepeal hukkunud. Meie 

ütleme: tahtsid elada Eesti ajas, tahtsid juba müütiliseks muutunud aega taas 

esile manada kirjanike ja kultuuritegelaste kaudu. Ja küllap üritasid nõnda seda 

aega omal moel tagasi tuua. Siis me veel ei teadnud, aga võimalik, et Heidi 

Sarapuu juba aimas, et see aeg võib puhtal kujul tagasi tulla üksnes 

rambivalguses loodavate illusioonide kaudu. Et tegelikult on algamas siiski 

mõnevõrra teistsugune aeg, Eesti aeg nr. 2. Aga võib-olla oligi hea, et kõike veel 

ei teatud ja oldi tulvil idealismi. 1992. aasta Riigikogu valimiste ajal astus Eesti 

Rahvusliku Sõltumatuse Partei üles valimislausega: Eesti tuleb tagasi. Ja nende 

küllaltki teatraalsel valimisplakatil oli varjust välja astuv frakis härrasmees, kes 

kergitab tervituseks silindrit. Ma ei tea, kes selle plakati ja valimislause 

kavandas, aga mäletan, et mõtlesin juba tookord: nagu Variuse pealt tehtud. On 

nad Heidi Sarapuu teatrist inspiratsiooni saanud? Seesama ilus usk, et aegu on 

võimalik tagasi tuua. Oleme kindlasti vahepeal muutunud realistlikumaks, aga 

on väga oluline, et Heidi Sarapuu ja tema vaimukaaslased on jätkuvasti kinni 

hoidnud oma idealismi allikast ja toovad meile kuni tänase päevani teateid 

sellest sõjas ja okupatsioonides hävinud maailmast, mis niiviisi ikka uuesti 

sünnib ja kogu aeg tagasi tuleb. 

 

Võib muidugi öelda, et Varius on salongi-, muuseumi-, raamatukogu- ja 

kohvikuteater ja Heidi Sarapuu teatritekstide n-ö formaat paigutub mingi 

kujuteldava suure teatri seisukohalt kuhugi veidi kõrvalisemasse lahtrisse. Nii 

võib mõelda. Aga asja võib näha ka hoopis teisiti. 

Nii nagu „Kalevipoeg“ ja „Tõde ja õigus“ on meie tüvitekstid, nii on XX 

sajandi 30-ndad aastad, muuhulgas seesama arbujate aeg, meie tüviaeg. 

Tarvitseb ainult kujutleda, et sellesse aega jõudmist, et seda üliviljakat aega 

poleks olemas olnud ja tekib tunne, nagu libiseks põrand jalge alt. See on 

tüviaeg, millest tuleb mingi tabamatu ajaloo- või identiteedimeelega kinni hoida, 



ja Heidi Sarapuu looming on siin üks sellise kinnihoidmise ning selle 

kinnihoidmiselamuse teistega jagamise kaunis näide. Ta teeb seda kuidagi 

kergelt ja kindlalt – need kaks sõna võiksid üldisemalt iseloomustada tema 

loomingut ja teatrit. Kui läheme Variuse etendusele, näiteks mõnele „Estonia“ 

ajalugu käsitlevale, sest Heidi Sarapuu pole mitte ainult kirjandusklassikute 

sõber, vaid klassikute sõber palju laiemalt – tähendab, kui me läheme Variuse 

etendusele, siis võime olla kindlad, et me mingis vormis, otse või kaudselt 

puutume ikka ja jälle kokku oma tüviajaga. Ja kindel on ka, et meil hakkab 

kergem, kui me naerame, ja ka siis, kui vahel tuleb pisar silma, võib-olla siis 

veel eriti, sest hea on naerda ja nutta, kui ollakse omade inimeste keskel. 

 

On rõõm avaldada Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi nimel tänu Heidi 

Sarapuule kõige eest, mida ta mitmesuguste klassikute heaks on teinud ja eriti 

veel meie kirjandusklassikutele määratud pühendumuse eest. 


