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i vaatus
        

1. j. rosenfeld / h. jõgioja “sügisene ülikoolilinn”
2. l. ronstad / s. vrait “vaid üks pilk”
3. k. tomingas / b. alver “korallid emajões”
4. a. valkonen / l. tungal “leib jahtub”
5. g. graps / g. graps “istun aknal”
6. a. valkonen / r. kangro / a. jaaksoo “Mutiku blues” rokkooperist “Põhjaneitsi”
7. v. võssotski / v. võssotski “Утренняя гимнастика” / “Я не люблю”
8. a. adams / u. taul / k. kajar “ikka koju pärast tööd” 
 

ii vaatus 
 
1. r. Waters / r. Waters “Money”
2. j. rosenfeld / j. sütt “ulila”
3. M. kappel / h. runnel “ei mullast”
4. j. jürisson / j. veski “ootus”
5. t. tepandi / s. akesson / j. viiding “kiri kodukandist”
6. suuk / j. b. isotamm “statistiline”
7. j. holmes “dazed and Confused”
8. v. toomemets / l. van beethoven / h. runnel “Öö lõhnab, vihma sajab”

lavastuses kasutatakse fragmente P. Pihlapi loost “ebaühtlane sirge”, 
a. valkoneni / r. kangro loost “seatapp” (“Põhjaneitsi”) ja e. kolmanovski loost 
“elu, armastan sind!”

 







tartu on koht iniMeses

tartus on korraga kohal minevik ja tulevik,  retrospektiiv ja perspektiiv, nooruse õhin 
ja targaks saanu rahu, lepitamatud vastuolud ja kõigi vastandite sulam. tartu on paik, 
kuhu vanaks ja targaks saanud inimesed oma mälestustes naasevad.

Meie lavastus algas lauludest. valisime teemaks 1970ndad, sest sel kümnendil kandis 
muusika veel sõnumit. kõik muu tuli sinna juurde ja vahele, lugesime selleks kümneid 
raamatuid ja kogusime infot igast allikast. „Minu veetlev tartu“ pole tõsine uurimustöö, 
vaid rida piltidest ja muusikast, mis võiksid elustada mälestusi päevadest, mis olid 
nagu alles eile.

tartus elasid 1970ndatel mu vanavanemad. neil oli suure aiaga maja kalevi tänaval. 
vanaisa oli kooliõpetaja, kellelt repressioonidega oli võetud amet ja sissetulek; 
äraelamiseks hakkas pere kasvatama rabarberit, mida veeti leningradi turgudele. 
blokaadilinna elanikud maksid varakevadise esimese vitamiini eest head raha. 
rabarberit kasvatati tööstuslikes kogustes, aias polnud ühtki vaba ruutmeetrit. 
Mäletan vanemaid sugulasi matšeetedega rabarberivarsi töötlemas ja kimpudesse 
sidumas.

Mul on mälupilt illimari-vanusest ajast, mil olin lootusetult eksinud punaste varte ja 
pea kohal kõrguvate lopsakate lehtrite metsa ega teadnud, kuhu minna või mis saab.
kust jookseb piir ajastute vahel, on alati suhteline. 
Mõne jaoks pole seitsmekümnendad kunagi lõppenud nagu nad mõne jaoks pole 
kunagi alanudki. enamus näitlejatest, kes täna laval, polnud siis sündinud, ja ainult 
mõni on põline tartlane. ühiste lugude kaudu oleme aga seotud kõik. 
tartu pole täpp kaardil, vaid koht inimeses.
aitäh kõigile, kes aitasid seda leida!

Tiit Palu, lavastaja



Fakte tartu varaseMast ajaLoost

5. sajandil pkr rajati toomemäe idapoolsele küljele linnus, mida ürgveise ehk tarva järgi 
hakati kutsuma tarbatuks. läbi aastasadade on linn mitu korda oma nime  vahetanud - 
sakslased kutsusid teda dorpatiks ning venelased hoopis jurjeviks.
hellitavalt kutsutakse tartut ka emajõe ateenaks.

1030  tartu esmamainimine kirjasõnas
1227-1558 334 aastat oli tartu (dorpat) tartu piiskopkonna pealinn
1632  rootsi kuningas gustav ii adolf asutas tartusse ülikooli
1802  ülikooli taasavamine vene keisri aleksander i korraldusel
1919  tartu ülikoolist sai eestikeelne rahvusülikool
1920   tartus sõlmiti rahu eesti vabariigi ja nõukogude venemaa vahel
1941-1944 teise maailmasõja käigus hävitati umbes pool tartust

eesti ajaloos on tartul olnud palju tähtsaid hetki, üks olulisemaid seostub rahvusliku 
liikumisega, mille hälliks  ja keskuseks tartu oli. 

1864  ilmuma hakkas j. v. jannseni ajaleht “Postimees”
1865  asutati laulu- ja mänguselts “vanemuine”
1869  toimus eesti esimene üldlaulupidu
1870  toimus esimene eestikeelne teatrietendus “saaremaa onupoeg”
1872  asutati eesti kirjameeste selts

 





Marika barabanštšikova, Piret LauriMaa

nuMbreid ja Fakte nõukogudeaegsest tartust

tartu sai teises maailmasõjas kõvasti kannatada, linnast hävis pea 50%. sõjajärgsetel 
aastatel tegeleti linna puhastamise ja varemete koristamisega. tartu oli nõukogude 
liidu ajal kinnine linn - välismaalased tohtisid siin käia vaid eriloaga ning ööbida polnud 
neil tartus lubatud. 70ndatel aastatel algas aktiivne ehitustöö tartu ülejõe linnaosas, 
esialgu ehitati jaama ja uue tänava piirkonnas, siis aga keskenduti anne elamurajooni 
ehitamisele ning linna lääneosas asuvale Maarjamõisa kompleksile. 1979. aastaks oli linna 
territoorium laienenud 39-le ruutkilomeetrile. 

LiikLus

sõda purustas kõik tartu sillad, sõjajärgselt lahendati olukord pontoonsildade ning ajutise 
puusillaga. 1957. aastal valmis võidu sild ning 1959. aastal sai valmis kaarsild jalakäijatele. 
tartu tänavate munakivisillutist hakati tasapisi asendama asfaltkattega.

1970ndate lõpul on tartus registreeritud mootorsõidukeid 16 731,  neist 7543 
individuaalautot ning 5882 individuaalmootorratast.

aastate jooksul kasvas ka ühissõidukite osakaal linnaliikluses:
1954. aastal oli käigus 4 marsruuti  ning autobusside arv linnas oli samuti 4
1960. aastal oli käigus 11 marsruuti ning autobusside arv oli tõusnud 20ni
1970. aastal oli käigus 26 marsruuti ning autobusside arv oli 48
1975. aastal oli käigus 27 marsruuti ning autobusside arv oli 65

taksode arv kasvas linnas samuti: 1954. aastal oli tartus 53 taksot, 1979. aastal juba 142.



kaubandus

aastal 1945 töötas tartus 36 toidukauplust, 15 tööstuskaupade kauplust, 5 sööklat, 3 
toidubaari ja 2 kohvikut.
1960. aastaks oli tartus 80 toidukaupade kauplust ning 52 tööstuskaupade kauplust, 21 
sööklat, 6 toidubaari, 5 kohvikut, 2 restorani ning üks rahvaköök.

aastatel 1960 -1970 avati riiamäel kauplused “tekstiil”, “siluett”, vaksali tänavas mööbli- 
ja ehitusmaterjalide kauplus. valmisid uued toidukaupade kauplused “veeriku”, “jaama”, 
“ropka”, “linda”, “tähe” ja “variku”. avati söökla “ropka” ja restoran “kaseke”. tartu 
tarbijate kooperatiiv avas 20. detsembril 1966 kaubamaja. 

1970ndatel aastatel hakati hoogsalt rajama annelinna ning seetõttu ehitati nendesse 
piirkondadesse ka toidukauplusi. nii valmisid annelinnas kaks “universaalse 
sortimendiga toidukaupade selvekauplust”:  “anne” ja “saare”. sama tüüpi kauplusi avati 
ka teistes linnaosades: “karete” jalaka tänavas, “võru” alevi tänavas ja “leninakan” 
jalakäijate pontoonsilla läheduses. 
kolhoosituru nime all tegutses ka tartu turg, kuhu tol perioodil ehitati katusealuseid ja 
kioskeid.
käiku tulid ka suured kaarhallid: 1. Mai tänaval müüdi neljas kaarhallis mööblit.

kasvas ühiskondlike toitlustusettevõtete osakaal:
1. jaanuaril 1980  oli tartus 154 toitlustusettevõtet  ja neis kokku 10 780 istekohta. 
Populaarseimad ja tuntuimad neist olid kohvikud “tartu” ja “säde”, restoranid “kaunas”, 
“tarvas”, “kaseke”, “volga”. statistikaaruannetes tõstetakse esile ka “kaunase” heal 
tasemel varieteetruppi. 
tähtis koht oli toonases ühiskonnas ka töölissööklatel. neid oli statistika andmetel 
tartus 1980. aastal tervelt 57.
1970ndatel aastatel oli tartus kaks töötavat hotelli: “Park” ja “tartu”.



tartu eLanikkond

1. jaanuaril 1941 elas tartus 59 542 inimest
1. jaanuaril 1945 oli tartu elanike arv 34 000
1947. aastal ületas tartu elanike arv uuesti 50 000 elaniku piiri
1. jaanuaril 1956 elas tartus 70 400 inimest
1970. aastal loetleti tartu elanike arvuks 90 459
1977. aastal ületas tartu elanike arv 100 000 piiri 

1969. aastal jagunes tartu rahvastik oma päritolult järgnevatesse rühmadesse:

- päristartlased ehk siin sündinud ja pidevalt  elanud inimesed: 1/3 elanike üldarvust 
(suurem osa neist alla 15-aastased lapsed). kokku 35,7%
- kagu-eestis sündinud: 32, 3 %
- mujal eestis sündinud: 13,4 %
- teistes liiduvabariikides või välismaal sündinud: 18,6 %

tartu uuselanike seas domineerisid  põhiliselt maainimesed: 3/4 uutest tartlastest olid 
sündinud maal ning ka nende eelmine elukoht oli olnud mõnes maapiirkonnas. 

tartusse elama tuleku põhjused: töö (29%), õppimine (22%), perekondlikud asjaolud 
(36%), linnaelu hüvede eelistamine maaelule (6%), muud põhjused (7%).





Marika barabanštšikova



sten karPov

Majandus

1972. aasta andmetel oli majandusharude osakaal keskmise töötajate arvu järgi 
tartus järgmine:

tööstus 37,3%
ehitus 5,7 %
kaubandus, varumine, varustus 11,1 %
haridus, teadus ja kultuur 16,6 %
tervishoid ja sport 7,9 %
teenindus- ja elamu-kommunaalmajandus 6,6 %
haldus ja muud harud 6,2 %

suurtest tööstusettevõtetest asusid tartus:
tartu autode remondi katsetehas, tartu katseremonditehas, tartu aparaaditehas, 
tartu Metsakombinaat ja hiljem ka tartu Mööblikombinaat, tartu ehitusmaterjalide 
tehas, õmblusvabrik sangar, tekstiilivabrik areng, tartu Plastmasstoodete 
katsetehas (aastani 1972 tartu kammivabrik), tartu raudbetoonitehas, tartu 
elamuehituskombinaat, tartu naha- ja jalatsikombinaat, tartu Piimakombinaat, 
tartu lihakombinaat, tartu eksperimentaalõlletehas, tartu konservitehas, tartu 
leivakombinaat, hans heidemanni nimeline trükikoda jne.





kuLtuuri - ja hariduseLu

tartus oli kaks kõrgkooli: tartu riiklik ülikool ja eesti Põllumajanduse akadeemia.
1979. aasta andmetel õppis tartu riikliku ülikooli statsionaaris 5200 üliõpilast ning 
kaugõppes 2000 üliõpilast. eesti Põllumajanduse akadeemias oli 1979. aastal 2308 
statsionaarset ning 1523 mittestatsionaarset üliõpilast. 

tartu muuseumid: riiklik etnograafiline Muuseum, Fr. r. kreutzwaldi nimeline 
kirjandusmuuseum, trü klassikalise Muinasteaduse Muuseum, Zooloogiamuuseum, 
geoloogiamuuseum, tartu linnamuuseum, o. lutsu  majamuuseum, tähetorn, ensv 
spordimuuseum, eesti Põllumajanduse Muuseum, tartu ii keskkooli muuseum, vi 
keskkooli lahingukuulsuse muuseum ja v. i. lenini muuseum, l. kullmani nimelise 
kutsekeskkooli muuseum, tartu riikliku ülikooli ajaloo muuseum, iv keskkooli 
lahingukuulsuse muuseum, tehase “võit” muuseum ning tartu riiklik kunstimuuseum.

1979. aastal töötas linnas n. gogoli nimeline keskraamatukogu nelja 
haruraamatukoguga, viis ametühingu ja neli ametkondlikku raamatukogu, trü 
teaduslik raamatukogu, ePa raamatukogu ja kirjandusmuuseumi raamatukogu.
kui 1963. aastal ostis tartlane aastas raamatuid 7, 98 rubla eest, siis aastal 1978 oli see 
summa 15,53 rubla (ensvs tervikuna 10,07 rubla inimese kohta).

linna kaalukaim kultuuritempel oli riiklik akadeemiline teater “vanemuine” kaarel 
irdi juhtimisel. 1967. aastal avati sõjas hävinud teatrimaja asemel tartu kesklinnas uus 
teatrimaja (600 istekohta) ning 1970. aastal kontserdisaal (800 istekohta). vanemuise 
väike maja põles 1978. aastal ning seisis pikka aega remondi ootel. 

linna suurim klubiline asutus oli ensv ametühingute nõukogu tartu kultuurihoone, 
kus tegutses ligemale 40 erinevat kollektiivi, näiteks ed. vilde nimeline rahvateater,  
puhkpilliorkester, segakoor “heli” ja tartu poistekoor. linnas tegutsesid ka 



noortemaja “sõprus” ja sealsed huviringid, samuti tervishoiutöötajate Maja  
naiskoor, trü ja ePa akadeemiline meeskoor, trü akadeemiline naiskoor, segakoor 
vanemuine, trü rahvakunstiansambel, koor “gaudeamus” jpt.

Palju kultuuriüritusi toimus tartu laululaval. samuti olid populaarsed rahvaülikoolid. 
tartus tegutsesid ka ensv kirjanike liidu tartu osakond, ensv heliloojate liidu 
tartu osakond, ensv arhitektide liidu tartu osakond, ensv kunstnike liidu tartu 
osakond.

kinosid oli tartus 6: “saluut”, “komsomol”, “ekraan”,  ametiühingukino “varia”  ning 
ametkondlikud kinod raudteelaste klubis ning Puiestee tänava klubis.

nõukogudeaegseid anekdoote

eideke on toidupoes.
- andke leiba!
- Palun.
- tänu jumalale. andke piima!
- Palun.
- tänu jumalale.
korravalvur: Miks sa jumalat tänad, ega tema sulle seda kõike andnud ei ole, vaid riik 
ja meie partei!
eideke: Palun, andke liha!
- ei ole.
- tänu parteile ja valitsusele. andke kohvi!
- ei ole.
- tänu parteile ja riigile!
[1977] 



ilmub viimane raamat “Mälestusi lihatoitudest”.
[1979] 

* * *

Mammi küsib lihapoes maksa, seakeelt, neeru.  
keegi kõrvalseisja imestab: “oi, mammi, küll teil on hea mälu!”
[1979] 

* * *

brežnevilt küsitakse: “Mis segadus teil praegu riigis lahti on?” brežnev vastab: 
“see on ülemineku-ajajärk: ilma rahata veel ei saa, aga raha eest ka enam ei saa.”

* * *   

Mees käis aastaid oma naabri peale kaebamas:
- naaber sööb sinki ja kalamarja!
- naaber sööb suitsuvorsti!
- naaber sööb kana ja vorsti! (kui aeg edasi oli läinud)
- naaber sööb! (tänapäeval)
[1982] 

* * *

Mis juhtub sahara kõrbega, kui seal kehtestada nõukogude võim? 
- esimese viie aastaga ei juhtu midagi, siis saab liiv otsa.
[1978] 



* * *

hruštšov küsib naljatades kolhoosnikult: “kuidas elate?” 
kolhoosnik vastab naljatades: “hästi.”
[1965]

* * *

Mehel kadus papagoi. 
Mees läheb miilitsasse ja ütleb: “kui leiate, siis teadke, et mina tema poliitilisi vaateid 
ei jaga.”
[1982]  

* * *
 
hitler, napoleon ja kennedy kohtuvad Peetruse juures.
kennedy: “kui mul oleks nii hea ihukaitse kui brežnevil, siis ma elaksin veel.”
hitler: “kui mul oleks nii hea sõjavägi kui brežnevil, oleksin võitnud.”
napoleon: “kui mul oleks nii hea leht olnud, kui on “Pravda”, poleks keegi teada 
saanud, et ma Moskva all kaotasin.”
[1978] 
 
* * * 

tahetakse ehitada suurt silda, aga selleks peab saama Moskvast loa. luba hankima 
saadetakse jänes. see tuleb kahe nädala pärast sasitult ja väsinult tagasi -  ei mingit 
luba. läheb rebane, tuleb nädala pärast tagasi - ei midagi. siis saadetakse eesel. see 
tuleb ühe päeva pärast tagasi, sai kõik -  raha, loa. tee või sild piki jõge! “kuidas siis 
nii”, imestatakse. eesel: “Mul seal sugulased eesotsas!”
 



* * *

lennukis sõidavad valitsuse liikmed, nende hulgas brežnev. juhtub õnnetus, lennuki 
põhi pudeneb alt. kõik ripuvad, hoides ülalt kinni. selgub, et kõigile kohti ei jätku ja 
keegi peab lahti laskma. brežnev ütleb: “Mina olen alati esimene olnud, olgu, olen ka 
siin.” kõik hakkavad plaksutama. 
[1981] 

* * *

brežnev tuleb ühel päeval tööle ilma aumärkideta. 
- kus?
- unustasin pidžaama külge!

* * *

lavastuse kõlavad kristiina ehini luuletus “on palav päev brežnevi ajal” ning 
kalev keskküla luuletus “vana tartlase nutulaul”.

statistilised andmed tartu kohta pärinevad raamatust “tartu ajalugu” 
(Koostaja R. Pullat, ER 1980)

anekdoodid on pärit andmebaasist folklore.ee
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Fotod raamatutest: “tartu ajalugu” (er 1980) ja “tartu 950” (er 1980)











Vanemuise teatri 
toetaja



kinema
Omade ja võõraste vahel



emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.

30. detsembril 2006 asutasime vanemuise Fondi, et hoida ja toetada eesti teatrikunsti.
lubame hea seista fondi käekäigu eest

olga aasav, kalev kase, Mart avarmaa, tartu linn

vanemuise Fond on loodud teatri töötajate erialase arengu ja koolituse toetuseks.
Fondi on võimalik teha annetusi:

sa tartu kultuurkapital /  seb pank 10102052050006 / sampo Pank 334408570002
Märksõna: vaneMuise Fond

vanemuise fond tänab: 
olga aasavit, Mart avarmaad, alar kroodot, kalev kaset, Mati kermast, eero timmermanni, 

tartu linna, vanemuise advendikontserdil annetajaid.

as giga on vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.
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