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Sissejuhatus.

Eesti Televisiooni kommentaatori ja reporteri, ENSV teeb
nelise ajakirjaniku Valdo Pandi (28.I 1928 — 30.VII 1976) elu—

tööst pole tänini avaldatud ühtegi mälestusteraamatut ega tösi—

eemalt võetavat üldistaVat uurimust tema loomingust.
'

Mingil määral tahab selles vallas esikohale pretendeeri»-
da käesolev diplomitöö, mille algpöhjus on säilinud Eesti Tele—

visiooni arhiivilindil olevas kõnelusekatkes. Toon ühe fragmen—

di sellest.
"Rein Varrak, ETV programmi peadirektori asetäitja: "Ma

olen paljude tudengitega rääkinud, nende jaoks on ta (V.Pant)
niisugune haaramatu nähtus, nad elavad müüdis ja nad ei suuda

seda kuidagi haarata, ei oska talle mingit reaalset tähendust
anda.““

. 7 *

"*KarešTiišvElli—ššštšššfjE""Täna„25 aastat tagasi" toime-
taja: “Ega me vist ise ka teda haarata ei suuda, sest see on

ikka jube töö.“
'

Aga haarama peab teda kunagi ometi, sest selline ajakir—
janikukogemus; mis oli koondunud ühte isiksusse, vajab lahti-
mötestamist ning sügavaimat analüüsi ETV programmi paremaks
muutmisel.

Ivar Trikkel kirjutas: "Kui mötetpaeluvaja emotsionaal—
selt ergastav on Vaadata Mati Talviku uut telepublitsistika
sarja “Ainult üks miljon", milles ta jätkab Valdo Pandi tra—

ditsioone. Seda teed ei ole kerge käia, sest Eestimaa ei vaja
väikseid Valdo Pante, küll aga uusi; omanäolisi ajakirjaniku—



isiksusi."1
I.Trikkel jättis märkimata, et vaeValt oleks sundinud

M.Talviku suursarja, kui eelnevalt poleks eetris käinud Valdo

Pandi suursarjad.
'

Mõistagi ei ole antud diplomitöö viimane ja lõplik sõna

V.Pandi elutöö hindamisel. Ka ei pretendeeri ta sügavamale tea—

duslikule käsitlusele Valdo Pandist. Töösse on publitsistlikus
laadis püütud paigutada need materjalid, mis on ilmunud V.Pandi

enda sulest ja tema kohta aValdatu, Pandi mõtisklusi oma töö—

dest ja tema kolleegide hinnanguid, arvamusi, mälestusi.
Materjali kogudes ja nende kaante vahele sobitades olen

alles tõeliselt mõistnud selle teema edasise käsitlemise vaja—

dust, sügavuti arendamist. Müüdi sõlmed on Vaja pikkamööda lah—

ti harutada ja see on pelk juhus, et esimesena püüdis sellega
pihta hakata üliõpilane, kelle ülikooli astumise aasta langes
kokku Valdo Pandi surma—aastaga.

Valdo Pant puhkab Metsakalmistu vaikuseswjuba viiendat—
aastat. See tähendab tegelikult seda, et tema häält ja kuju ek—,

raanilt pole näinud ega kuulnud vähemalt pool pölvkonda.See on

ühtaegu lühike ja pikk aeg. Praegused BO—aastased mäletavad häsu

ti Pandi telesaateid, samas ei tea nad midagi tema raadiomehe

tööst; AO—aastased meenutavad ohkega Pandi laulupeoülekandeid
ja kirjeldavad vaimustusega saatesarja "Täna, 25 aastat tagasi"
stuudiokujundust. 20—aastased seeVastu on väib—olla häguselt
kuulnud mõlemast midagi, aga neil puudub konkreetne ettekujutus.
Nemad esitavad sageli küsimuse: kuidas saab V.Panti näha—kuulda

1 Sirp ja Vasar, 5.mai l979.a. I.Trikkel "Ajagpeeglist"
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praegu, mis on tema elutööst alles kõige ehedamal kujul, s.t.
magnetofonilindil, sünkroonfilmil või videos. Ausalt öeldes,
vastus ei ole eriti lohutav.

Kergelt tekkiv huvi Pandi kui ajakirjanikuisiksuse vas—

tu on ka kerge kaduma, kui saadakse teada, et säilinud on se—

davõrd vähe. Enamus saadete tekste, seda küll. Ent meenutan,
mida arvas V.Pant valmiskirjutatud tele— või raadiosaate teks—

ti kohta:
"Eesti Televisiooni kommentaatorid on endised raadio kom:

mentaatorid. Aga Eesti Raadio ei ole kunagi olnud diktori, vaid
kommentaatori raadio, ilma tekstideta. Kuiv tekst tapab nii te—

les kui raadios kõik elava. Enne intervjuud ma kunagi ei val—

mista teksti. Ma kirjutan ainult oma esinemiste tekstid, et
täpsemalt formuleerida mõtteid. Kuid eetris jätame lugemise

diktoritele, meie oleme ajakirjanikud."l
Ehkki see absoluutselt ei vasta meie televisiooni prak—

tikale, on selles siiski omajagu tõtt.
"Ka soravalt tekstistwmahaloetud'vestluš—En nagu dEštilÄ

leeritud vesi — ideaalselt puhas ja selge, kuid mittejoodav,
inimorganismile isegi kahjulik. Paber reportaašis on lubatav
vaid paberivabrikus."2

., '
Väljaöeldud sõna ei vasta kunagi päris täpselt kirjapan—

dud sõnale — mõjuvad rõhuasetus, intonatsioon, kontekst.
Vähe on alles ka fotosid, tummfilmilõike saadetest, stuu—

diokujundusi üldse mitte. Kergem on üles lugeda seda, mis säi—
I II.

Uoserosoe paane M Tenenmnenne” 1970, nr.1. TV reporterid:R.Karemae ja V.Pandi pressikonverents — SEMPORE —69
V.Pant "Mšni sõna reportaašist raadios“, ko mik “Abiks kir—jasaatjale“, WNSV Ajakirjanike Liit, Tln.l9 1 1ke43
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linud on, sest kõik see on omandanud mitmekordse väärtuse.
Eesti Raadio arhiiv on suhteliselt rikas V.Pandi päran—

dist. Säilinud paarsada saadet ja katked laulupeoülekannetest
on kahtlemata parim osa Pandi raadioreporteri tegevusest. Sel—

lise hinnangu tegemisel toetun ER reporterite Lembit Lauri ja
Ene Hioni arvamustele, kes sel perioodil Valdo Pandiga tihedalt
kokku puutusid ja tema töid—tegemisi hästi teadsid. Seega võind

kinnitada, et Valdo Pandi aastatel 1948—66 tehtud loominguli—

ne töö asub praegu kindlates kätes (pigem küll ER heliarhiivi
juhataja Astrid Mitsi hoole all seitsme luku taga). Hoopis kur—

vem lugu on aga televisioonis tehtu säilitamisega, Kui magneto—

fonilint oli leiutatud ja aktiivselt kasutusele võetud ammu en—

ne V.Pandi ringhäälingusse tulekut, siis 60—ndate aastate tele—

visioonist pole alles midagi selletaolist. Ekraanilt öeldu sal—

vestus erinevalt vaataja mällu, et sealt järkjärgult kustuda.
Videotehnika kasutuselevõtuga 60—ndate aastate lõpul ilmus ka

kübeke lootust, et vähemalt viimased mõnikümmend saadet sarjast
"T 25 AT" salvestatakse, ent seda siiski ei toimunud. Ja kui
salvestati, siis kustutati järgmisel päeVal. Miks? — seda tuleb
küsida asjaosalistelt endilt, kui nüüd enamo vaatajaid leidub°

Nõnda siis — ETV videoteegis on neli saadet kahest alga—

vast saatesarjast "Täna, 35 aastat tagasi" jangispaaniainkvi—
-sitsioonist internatsionalismini“ — kummastki kaks.

Nagu öeldud, on fotosid, üksikuid filmilõike ja saadete
tekstid. 16.detsembril 1977.aastal pöördus Eesti Televisiooni
ajalookomisjon telelehe kaudu palvega vaatajate poole osutada
abi ETV arhiivi täiendamisel. Kaks päeva hiljem, 18.detsembril,
saatis meile kirja Arnold Edesi Tallinnast, milles ta teatas:



"Minul on väike heliarhiiv nimega "20.sajand". Paljude sündmus—

te seas on ka televisioon helis ja pildis, väib-olla leiate
midagi teile sobivat?"

Hindamatu kultuuriloolise teene on A.Edesi osutanud

V.Pandi saadete salvestamisega (üksnes sarjast “Täna, 25 aas—

tat tagasi" ligi paarsada saadet).l
.

Peale selle säilitab televisiooni metoodika osakond V.Pan—

di enda arhiivi, väikseid ruudulisi märkmikke sündmuste, fakti—

de, nimede ja daatumitega käidud teedest ja kaasaelatud sündmus—

test. Need märkmikud on tegelikult Valdo Pandi saadete eelstse—

naariumid, hing ja süda, mis väga hästi peegeldavad seda teed,
kuidas üksik mõttejupp vormus saateks või saatesarjaks. Märk—

mikke on kokku kolmekümne ümber.

Veel tahan nimetada ja esile tõsta mahukat tööd, mille
on ära teinud Fr.R.Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatu—

kogu, kes koostas Valdo Pandi tööde ja tema kohta ilmunu loete—

lu alates esimesest trükis ilmunud tüöst 1957—81„E923„l213:3%51„.

tani. Materjal on järjestatud kronoloogiliselt; retsensioonid
filmi “Öhtust hommikuni“ ja näidendite “Avarii“ ning “Lasud tui—
sus“ lavastuste kohta on kirjutajate nimede alfabeedis. Töö

käigus olen leidnud veel täiendavaid materjale.2
V.Panti käsitlevate materjalide otsingud algavad ja lõpe—

vad ETV metoodika osakonnas. Televisiooni—ajaloo seisukohalt
ülivajaliku intervjuude—sarjaga on toime tulnud Rein Varrak ja
ajalehe "Televisioon" toimetaja Bernhard Viiding. Huvitav on ka

"Televisioon" 1980, nr.15 l4.—20.apr. “Arnold Edesi andis omaheliarhiivi riiklikule hoiule".
2 vt. lisa 1



mõ—

intervjuude sari V.Pandi kunagiste kolleegidega — Aare Tiisvälja,
Mai Uusi, Lembit Lauri ja Tatjana Elmanovitšiga. Mainitud in—

tervjuudest olen kasutanud mõningaid löike ka selles töös.l
Selge on, et vähegi põhjalikuma käsitluse puhul ei saa see

töö hõlmata kogu Valdo Pandi 28 aastat kestnud ajakirjanikutööd
tervikuna. Ehkki see mõte alguses oli, jääVad aastad l948wl965

selles töös siiski körvale. Ent materjali kogudes sai selgeks
seegi tõsiasi, et ilma tööta ringhäälingus poleks iialgi tele—

vaatajate ette ilmunud "Reportaažid mitte millestki", "Täna,
25 aastat tagasi", analoogiline saatesari 10 aastat hiljem, ei
Hispaaniameenutused ega arvukad meelelahutussaated. Kõikide nen—

de saadete algusi saab ja peab otsima ER arhiivist, et siis pie
kemalt peatuda vastavalt oma erialale Valdo Pandi televisiooni—
lDOmingul.

"Mul on tunne, et Pant seda televisiooni kunagi päris
hästi Vist selgeks ei saanudki ja võib-olla on see isegi hea.
Kui “Täna, 35 aastat tagasi" käima läks, šiia—oli sealArežis—

—„

sööri osa kuidagi ületähtsuatatud, Pant jäi kusagile tahapoole.“2
Köigile eelnevalt loetletud materjalidele toetudes ja

isiklikke kontakte V.Pandi kolleegidega meenutades tahan anda
käesolevas töös põgusa ülevaate V.Pandi kujunemisest ajakirja—
nikuks, tööst ringhäälingus ja televisioonis, teha Pandi isik—

sus lähedasemaks neile, kes tema tööst ja elust vähe teavad,
veidi inimlikumaks aga neile, kes temast legendi püüavad maali—

da. Eelkõige on see töö muidugi avastuseks mulle endale, ta ai—

tab mul paremini mõista Eesti Televisiooni tänast päeva.
Kasutatud on intervjuude teksti mahakirjutusi otse lindilt.Intervjuude stenogrammid asuvad ETV metoodika osakonnas. In—
tervjueerimine toimus 1980.aasta esimesel poolel.

2 intervjuust Aare Tiisväljaga. *
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Eesti Televisiooni seni kirjapanemata ajalugu tuleb uuri—
ma hakata tema omaaegsete suurkujude kaudu. Nende hulka kuulub
kahtluseta ka Valdo Pant.

Selles töös olen otseselt vältinud Valdo Pandi saate teks—

tide tsiteerimist. Peale selle, et nad on kõigile soovijaile
igal hetkel kättesaadavad, ei kajasta nad oma näilise kerguse
ja säravuse töttu seda töö mahtu, mis on kulunud nende valmimi—

seks. Neis puudub "higi lõhn" — ja oleks imekspandav, kui seda
Võiks leidagi.

Saate tekstide analüüs ja nende võrdlus säilinud heliga —

võimaluse korral — jäägu järgmise töö aineks.
Käesoleva diplomitöö sisuline pool koosneb kolmest suu—

rest osast, mis moodustavad tegelikult kolm etappi Valdo Pandi
ajakirjanikuteel. Esimene osa peab andma pildi V.?andi kujune—
misest ajakirjanikuks, tema tõusmisest meie vabariigi juhtivate
ajakirjanike hulka, tööst ringhäälingus. Kõige olulisemale koha—

le sean aga need arengutendentsid, mis—juba hiljem, alates
1966.aastast tegid Pandist meiqvõimekaima telepublitsisti,.mam—
mutsaatesarjade autori. Teine osa hõlmab tervenisti Pandi esime-
si tööaastaid televisioonis, enamus osast käsitleb saatesarja
"Täna, 25 aastat tagasi“ valmimist.

Kolmas osa — 70—ndad aastad V.Pandi ajakirjanikutees.
Uued kavatsused, huvid, teostamisvormid. Eelkõige pakub siin hu—

vi tagasitulek vanade teemade ja armastatud tegelaste juurde -
saatesarjad “Täna, 35 aastat tagasi" ja “Hispaania — inkvisit—
sioonist internatsionaliamini".

Antud töös on vaatluse all vaid V.Pandi loomingu üks tahk
— telepublitsistika. On ju teada, et Pant oli ka tuntud ja tun—

&



nustatud filmistsenarist nii dokumentaal— kui multifilmide poo—

lel.1
Tema enda kirjutatud sõna köitis lisaks veel belletris—

tikavõistluse “Bellssd 75" žüriid, kes Pandile töö eest “Veri

ja kuld" I preemia määras. Tallinna Draamateatris lavastati
V.Pandi näidendid "AVarii" (1962) ja "Lasud tuisus" (1976),
neile lisaks veel mitmed kuuldemängud ringhäälingus„ Nendest

ja veel mitmetest V.Pandi loomingu tahkudest olen sunnitud
' selles töös loobuma ebaprofessionaalsuse ettekäändel.

Ainuüksi stuudios "Eesti Telefilm“ on Pandi arvel 14 dokefil—mistsenaariumi ja mitmed multifilmietsenaariumid “Tallinn—
filmis", mängufilmistsenearium "Õhtust hommikuni" 1962„ae

':



I. xValdo Pandi kujunemine ajakirjanikuks;
tööaastad meie Vabariigi ringhäälingus.

Meie vabariigi soliidsemate teatmeteoste lehekülgedele
on ajakirjanike nimed visad jõudma. Ja kui jõuavad, siis ju—

ba koos surmadaatumiga. Valdo Pandil oli teistsugune saatus.
"Pant, Valdo (21.I 1928 Valgjärve V.), eesti nõuk, aja—

kirjanik, a—st 1948 Eesti Raadio ja a—st 1966 Eesti Televisioo—

ni reporter ja kommentaator. Koostanud televisioonisaatesarja
"Täna, 25 aastat tagasi" (1966—70; 313 saadet); kirjutanud
näid-i "Avarii" (1962) ning mängu— ("Õhtust hommikuni", 1962),
nuku— ja dokumentaalfilmistsenaariume.“l

Ärgem pahandagem, et teatmeteos Võtab ajakirjanikku roh—

kem kirjaniku mõõdupuuga ja jätkame V.Pandi enda kirjutatud elu—

lookirjeldusegazz
———an?šku1t"köšii läinud, lõpetasin 194o.a. Sadala algkoo—

li ja l942.a. Mustvee gümnaasiumi alamastme, tolleaegse nimega

"humanitaarharu". Mitmete soodustuste tõttu(öppemaksuta haridus,
tasuta internaat), mis sõja ajal osutusid küllalt määravateks,
jätkasin õpinguid Tartu Õpetajate Seminaris, mille lO.kursuse
lõpetasin l944.a. Samal ajal suri isa. Et jätkata õpinguid töö
kõrval, astusin raamatupidamise ja masinakirja kursustelee Pä—

rast Eesti NSV vabastamislahinguid mobiliseeriti mind kevadtal—

vel 1945 Nõukogude Armeesse. Teenisin 63.1askurpolgus — Tartus,
Leningradis, Kloogal. Kui algas Kohtla—Järve põlevkivi töötle»
: ENE 6.kd. lkv29, märksõna: Pant, Valdo
2 Originaal asub V.Pandi abikaasa Elsa Pandi käes.
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mise kombinaadi ehitamine, moodustati meie pataljoni baasil
286.Eripataljon, kes pidas Valveteenistust gaasivabriku ehitus—

platsidel ja ladude juures. Oktoobris 1945 komandeeriti mind

sõjaväeosast maakonna haridusosakonna palvel õpetajana keskkoo—

li käsutusse, kus erakordselt kiiresti kasvava linna kooliealis—
te laste jaoks ei jätkunud pedagooge. Õppeaastad 1945—1948 tõõ—

tasingi Kohtla—Järve Eesti Keskkoolis geograafia, joonistamise,
a1gk1assides ka üldainete õpetajana, kuuludes vormiliselt eda—

si Nõukogude Armee koosseisu. Selliseid sõjaväevormis õpetajaid
oli seal rohkesti.

Kevadel 1947 haigestusin raskesti kopsutuberkuloosi.
Kui pedagoogitöö perspektiivid haiguse tõttu küsitavaks

muutusid, alustasin juba ravil olles kaastöödessaatmist ajaleh—

tedele ja raadiole. Kevadel 1948 tegin esimesed kaastööd Eesti
Raadiole ka reporterina.

lO.mail 1948 kinnitati mind tplleaegse Raadiokomitee kor—

respondendi ametikohale."
Jätan praegu Valdo Pandi elulookirjelduse tsiteerimise,

et selle juurde hiljem tagasi tulla. Hoopis rohkem huvitab see,
mismoodi sai Eesti Raadio korrespondendi ametitunnistuse tol
ajal, vahetult pärast sõda. Toetun jälle Valdo Pandi enda tun—

nistusele, selle.autentsuseüjatan—autori hooleks.
“Eesti Raadio kui mõiste oli siis alles sündimata, prae—

gusest vanast raadiomajast olid Valmis vaid müürid ja kelder,
sinna oligi sisse kolitud ainult nädal—paar varem.

Mind juhatati mingisse keldriruumi, mis pidi olema toims—

tus, ja andsid kätte mikrofoni. Sellest oleks saanud küll ühe
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priima värvitelevisioonisaate! Ülikond oli roheline, mees oli
roheline ja mis muud värvi see nägugi olla Võis, kui kehakaal
oli 70 kg, mikrofoni nägi ta esimest korda elus, magnetofoni
olemasolust aga ei olnud õrna aimugi! Siis õeldi: “Hakka nüüd

selle toru sisse rääkima ja ära väga möirga, sest me keerama

hõbehallis ise kerassiini peale, nii palju kui just tarvis."
Millest kõnelda? Ükspuha, kas või näiteks sellest toast.

See oli küll selge vedamine, sest sellest toimetusest
oleks mõni tänane noor jutumaias TV—mees võinud pajatada järg—

mise hommikuni. Maavärisemine komisjonikaupluses — niisugune
oleks loo õige pealkiri. Suures hädas ei osanudki muud kokku—

võtet teha, kui et aega näib siin olevat priskesti, naisterah—
vaid aga toimetuses ilmselt ei ole. Alles hiljem kuulsin, kui-
das mehed olid seda juttu kuulates hõbehallis naerda hirnunud.
Sest pärast kirjeldatud spektaaklit selgus, et see kõik oli re—

porterieksam, et Isamaasõja veteran ja kandlemees Arnold Papp
.i—on,Raadiokomiteemkaadriosakonna juhataja,;et—olenlrdnghäälin—

gusse tõõle võetud ning õige varsti on valmis ka käskkiri, mil—

le ärakirja nurgal on energilised tähed MP, mis tähendavad hoo—

pis: Miralda Prääts, komitee esimehe asetäitja."1
Seega huvitav fakt — ka pärast sõda sai ajakirjanikuks

ainult läbi eksamitule, mis kõrvetas pealegi valusamini kui
praegused hakatised seda tunda on saanud. See teeb ühtaegu ka—

dedaks ja ettevaatlikuks. Igatahes käib proovitulega alati kas—

sas nõudlikkuse tõusmine enese Vastu ja kergest hõlpedust loobu-
mine. Tsiteerin sama allikat: “Omal ajal ei pääsenud ükski re—

'

porter mikrofoni juurde konkursita. Näiteks tuli praegusel tee—

Noorte Hääl, 1975, 5.mai "Meie sõbrad, meie tuttavad"—
?
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nelisel ajakirjanikul Lembit Lauril enne töötõendi saamist
suure žürii see välja lülitada üle 60 konkurendi. Resultaat ise
kõneleb meetodi viljakusest."l !

Ei tahaks hästi uskuda, et Pant tollal samuti arutles.
Eksamid on ka kõige andekematele alati vastikud Vahepalad. Ta—

gasivaatekski polnud tollel Pandil erilist põhjust ja verivärs—
ke töötõend ei kujutanud veel arvestatavat väärtust.

"Eks ta ole, üks kord elus ametit vahetada on juba kül—

lalt paha, kuid kaks korda? Vöi kolm, rohkemgi? Ei, elukutse po„
le sokipaar, mida vahetada nii tihti, kui jaksad. Nii juhtuski,
et võiksin oma esimese töötõendiga läbi saada seniajani, kui

2see poleks taskus mitmel korral ära kulunud."
Igatahes näpp oli antud, ja töö iseenda kallal sai sest

ajast tema elu sihiks. Selliseid noori oli raadiotööle asunud
mitmeid. Pandist mõned aastad hiljem alustasid ka Lembit Lauri
ja Ene Hion, praeguseks ehk kõige tuntumad raadioreporterid.
Oli otsimiste ja leidmiste aeg. Magnetofonilindid keerlesid,
ent magnetofoni ennast oli algul raskevöitu Baadiomajast väl—

ja tassida. See asjaolu sundis välja nuputama uusi saatevorme
ja —šanre stuudio piirides. V.Pant ise näeb esimesi päevi ring—

3häälingus niimoodi:

25, 4. 48 Konkreetne jutt—M range.—väteišfe ovitöö.
Täitevkomitee esimehe juures.

26.4.48 Otsin Mererajooni täitevkomitee esimeest.
Asjata.

*

27.4.48 Intervjuu õnnestub hästi.
Noorte Hääl, 1975, 5emai "Meie sõbrad, meie tuttavad".2 Sama
V.Pant "Agenda“ 1948.a. Käsikiri asub ETV metoodika osakonnas
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29.4.48 Käime mööda linna korterit otsides. Esialgu asjata.
5.5.48 Elvas joonistan jäätise reklaame.

lO.5.48 Käime ringhäälingus igasugustel proovidel. Ilmneb, et
toa kirjeldus, lühireportaaš ja hääl väga head! Tore!
Olen tööl.

'

ll.5.48 Esimene tööpäev .... Leian, et ala on huvitav.
12.5.48 Kogun materjali minu esimese NR jaoks.
l5.5.48 Käin Präätsi jutul. Sobime suurepäraselt, eriti kui

teada„et olen koolmeister.
16.5.48 Mits teeb reportaaži koolinoorsoo olümpia laulupäevalt,

esmakordselt "nimi raadios", esialgu reporteri abilisena.

,"Eesti Raadio" oli esimesi ringhäälinguid Nõukogudemaal,
kus 50.aastatel asuti julgelt vabavestlust kasutama.

"Sundimatu vestlusega leiti tee kuulaja juurde, sest selline
kõnelus vastab raadiosaate vastuvõtmise psühholoogiliselt intiim—

sele situatsioonile (minuga vesteldakse)- Kuulaja usaldusele li—

saks avas Vabavestlus raadioajakirjanikule tee üldistavateks„—„w
šurnalistlikeks kordaminekuteks, kujundas teatud osa ühiskond—

lik—poliitiliste saadete stiili. Vestlusest sai inimese ja ühis—

konna uurimise meetod, publitsistlikust raadiokompositsioonist,
milles kasutati täiendavaid helipilte, kommentaare, ka muusikat,
elu peegeldamise vorm. V.Pandi, L.Lauri, E.Hioni sellel meeto—

dil loodud raadiosaated on toonud autoritele mitmeid tunnustusi
ENSV Ajakirjanike Liidu preemiate näol. Aastate jooksul on vabas
vestlusse ikka enam süvenetud. Ikka sagedamini õnnestub reportem
ril portreteeritava taha ära kaduda, nii et kuulajani jõuab mät—

lev, arutlev kaasinimene, kes kõneldes oma ajast ja selle prob—

leemidest eneselegi märkamatult portreteerib ka enda, meie aja
?



kangelase."l
Vabavestlus nõudis reporteritelt soliidset eeltööd. Saa—

tevorm oma klassikalisel, I.Trikkeli poolt kirjapandud kujul so—

bis muidugi vaid teatavale reporteritüübile, millele minu arva—

tes vastas suurepäraselt Lembit Lauri intervjueerimisstiil. Pan—

di kaasaminek sellisele stiilile on käsitab pikema perioodi jook—

sul. Üha enam hakkas domineerima Pandi enda isiksus, tema esita—
tud küsimused olid tähtsamad kui oodatud Vastused. Sageli Vas—

tus vaid kinnitas küsitut, lisamata sinna midagi omalt poolt.
Juba raadiotöö algusest saadik oli näha, et Pant on minemas oma

teed, isegi irdumas ülejäänud kolleegidest. Üha enam sära oman—

das tema sõnaseadmine, oskus, mida Pant armastas lihvida lõpma—

tuseni ja mis eetris kõlas jälle teistmoodi, kui paberil kirja
pandud. Kogu protsess ei möödunud Valutult. Leidus ikka neid,
kes intervjueeritava tahaplaanile jätmist pahaks panid, sellest
lähtudes Pandi saateid arvustada püüdsid ja Pandile oma etteku:
jutusi raadiotööst peale surusid. V.Pandi saadetega tunde—veee
tes tajusin minagi, et omajagu tõtt selles loos on. Tema in-
tervjueerija—kogemused on säilinud Viies kuldreeglis, mis kinni—
tavad ühelt poolt eelnenud väidete jüngrite õigsust, teisalt an—

navad näite sellest, mida loevad kogemused teooria paikapanekul.
"V.Pant koondab oma paarikümneaastaseWreporterikogemuse

viide reeglisse, mille täitmist ta peab Vajalikuks iga intervjuu
puhul (esinemisest pressikonverentsil septembris 1969):

1

l) Tuleb kõnelda ühist keelt ja mõtelda ühiseid mõtteid
vaatajaga.
I » . r... . n

'

I.Tr1kkel "Ringhääling eile ja täna", "Valgus" Tln„l977, lk.138
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2) Intervjuud alustades peab teadma, millist tooni on va—

ja kasutada — ei või kõnelda ühel ja samal toonil haiglas ja
tehases, neutraalset tooni aga pole olemas.

73) Ükskõik kui tark on vastaja — intervjuu puhul juhib
teda reporter, Reporteri reageerimiskiirusest oleneb kõik.

4) Intervjuu õnnestumine ja aja ökonoomne kasutamine sõl—

tub sidumisoskusest. See tähendab, et kui Vaataja ütleb mõtte A

ja tahab seejärel õelda mõtte B jne., reporterile aga on Vaja,
et ta kohe ütleks mõtte K, tuleb leida side A ja K vahel, nii
et vastaja ise kohe pärast A—d jätkaks K—st. Nii võib Jalta
plaašil kõnelda ka külmutuslaevadest, kui leida side näiteks
lausejupist — "keerame termomeetri teistpidi?.

5) Viies reegel ei vajavat seletust, see on huumor, mida

reporteril alati peab parajal määral jätkuma, ning mille abil
on võimalik lahendada vägagi keerulisi situatsioone.l

On võimalik, et kolmas kuldne reegel Panti ka alt Vedas

an,;—tema ajakirjanikutoo algusaastail” hiljemnaga mitte kunag;é
—saadete eeltoo lubas ka selle edukalt ellu rakendada

Toodud reeglitejuuresvaevab mind üks küsimus-millist
intervjuu liiki Pant silmas pidas. Reeglid sobivad hästi jutu—

ajamiste puhul pika laulupeoreportaaši Vahel, kas aga ka isi—

ku— või arvamusintervjuu puhul? —"*

"Aare Tiisväli: "Jah, ilmselt mulle tundub; et Pandi saa—

ted,.kus ta oli üksi, olid tunduvalt paremad kui vestluskaaslas—

tega, sest ega Pant just intervjueerijana ... mõnikord kippus

laiali minema. Nagu te teate, raadiointervjuud olid tal hästi
viimistletud, aga see oli tänu lindilõikamisele, sest see oli

-1 H.Tiisväli "Mõningaid televisiooniintervjuu probleeme“,
Fakt, sõna, pilt v Tartu 1970, lk.l48
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«1

. lnagu elu ise."“
Ei tasu polemiseerida kõigi A.Tiisvälja väidetega. Fakt

on see, et reportaaži klappisid Pandi intervjuud suurepäraselt,
ja eks reportaašimeister ta oligi.

Otsereportaaš ringhäälingus oligi see saateVDrm, mis meie

reporteritele üleliidulise tunnustuse tõi.
"Esimeseks tuleprooviks väljaspool koduvabariiki sai Ees—

ti kirjanduse ja kunsti dekaad Moskvas l956.a. lõpul (reporte—

rid V.Pant, U.Ugaste). 350 minutit dekaadireportaaše ja tosin
kontsertide otseülekannet on vaid selle rahvaste sõpruse suur—

ürituse ajakirjandusliku vahendamise mõõt.

l956.a. suvel oli otseülekannete mikrofon esimest korda

mootorrataste suursõidul Pirita—KoseéKloostrimetsa ringrajal.
Huvi nende ülekannete vastu jäi maha ainult laulupidudesse kiin—

dumusest. Spordireporterite kaader ei olnud veel kujunenud. See—

pärast tuli nii nagu aastakümneid tagasi F.Mooril ja P.Viidingul
nüüd Valdo Pandil assisteerida Gunnar Hololeid ja Jüri Millerit."

Muide, suursõidu ettevalmistav materjal täidab V.Pandi

isikliku arhiivi ühe terve märkmiku. Seda lehitsedes jääb üle

ohata ja meenutada praeguseid otseülekandeid võistluspaikadelt.
Selle märkmiku põhjal võiks praegugi veel vabalt välja anda

raamatu suursõitude ajaloost ja tookordse sõidu kulgemisest.
"Esimeseks sõiduks (s.t. uuele "hõbehallile" 1957.a.)

sai raadioekspeditsioon kuuendale ülemaailmsele noorsoom ja üli—

öpilasfestivalile Moskvas. Beporteriteks olid V.Pant, L.Lauri,

1 Intervjuu A.Tiisväljaga.
2 I.Trikkel "Ringhäälingteile ja täna"; "Valgus“ Tln.l977 lk.93
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põhjusi Eesti Raadio igapäevapraktikast.

U.Ugaste,G;Hololei, Heino Mikkin ja I.Trikkel. Aado Slutski ja
Ene Hioni õlgadel oli saadete toimetamine ja kogu organisat—

siooniline töö. Nii huvitavat, aga ka nii pingelist tööd ei
olnud Eesti Raadio reporterkond varem teinud. Iga päev anti
eetrisse mitu originaalsaadet. Ava— ja lõpupidustuste otseüle—

kanded andsid reporteritele lisaks elamusele tulevikukski vaja—

likuks osutunud rahvusvahelise suurürituse töökogemused. Interv—

juud kõigi maailmajagude silmapaistvate ühiskonna— ja kultuuri—

tegelastega rikastasid saatekava veel hiljemgi.“1
Reportaaše tegi Valdo Pant erilise heameelega ja nende

heaks kordaminekuks ei põlanud ta suurimatki pingutust. Kuna te—

ma meelest "reportaaš on subjektiivne vorm objektiiVsete tõdede,
faktide, sündmuste, meeleolude peegeldamiseks ja edasiandmiseks
raadios“2, siis on mõistetav, et oma isiku edastamiseks ning
oma väljendusvahendite parimaks lihvijaks pidas ?ant just repor—
taašivormi. Reportaaži kui žanri on ta ka ainukesena pikemalt
analüüsinud, püüdnud leida reportaaži põhitõdesid ja kadumise

3n,

Reportaaži elevust on Pant korduValt rõhutanud ja selle
kohta käivad ka järgmised read:

"Friedebert Tuglas on öelnud, et millest see ometi tuleb,
et tunnetes on kõik parimas korras, mõttes juba kahvatub pisut,
kui aga hakkad kirja panema, läheb kõik käest ära ja tulemuseks
on vale. Mikrofonitöö suurim eelis nähtavasti selles ongi, et
enamik meie mõtteist läheb kuulajani ilma viimase vaheastmeta.

. . v-I-q . 0 >.

'I I.Trikkel "Ringhääling sile ja tana", "Valgus" Tln.l977 lk.93
V.Pant "žanriskaalast saateskaalani, definitsioonist repor-taazini FSP II Tartu 1965 lk.103

3 vt. "Fakt, sõna, pilt" 11, Tartu 1965
t
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Nii meisterlik kui kirjamees ka on, olen kindel, et ühe mõld—

ri, õllepoodniku või margikorjaja juttu kogu tema lopsakuses
ei ole seni õnnestunud kellelgi kirja panna, ka kõige suurema-

tel kirjanduslikel geeniustel mitte. Seda ei taotletagi, sest
see on vöimatu.“:L

'

Pole õige öelda, et Pant seda läbi mikrofoni taotles,
sest lõpeks ka mõtetest suulise kõneni on terve samm, Ent Pant

otsis siiski plastilisemaid, sisukamaid ja täiuslikumaid kõne—

vorme. Eelkõige olid need muidugi huvitava fakti, efektse de—

taili ning läbi nende üldistava mõtteni jõudva idee otsingud,
Tema kolleegid meenutaVad juhtumeid, kus nende omavahelise ju—

tu mõned mõtted või faktileiud kostsid järgmises saates juba
Pandi mõtetena. Igatahes plagiaadis ei süüdista Panti keegi.

"Värskus sõnas, siirus ütlemises „ alles nende kogusumma

on veenvus, mis viib öeldu kuulajani, äratab temas mõtteid; mi—

da taotleb reportaaš." —

Ja mis sai Pandile kõigist reportaašidest kõige enam meel-
dida kui mitte tunde kestvad laulupeoülekanded. Tatjana Elmano—

vitš oma raamatus "Fakti kujund" toob sellise huvipakkuva detai—

li, et kõige pikem saade ringhäälingus, seo. laulupeoülekanne
kestis ühtejärge 9 tundi ja saate tekst oli kirjas 126 masina—

kirjalehekülje1.?„„„„„,„l.—„,.,.li ,„. w,

"

"Aare Tiisväli: "Ma ütlen, et laulupidu oli tal kuskil na—

gu teine elu. Laulupidu oli üks kõige olulisem asia Neid tahtis
ta tingimata teha:3

1 -vt. "Fakt, sona,pllt" 11, Tartu 1965
2 T.3nbiasoeuq “OÖPäB maare", 599553 "MCKYCCTBÜ" 19/5 lk*l7

Olntervjuust A.Tiisväljaga,



Lembit Lauri: "Ma mäletan, et peaaegu iga kord oli võit-
lus Pandi ja saatejuhi vahel, kes seal Raadiomajas oli, kus ta—

heti Varem ära lõpetada, aga Pant ikkagi jätkas minu meelest

hiigla osavalt. Tähendab, ta andis pildi toimuvast, sealjuures

täiesti korrektselt, et mitte midagi ei olnud ette heita temale

ega nendele; kelle viisaga see saade eetrisse läks.““l

„Kui V.Pant l975.a. laulupeo järel koju tuli, ütles ta oma

abikaasale enam—vähem järgmised sõnad: "Nii, see on nüüd tehtud.
Mul on hea meel, et sellega toime tulin. ArVasin, et ma ei ela

seda üle." Need sõnad kommentaare ei vaja. Laulupeoreportaašid

olid Pandile endale võimete ja hiljem ka füüsilise vastupidavuse
. prooviks. Nendesse tundidesse mahutas ta kogu oma läbitud koge-

muse, töövõime ja teadmised.
.

Laulupeole ja G.Ernesaksale pühendas Pant oma napile aja—

le Vaatamata ka paar filmistsenaariumi. Minu teada on V„Pandi
' laulupeoreportaažide tekstid ja säilinud lindid ainus uurimis—

4;——objektgpraeguses Eesti—welevisioonis—kogu—Eandi—lsumingust üldse.
Nende juurde tullakse ikka tagasi, neid uuritakse ja võetakse
lähtematerjaliks uute stsenaariumide kirjutamisel. See tõsiasi
räägib ise enda eest. Nendest reportaažidest kasvas välja ka nii
ülistatud kartoteek, mis sündis vastukaaluks igaVale ja kuivale

sõnale.
& .

Mida siis õigupoolest kujutas endast Valdo Pandi kartp—

teak? Mida ta kujutab endast praegu? Kuidas on kartoteek korral—

datud? Korduvalt on mainitud, et Pandi kartoteek oli esimene

abimees tema saadete juures, asendamatu ka laulupeoreportaaši—

desf Teada on, et Pant kandis oma kartoteegikaartidele huvita—

TTT—"—intervjuustIA.Tiisväljaga.
K
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'

vaid fakte, paradokse, põnevaid sündmusi. Pärit olid need meie

igapäeva perioodikast, juhuslikest kõnekatkedest, jutuajamis—

test. Elsa Pandi kinnitust mööda on neid kaarte kolm väikest
Akastitäit, kokku umbes meetri jagu.

"Kõige Vajalikum, kõige olulisem, kõige ainumääravam on,

kuidas süstematiseerida."l
Pant oleVat neid kaarte korduvalt ümber kirjutanud, et

süsteem oleks võimalikult täiuslikum, Vastav teema ja sõna liht—

samini leitavad,
"Peatunnus on nii üles ehitatud: keskel on pealkiri, lühim

ke märgusõna ja minul algab vasakus tiivas geograafiline tunnus
(see on jälle omaette number, kuidas seda kodeerida) ja paremalt
temaatiline, nii et koodid ja šifrid on kahel küljel. Edasi on

nende täpsustused ja keskel on märgusõna. See on natuke liiga
keeruline, et seda soovitada inimestele, kes ei ole pidevalt ja
nii pikalt koormatud ühe pika seeriaga."2'

Lisan siia juurde fotokoopiad nendest kartoteegikaartisgu
dest ning kui lugeda juurde Pandi nõuandeid tulBVastele teleaja—
kirjanikele, siis võib—olla saab pisut selgemaks põhimõZte, mil—

le alusel Pant oma kaarte süstematiseeris.3
Tõenäoliselt Valdo Pandi kartoteek ei olnud nii suur ja

Vtäiuslik, kui sellest räägitakseT”Võib=plla oli ta raskepärane
Pandila.endalegi. Põhimõte on aga kahtlemata hea: igal ajakir—

janikul peab lisaks teatmeteostele kasutada olema oma informat—

siooniallikas, kust ta võiks suvalisel hetkel vajaliku teabe
kätte saada. Lisaks kõigele muule teeb ta ajakirjaniku kõne

l V.Pant "Nõua deid tulevastele teleajakirjanikele", "Sisse-
juhatus telezurnalistikasse“, Tartu 1978 lk.9O

3 vt.lisa 2

2



paindlikumaks ja tihedamaks ning tahes—tahtmata distsiplineee
rib lihtsalt materjali vormistamisel artikliks või saateks,

.

Kas see teabeallikas ecsisteerib kartoteegi, taskubloknoodi või

muul kujul, pole tähtis.
"Ja kuigi väga mugav on lugeda ilma halli pliiatsiga linnu»

kesi tegemata või paberilipakaid vahele asetamata, väga mõnusas“

ti voodis või diivanil; aga see maksab kätte.
Ja kunagi ei tohi loota sellele,xet te kaks korda kirjuta»

te. Kui esimesel korral kirjutasite kas kartoteeki või sinna,
.

kuhu ta kuulub, siis teist korda ei kirjuta enam mitte keegi,
, . „ . .l „Vastik on kull, aga kasulikeh

Kui küsida vanema inimese käests mis paelub teda Valdo
(DPandi isikus kõige rohkem? siis .3. aga Vastuse annab Pant is ,

sest ta teadis alati, kellele adresseerida oma erinevad saateda'

Niisama hästi oskas ta rääkida ka erineVas Vanuses inimestega,
"Parimad esinejad mikrofoni ees on loomulikult kõik saare

lasedzhiidlasedrmuhulased, kalurid, jahimehed, entusiastid ja
nii Vanad inimesed, kellel kodus enam erilist sõnaÜigust pole,
iuid teisalt ei ole midagi sümpaatsemat kui tösine noormees,

kelles on lisaks koolitarkusele haritlase väärikust, mehelikku

sirget joont ja muidugi ka pipratera väikese nalja kujul.“2

Eesti Raadio arhiivis säilitatakse tuhandeid meetreid

linte, millel Valdo Pant intervjueerib tuntud ühiskonna— j kul«

tuuritegelasi meilt ja kaugemalt, Osad neist olid juba tegemise
käigus mõeldud alal hoidmiseks kauem kui üksnes eetripäevani„
Praegu kujutavad lindid endast hindamatuid kultuuridokumente,

33%? s Vel—jant “1.“
„aww—'i uandeid tulevastele teleajakirjanikele

Noorte Hääl, 1975, Semai “Meie sõbrad, meie tuttavad“ ;



Tuntumad inimesed Pandi mikrofoni ees on Friedebert Tuglasl,
Georg Ots saates “lnterpreedi tööpäev" (1963), Jean Paul Sartre
Tallinna külastamisel (1964) jt. Ent endiselt paelusid Panti
kõige enam huvitavate elukäikudega inimesed — eetris olid saa—

ted “Villem Niidu 7 surma lugu“ (1966), “Laas Münt — 80" ja palk
jud teised. Üks omanäolisemaid saateid Eesti Raadio programmis

oli V.Pandi improviseeritud reportaaž koos kõigi vajalike helin
taustadega Saksamaa kapitulatsiooniaktile allakirjutamise prot—

seduurist 1945,a. Ene Hion meenutab: saade oli peaaegu Valmis,
»

: .!jäi ainult kokkumängimise Vaev. Pant pidi aga sel ajal J”7b * x

sõitma Saaremaale ja tegi Hionile ülesandekt saade eetrifal«73'
teha. Pandi tagasi tulles sai aga E.Hion sellise peapesu, et ta
meenutab seda lugu tänase päevani. Nimelt oli ta ühe valitf :“
delegatsiooni saabumise taha monteerinud reaktiivlennuki mümim'

na, mida aga 1945,a, veel olemas polnud. Pandi terav kõrv ja
faktitäpsuse taotlus avastasid selle vea otsekohe, ehkki ka raam

diokuulaja poleks mingit eksitust märganud.
"Informatsiooni vahendamine on ringhäälingu leskreid prob«

leeme. Operatiivse ja sisuka uudisteteenistuseta ei ela raadiot,
Uued tuuled, millest esialgu veel ei osatud välja lugeda suur"
te ümberkorralduste eellainet, jõudsid Eesti Raadiosse “Päevam

'«kaja" loomisega 1958ua. Esiknumber jõudis kuulajateni Geoktoob—

siooni“"'"!ril 1958.a„, toimetajateks—autoriteks tolleaegne informat
saadete peatoimetaja Aado Slutsk, reporterid Valdo Pant, nembit

Lauri, Feliks Leet ja Ivar Trikkel° Esimeseks väliskommentaatom
riks oli Albert Käärfz

Peale Pandi (1955 ja 1961) on Fr,Tuglast intervjueerinud veelvaid l„Trikkel.
I.Trikkel “Ringhääling sile ja täna", “Valgus" T1n91977,lk„ll4.

(



Paljud eelpoolnimetatud intervjuud käisid eetris just
"Päevakaja" sildi all. "Päevakaja" oli üldse universaalne saa—

tevorm, mis lubas reporteritel ühte teemat käsitleda mitmes õhu

tu uudisteprogrammi numbris. Valdo Pandi saatesari "20 aastat
tagasi", telesarja “Täna, 25 aastat tagasi" otsene eelkäija;
nägi ilmaValgust just sel kombel, Sari koosnes mitmekümnest saa»

test, mis rääkisid kõik Suure Isamaasõja päevadest ajalooliste
sündmuste toimumise kronoloogilises järjekorras. Saadete mater“

jal hõlmas umbkaudu sadakond masinakirjalehekülge ja teda ei
iseloomustanud veel hilisem põhjalikkus, kuid olulisem oli hoo;
pis muu; sündinud oli idee, mis aastaid hiljem kujunes andeka
teleajakirjaniku elutööks, Sõjateema ei olnud Pandile enne seda
sarja just võõras ala.

"Viiekämnendad aastad olid raadiošurnalistikale leidude
ja esmaavastamise rõõmude aeg, kuid ka esimese aValiku tunnustu—

se võitnud kordaminekute aeg. l959.a. määrati Eesti NSV Ajakir—

janike Liidu-preemiad V.Pandile ja L.Laurile saate "Neid Vabas—

tas Nõukogude Armee" eest. lšõõza. said V„Pant ja L.Lauri oma

saate eest ajakirjanike rahvusvahelise konkursi "Lidice" eri—
preemiafl

Selles saates olid mikrofoni ees endised fašistlike sur—

malaagrite vangid. "Nad meenutasid paljudest rahvustest inimes—

te mehisust keset Stutthofi, Biesingeni, Altengrabovi, Buchenwaldi
õudusi, nende võitlust inimväärikuse eest, kuni neid vabastas

') .

Nõukogude Armee."“ x

l„Trikkel “Ringhääling eile ja täna", “Valgus" Tln„l977, lk„95„„
Raadio ja Televisiooni saatekava, 1960, nr„39, lB.sept„—24asept.



Valdo Pandi raadiotegevuse meenutamine ei oleks täielik,
kui sealt puuduks 1957„a. eetris käinud “Reporteritund”, mille

hilisemaks järglaseks sai juba mainitud “PäeVakaja" l958.a. ja
RANETO raadiomäng l965.a., mille ülesandeks seati raadio meele“

lahutussaadete uuele kvaliteedile viimine.
Mistahes uue saatevormi või —sarja sünni juures viibisid

tollal kõik meie raadio paremikku kuuluvad reporterid, sest kel—

lele oleks meeldinud, et uus asi heade tegijate puudusel algu—

sest peale hingusele oleks määratud. “Reporteritund” oli esimese-
1saade Eesti Raadio ajaloos, mis vallandas sellise kuulajate Kilt

jada tulVa. Ettepanekud, abipalved või lihtsalt söbralikud tünne
sõnad andsid saate tegijatele uut usku ettevõtmises. Toetuseks
oli ka see kiri, kus keegi vanamutike tundis suurt muret selle
üle, kuidas saatejuhid veel hilja öhtul pärast saadet koju jöua—

vad.
Ringhääling tegi Valdo Pandist ajakirjaniku ja tõstis ta

meie väikese vabariigi”ajakirjanduse”tippu. os avaldatud afšše
must, et töö televisioonis ei lisanud midagi olulist Pandile
kui ajakirjanikule, samades eluvaldkondades oli ta oma võimeid

proovinud raadioperioodilgi. Arvan siiski, et raadio oli häda»

vajalikuks ja heaks hüppelauaks, et televisioonis lööks särama
Pandi isiksuse kogu võlu.

Valdo Pandi esimeseks tõsisemaks tööks televisioonis sai
saatesari “Reportaaž mitte millestki".

Lepime veel kiirmarsil Valdo Pandi raadioajakirjaniku
tee tähtsamad punktid:



1956

1957

1958

1965

1965

!.

vahendab Eesti kirjanduse ja kunsti dekaadi MoskVast

jälgib VI ülemaailmse noorsoo ja üliõpilasfestivali
üritusi
aitab eetrisse jõuda "Päevakajal"
reporteerib Võidupüha 20.aastapäeva paraadi Moskva

Punaselt väljakult
vallandab RANETO raadiomänguga tänini kestva Viktoriini—
'palaviku Eestis

1966.aasta 30.mail ilmub aga teleekraanile esmakordselt tiiter.x
“Täna, 25 aastat tagasi".



II. Valdo Pandi ajakirjanikuaastad Eesti Televisioonis.
Saatesarjad "Reportaaž mitte millestki“ ja

"Täna, 25 aastat tagasi"

"“Milline TV-saade on Teie meelest k&ige telepärasem?
Valdo Pant: "Kõige televisioonipärasem? See, mida sõimatak—

se. Selle eest, et “neetud saade" vedas televaataja ekraani et—

te, aga köögis kõrbes samal ajal supp.“l
Niisiis, oma võimete tipul või peatselt sinna jõudev väga

andekas raadioajakirjanik otsustab äkki töökohta vahetada. Jätab
maha töö, mille spetsiifikat ta viimase nõksuni tunneb ja alustab
jälle otsast. Seda enam, et ringhäälingus oli just pihta hakanud
suuri masse köitev ja tegijaile endile rõõmu pakkuv RAMETO - raa—

diomäng "Kõik löövad kaasa".
“Viimasel ajal tuli meil liiga vähe rääkida ja liiga pal—

ju monteerida. Me ei valmistanud saateid, vaid montaašfilme. Mõt—

lesin endale välja termini "juveliirne raadio". Seega tuli mul

merehaigus peale, kui nägin magnetofonilinti. Televisioonis tol-
lal montaaži veel polnud. Naiivselt lootsin, et töö ekraanil on

lähemal tööle õpetajana koolis."2
Rahuldugem sedakorda Pandi enda seletusega ja nentigem,

et üleastumisega võitsid nii televisioon, televaatajad kui ka

Pant ise. Ja pealegi polnud ta televisioonis mingi uustulnuk.
"Lembit Lauri: "Teil on fikseeritud Pandi päris esimene

teleesinemine?"
Rein Varrakqua, 2l.juuli 1955f

U.MyGaTOF, f.mup“ "Hwan, noropnu BYDHHT Osa czyva“ "chyccmso"
' IÜYI

2 Sama, lk.l42



Lembit LaurizuLaulhpeol?d
Rein Varrakgnõa.ASõna—sõnaline tekst on arhiivis olemasf
Lembit Laurisza mäletan seda saadet. Tobkord elas tele—

visioon Raadiomajae ja siis, see oli kusagil õhtupoolsel ajal
vist, kui ma ei eksi."

fRein Varrak:”Kusagil 19.30 kui ma ei eksi, mälu järgi.“
Lembit Lauri: “Jah,rsest ta tegi ju kokkuvõtte laulupeost,

laulupeo esimesest päevast ja üks teise korruse ruum oli täitsa
puupüsti rahvast täis ja mina sattusin ka sinna uksele ja hii— „

lisin üle peade, et näha seda postkaardi suurust teleekraani,
kus siis Pant rääkis. See oli niisugune tõmbenumber see teleek—L
raan neil aegadelf“l.

[

Oli Eesti Televisiooni sünniaasta — 1955.
"Õigupoolest olen ennast enamasti hoopis raadioajakirja—

nikuks pidanud, sest sel alal oli uute sihtide—suundade, uue
vormi ja laadi otsimine, eriti kusagil l953.—l957.a. kõige olu—'

liSema—Eahepeal—ilmayalgustdnäinud televisioon ei sündinud tüh—

jale kohale. Muide, esimeses ametlikus televisioonisaates üld—

laulupeo päeval l955'esines diktor Z.Madissova teadustuse järel
sõnavõtuga prof,Gustav Ernesaks, seejärel aga mina, et asendada
pilti (!) mitmetunnilisest rongkäigust ja suurest kontserdist (!).
Esinemine toimus üheainsa ja küllap põranda külge kinninaeluta—
tud kaamera ees, mille tagant vaatas Vastu meie nüüdne peastuu—
diooperaator I.Varandi, ise ärevil nagu esimese laulupeo üldju-
hid, kui ilm vihmale kiskus. Vikerkaarelise rahvapeo asemel oli
esinejate fooniks potisinine flanellist sõduritekk ja esinemis—
järge tuli oodata trepikojas. Esimese Vaatajana teatas endast
G.Podolski,kes ütles, et oleVat olnud väga huvitav saade (!).

Intervjuust A.Tiisväljaga
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Ta ei kahetseVat, et ostis televiisori. Sooviksin, et ta arvaks
nii seniajani."l

.

Kontrollitud andmeil ei kasutatud saates isegi ühtegi fo—

tot ja lisada võib vahest niipalju, et Gennadi Podelski kuulus
tol ajal esimese kolmekümne õnneliku televiisoriomaniku hulka
meie vabariigis.

V.Pandi jaoks jäi televisiooniesinemine 1955.a. juhusli—
kuks vahepalaks. Elupõlised raadiomehed väidaVad, et esimene
teleesinemine on kaamerata mikrofonihoidjale tegelikult tõeline
katsumus: kas tuleb auga välja või kõrbeb. Paljud nendest on

just esimese proovi järel loobunud ja jäänudki truuks raadiole.
Valdo Pant proovis uuesti l965.aastal.

Raske on seda nimetada proovimiseks, sest algusest peale
oli selge, et tema jaoks,telespetsiifika raskusi ei eksisteeri—A
gi, niivõrd loomulikult sobis ta kohe märksa kogenumate tele»
kolleegide kõrvale. Ja pealegi proovida ei kavatsenud Pant üld—

se, televisioonitöö oli nüüdsest tema pärisosa.
Algas see kõik autogrammi andmisega "Noortestuudiole"

1565.a. mais.
"Ömeti kord annab autogrammi mees, kes viisteist aastat

on neid teistelt võtnud. Tõsi küll, mitte teleVaatajate jaoks.
Aga raadio kaudu on kõik need autogrammid teile laiali jagatud.
Ja vastupidi oma elukutse üldreeglile, mis kinnitab, et'kuula—
ja väga harva raadioreporterist teada saab, on V.Pant meie tun—

tuim raadioreporter."2
3.0ktoober 1965, pühapäev, kell 17.00. See kuupäev ja kel—

laaeg tähistavad saatesarja algust, mis Eesti Televisiooni ja
M..-a.—

Noorte Hääl 1975, 5.mai "Meie sõbrad, meie tuttavad“2 “Televisioon" 1965, nr.l9, lO.—l6.mai



kogu Nõukogude Liidu jaoks on ajalukku läinud eksperimendina,
mis hiljem kunagi kordamist pole leidnud. Seetõttu Väärib ta
ka nendel lehekülgedel pikemat käsitlust. Saatesarja pealkiri
oli "Reportaaž mitte millestki".

"Tohoh„ Mitte millestki? Harilikult kantakse ikka üle
spordivõistlusi, kontSerte, paraade, muid sündmusi, kus midagi
juhtub. Aga nüüd — ei midagi, 0, ei midagi, 0, tühi koht ...
Ei, mingit Vaakuumi me'ule kandma ei hakka. Kuid ei otsi ka

jmingit kindlat paika või sündmust. Me lihtsalt Viime kaamerad

tänavasaginasse ning vaatama ja arutlema üheskoos — kes, miks,.
mis ja kus; TV—d nimetatakse ju aknaks ellu. Olgu see aken see—;
kord avatud Vaatega ühele Tallinna tänavale. Vaevalt on teilgi'
selle vastu, kui teie korter saab ühe akna juurde, Aga Võib—olla
ei olegi tänavasagin tühi "eimiski"?“l (

Ülekanne pidi mõjuma täiesti improviseerituna, ilma ühegi]
lavastusliku elemendita, ka ilma aimatava ettevalmistuseta.

"Me kanname—näiliselt—üle—"eimidagi", kuid peame sealt
leidma palju ning jõudma millegi väga olulise ja tähendusrikka—„
ni'.'2

Selles pidi avalduma saate põhiidee: progress on kõikjal,
Vmissuguse juhusliku lõigu elust me ka vaatluse alla Võtame; kõi—

ge igapäevasemaski peegeldub mingil määrallkoguVajaštumõmawidee—
de, püüdluste ning materiaalse ja vaimse olemusega.

"Kõik sõltub ainult sellest, kas me uue aValdustest käed
taskus mõõda vantsime või seda märkame, sellest osa saame, sel—
lest oma järelduse teeme."3
I—"Televisioon 1965, nr.39, 279septu—3aokt.
? ENSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riik—lik Keskarhiiv (ORKA), fondi nr.R»1590, aimlstu: nr.2, toimikunr.?BB

.

3 sama



Saate ülesehitus taotles Vaheldust vormis ja temaatikas,
nagu seda võib lugeda V.Pandi kirja pandud reportaaži viseerii
tud "ülesandmislehelt". Muide, see oli enne ja pärast saadet
ainuke televisiooni juhtkonna poolt läbiloetud ja ametlikult
viseeritud saate stsenaarium või pigem selle kavand. Oli ju või—

matu enne otsesaadet kindlalt öelda, millised situatsioonid ja
inimesed satuvad reporterite mikrofonide ette. Reportereid oli
harilikult kaks — Valdo Pantija Ene Hion. Niisiis polnud mingit
garantiid saate õnnestumiseks. Ainuke tagatis oli reporterite
aastatepikkune kogemus, mis, nagu me teame, võib siiski teatud

)

situatsioonides alt vedada. Ettevalmistused saateks tehti mui—

dugi varem, aga needki piirdusid selle koha ja tema ajaloo tund:
maõppimisega, kus parajasti kaamerad seisid. Kõik sõltus, nagu
ütles V.Pant, reporterite sidumisoskusest ja reageerimiskiirun
sest.

Mida—siis tehti seal tänavatel? Reporterid esinesid üksin—

.

da või kahekesi, ätülitati“ möddakäijaid, kommenteeriti käige—
tavalisemat saginat, anti reportaaži tänaval areneVast tegevu”
sest — viinamarjamüügist, jäätiselauast, ajalehekioskist, ja
seda kõike muidugi vastavate järeldustega ning saatejuhtide ul—

distustega.
„,.—„„, Iga reportaaš oli pühendatud mingile” kindlale teemale:
täpsusele; bussiliiklusele, keVade saabumisele, talveunes puh—

kaVale loodusele vms.
*

Oluline koht oli saadetes muidugi saatejuhtide intrigee—
rival käitumisel, mis sageli kõikus taktitunde ja nahaalsuse
piirimail.
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“Eelmises reportaažis veendusime puhkepäeva veetvate

tallinlaste suures vastutulelikkuses. Nad juhatasid meile lah—

kesti teed tundmatusse tänaVasse, ei keeldunud Vastamast ka

üsna delikaatsetele küsimustele ning tagatipuks olid nõus lae—

nama ausõna peale isegi raha. Seda kõike arvestades tülitame
neid uute küsimustega.“l

V.Pant teadis alati täpselt, millise võttega televaata—

jaid ekraanide ette tuua, Näiteks olgu situatsioon Balti jaa—

mast, l6.jaan.l966.a. Saatejuhi avatskst:
“See elektrirong väljus punktipealt kell 14,30 ja meie

reportaaš algab täna täpselt, Saade kestab täpselt 45 minutit

ja teil, lugupeetud vaatajaskond on nüüd 3 võimalust, Esiteks,?

kuna kaamerate ees ei toimu mitte midagi, kutsume kõiki üles 5

Vaatama meie teist programmi, kus näidatakse huvitavat .„..
Teiseks on kõigile jäetud vöimalus üldse mitte midagi vaadata,
Ja kolmandaks: need, kes leiavad, et Balti jaama on huvitavam

vaadata—kui—näiteks tapeeti, on südamest teretulnud meie saa—

te vaatajaskonna hulgas.“2
Üpris tavalised olid situatsioonid, kus saatejuhid möis—

tatasid mingi juhusliku mööduja vanust, laste arvu; elukutset
vms., seejärel pöördusid arupärimisega mööduja enda poole;
Veeti isegi mitmetel põhjustel kihla, et siis järgmises saa—

tes vaatajatele kihlveo võitja välja kuulutada. Üks selline
kihlvedu toimus näiteks teemal, kas mahasadanud esimene lumi

jääb püsima või mitte.

"Televisioon“ 1965, nre48, 29enov. „ 5.dets.
2

ORKA, fondi nreR—1590, nimistu nr2, toimiku nr.728
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Kaks kümponenti ühendasid alati neid reportaaže — armas-
tus huvitava detaili või fakti vastu ja sihikindlad pilguhei—
dud ajalukku. Pant oli alati valmis mingist juhuslikust lause—

jupist kinni haarama, et selle najal jutustada huvitav lugu võt—

tepaiga või ka Suure Isamaasõja ajaloost. Kauaaegne Eesti Tele—

visiooni juht Leopold Piip on selle'iantastilise oskuse kohta

kord öelnud, et V.Pant on võimeline kasvõi nõelapea abil kogu
maailma tõdesid avama ja probleeme käsitlema.

Ülekandekaamerad on Tallinnas; Musumäel. V.Pandi tekst:
"Statistika väidab, et Tallinna ajaloo jooksul on sellel mäel
ette tulnud iga ruutmeetri kohta 1500 suudlust. Lõviosa sellest*
kõrgest näitajast on saavutatud kevade ja täiskuu viljakal mõ? j

jul. Kuna iga suudlusega kaotavat inimorganism .... energiat,
oleks nende kogujõuga olnud võimalik käivitada kolhoosi elekts
rijaama. ' X““

Seda pole aga Vaja, sest uuel viisaastakul saab valmis
juba teine Balti Elektrijaamifl

Et alia veelgi elaVamat pilti nendest reportaašidest,
toon mõned küsimused, mida esitati Tallinna elanikele.-

Intervjuu rongijuhiga täpsuse teemadelz:
Teie töös on täpsus kuningas. Kas see jätab mingi jälje

ka Teie eraelule? Kas Te hilinete tööle? Aga kohtumisele?
(ÜLoomulikult rongijuhil on täpsus veres ja Vastused olid eita—
Vad). Kuid palun ärge vihastuge jahuletage meelde, kui Vana Te

olite, kui esimest korda suudlesite? (Seda rongijuht ei mäleta).
Selle küsimuse soovitas esitada Jüri Järvet.

ORKA; 2 Täpsusest oli Pant raadiopäevil teinud terve saate
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Mitu korda võib Tallinna kõige täpsem kaal teha maksi—
maalse vea, et kokku eksida l gramm? Selgus, et Valdo Pandi

allkiri kaalus 0,3 milligrammi.
Isegi praegu on näha, millises ja mitmes suunas võis pä—

rast neid küsimusi edasine vestlus areneda.
EelneVas jäi lisamata, et kogu saadet kandis mõnus peh—

me huumor, ilma milleta Panti ette ei kujutagi.
"RET—i peainseneri asetäitja Ilmar lntso rääkis, et kui

V.Tereškova kosmosesse lendas, tuli;Nõukogude kaubandusesindusex
:

(afgaanlannast sekretär esimest korda tõõle ilma näokatteparandu,
šaata."]“ Kas see on samuti kevade sissemurd, küsis V.Pant

'

oma saates.
»

Võib mõista, millise huviga ootasid televaatajad “Re—

portaaše mitte millestki“. Saadete kõitvus oli eelkõige nende
vahetuses, pidevas dünaamilises liikumises, saate komposit— g
siooni pidevas järgimises. Ja hetkekski ei tohi unustada seda,
et reportaašid—tulid otse tänavalt kodudesse. Millise vastutu—
se see seadis saatejihtide ette, seda teavad nad ise. Televi—

siooni—poliitika seisukohalt on see muidugi pretsedenditu fakt,
sellised saated said eetris käia ainult täieliku usalduse õhk—

konnas, ja seda ka televisiooni juhtkonna poolselt.
On ülimalt tore, et Tartu ülikooli šurnal'istikaos—ako'nnaf

esimese kursuse tudengid saavad praegu kasutada analoogilist
võimalust, küll muidugi ilma eetriõiguseta. Aga seda pole vaja—

gi. Tarvis on kogemust käis koos kaamera ja mikrofoniga turul,
bussijaamas vms. rahvarohkes paigas, proovida praktiliselt, omal

nahal läbi sellised olukorrad, kus tahes—tahtmata sina pead ole—

ma olukorra peremees ja ainsaks abiliseks on vaid oma mõistus

l ORKA



ja kohanemisoskus.
Valdo Pant on ka.hiljem selle reportaašide—sarja juurde

tagasi pöördunud, l975.a.
“Me tegime näit. kunagi "Reporteeši mittemillestki". Tões—

ti käed taskusse ja ei mingit paberit. Mingi mõtteline skeem

oli, et kui tuleb niisugune ilm, siis selline variant, mingi

teema, natuke relvastusime muidugi. Ja tegime neid terve trobi—

konna ja ainult ajapuudusel jäi sari katki, aga seda tasuks ise»
gi jätkata. Üks neist läks isegi Cannes'i festivalile. Auhinda

ta ei saanud, kuna me tegime asja algeliselt: voorimehega sõitnu
sime ette ja salvestasime kolme peaaegu jäiga kaameragae Aga anÄ

ti siiski mingisugune tunnustuskiri, et kõige elurõõmsama, hu—

moristlikuma lähenemise eest tõsisele teemale. Nii et märgiti
ära. Seal, kus mõistus on otsas, käsi, mis masin see on, miks

on ja mis sa teed. Tehnoloogia pärimine päästab alati välja,
või elulookirjeldus."1

l967.a. käis eetris samalaadne sari saateid, ent siis ju—
ba kindla teema ja suunitlusega. Sari kandis pealkirja "Reper—

taaz revolutsioonist". Lähenemisviis Lenini—teemale oli väga
sarnane ülesehitusega "Reportaašile mitte millestki“. Hiljem,
pärast saadete eetrisseandmist vändati nende põhjal ja paljus
samaleematerjalile toetudes "Eesti Telefilmis" dokumentaalfilm
"Reportaaz revolutsioonist" (1969„a., režissöör Virve Aruoja,
operaator E.Vahi; pikkus 19'45"), Saadete tegemisel loobuti

”menukatest arhiivimaterjalidest, mälestustevirnast ja saate te-
gelasteks said ainult Valdo Pant, Leningradi elanikud ning need

kohad, kus oli viibinud Lenin.

V. Pant "Nõuandeid tuleVastele teleajakirjanikele"; kegumik
"Sissejuhatus teležurnalistikasse", Tartu 1978 lk 95



"Valdo Pant: "Astugem siis ainult niisama nendelsama—

del sillutiskividel ja trepiastmetel, kus kõndis Lenin! Vae—

dakem, usaldagem fantaasiat, kõrvutagem. Ja kui juhtuma ehk,
midagi kõrvutama, võtame võrdlemiseks kõige Vanema mõõdupuu
— inimese, iseenda-“ül

“Kuid mõtleme minevikule. Aegadele, millal Nevski kihi—

nas ei kõndinud need muretud noored geodeedid, monteerijad,
masinakirjutajad; keda nüüd jäädvustas kaamera,vaid noor Le—

nin. Oleme loobunud arhiivimaterjalidest. Kui näitame sõbrale
kodulinna, ei kõnni me ju, filmiprojektor õlal. Isegi fotosid

'

pole alati käepärast. Linn ja tema elurütm ütleVad ometi kõi'k„„.“2

Igapäevane retsensioonidetahvel Eesti Televisioonis pi—

das saatesarja “Reportaaš revolutsioonist" sedavõrd heaks, et
mõningad retsensendid olid valmis Valdo Pandi "Täna; 25 aastat
tagasi" tegemise koormast vabastama ja rakendama uue saatesar—'j
ja “Täna, 50 aastat tagasi" tegemiseks, ETV kommentaator Ervin"

——Martinson on oma—käega kirja pannud read, mis tunnistavad Pan» .

di saatesarja “Täna, 25 aastat tagasi" jaoks liiga nooreks ja
kogenematuks ning avaldavad kahetsust, et enam ei saa Fanti
sundida sellest sarjast loobuma. Need read on kirjutatud l967„a„;
s.t. kui eetris oli käinud juba sadakond Teise maailmasõja aja—

lugu käsitlevat saadet! Samal aastal autasustatifPanti ka”
NSVL Ajakirjanike Liidu preemiaga.

Kui Valdo Panti tuntakse ka väljaspool Eestimaad, siis
eelkõige tänu tema mammutsaatesarjale, või nagu Pant ise oma

ORKA; saate materjalid: Fondi nr.R—l590, nimistu nr.2,toimiku nr„803
2 "Televisioon" 1967.a., nrg22, 5.—ll,juuni



sarja ristis — televisioonimammutile — "Täna, 25 aastat tagasi".
Eespool mainisin, et eeldused selle saatesarja Valmimi—

seks küpsesid juba Varem, raadiopäevil. Ka idee saadete orga—

niseerimiseks oli varem olemas. Neljakümnel õhtul raadiost kõla»
nud 1945.a. sündmusi käsitlev “Täna, 20 aastat tagasi" otsiti
uuesti üles, vaadati läbi ja ... saate tegijad otsustasid se—

.

da laiendada. Kui laiaks täpselt, ei teadnud 1966.aastal mitte
keegi. Ka Valdo Pant ise mitte. ;

"Aare Tiisväli: "See oli aastal 1966, olin siis propagan—
da saadetes, hakkas tulema soja alguse 25. aastapäev ja siis nen ?

de plaanidega oli hulga lihtsam kui praegu, ei tulnud neid a1a'
„anda nii pikalt ette terveks kvartaliks ... ja pakkusin välja

*

saate sõja alguse puhul, aga natuke varem sai seda asja Vaade—*.

tud, kusagil mai keskpaigas. Rääkisin Haasmaagal, ta ütles:
"Lase käia, püüa ka autor leida." Ega mul seal midagi keerulist,
ei olnud. Ainuke mõte oli Pant.

Ja ma rääkisin siis temaga ja ta võttis paar—päeva mõtle:;—
mise aega ja ütles, et ärme teeme nüüd küll paari saadet, et tee—

me sarja.”2
Võib kihla vedada, et Eesti Televisioonis pole enne ega

pärast seda ühtki saatesarja alustatud sel viisil.
*Saatesarja režissööri Mai Uusi mälestustes näeb sarja al—

gus välja veelgi kummalisem.
'

"Minule öeldi, et tuleb teha kuni sõja alguseni vist
"*üheksa saadet või palju seal oli. 30.mail hakkas peale, et nüüd
“kuni 21.juunini. Aga siis kui me olime jõudnud sinna, kus sõda
peale hakkas, siis ütles Pant, et nüüd tuleb teha kuni sõja lõpuni.

Praegu "Eesti Telefilmi" peatoimetaja, tollal proparandasaadetepeatoimetaja. ;

lntervjuust A.Tiisväljaga.



Siis oli ausalt niisugune tunne, et see on mõeldamatu, sest
sõja lõpp.tundis nii kohutavalt kauge ja nii õudne, et mina

mõtlesin, et sinna me küll välja ei ela.
Aga see alguski oli juba kohutavalt palju, iga päev oli

peaaegu saade.
Ä

Pant rääkis põhimõtteliselt, mida ta seal saates näha ta—

haks, mina kujutasin ette, et seal tuleb kohutavalt dokumen—

taalmaterjali. Algul polnud meil mingeid fotosid tehtud, ei
teadnud, kust midagi üldse saab. See aeg ei olnud ka dokumen—

taalfilme nii palju kui praegu. 011 ainult "Isamaa sõduriduja
sedagi polnud päris alguses."1

Ettevalmistuste hulka kuulub teatavasti ka stuudio kujunnq
damine. Sellise saatesarja juures pidi kujundus olema eriti
lakooniline ja kergesti ümberpaigutatav.

"Mai Uus: "Pandil oli idee teha mingi gloobus sinna taha,
suur gloobus. Aga kuna see kõik nii järsku tuli ja ei jõudnud
teha seda gloobust, siis Linda2 mõtles niisuguse selle riide
peal põranda kaardi. Aga need nooled ja värgid — Pant ise üt—

les, kuhu panna. Pant ütles ise ka pärast, et see põrandakaar—
di mõte oli parem.

See algusmuusika, see tiksumine oli tal raadiost kaasas,
selles "Täna, 20 aastat tagasi". Lõpumuusika oli-ka sealtIHB

Saadete ettevalmistus toimus peaaegu paralleelselt »

Pant koos Tiisväljaga hoolitsesid materjalide kogumise eest,
Mai Uus ja Linda Andreste tegid kõik võimaliku, et“esimeste
saadete pildiline külg parem tuleks.

lntervjuust Mai Uusiga.
2 Linda Andreste, saatesarja kunstnik.
3 intervjuust Mai Uusiga.
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"Aare Tiisväli: “Esimene saade oli Vist ainuke saade,
mis sai meil enne valmis. See tähendab, tekst oli Vist kaks

päeVa enne saadet valmis. Traditsiooniline algus ja lõpp —

need sündisid Pandil laua taga. Tal oli kodus parajasti Ilja
Ehrenburgi raamat "Inimesed, aastad ja elu." Sellest leidsi—

me ka saate sümboli — 1418 päeVal

Pandil oli alguse kohta päris kena ja tõhus kartoteek
ja kuna veel sattusid mõned ilusad raamatud kätte, siis sel—

lest oli täiesti abi, et me saime enam—Vähem juulikuuni il—

ma kõrvalise abita hakkamaf“l
;

Ma ei hakka ise sõnastama kogu saatesarja eesmärki ja
'taotlusi, ei hakka mõistatama adressaati ega kirjeldama sar—

ja kompositsiooni. Selle on suurepäraselt paberile pannud

Valdo Pant ise. Muide; see Väike teade ajalehes "Televisioon“
oli ainus märk algaVast suursarjast. Ainukeseks jäi ta veel
pikemaks ajaks, justnagu meie ülejäänud perioodika poleks
märganudki sündmust telepublitsistikas.

"Inimeste ja ajaloosündmuste vahekorrad on kummalised.
Me kõik teame, kuidas toimus Suur Isamaasõda, kui ränk oli
selle algus ja kuidas tuli Võit. Näiteks pole kellelegi tead—

mata, et õõl Vastu 22,juunit 1941 tungis hitlerlik armee sõ—

rda kuulutamata—üle Nõukogude Liidu riigipiiri. kuid siiski
saavad tuntud sündmused sootuks eredama värvingu, kui seisad
ajaloolisel paigal ja sulle öeldakse:

“ Siin murdis esimene natside tank maha NSV Liidu piiri—
tõkke ja ründas Bresti kindlust. Siin viskus Aleksandr Mat—

? u . n. v- . ,- .rossov vaenlase dzoti lasekaVa ette. Siit läksid kantaria

Intervjuust Aare Tiisväljaga

vf
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ja Jegorov võidulipuga RiigipäeVahoone poole.
Praegu 25 aastat tagasi avas esimene katjuuša Orša all

tule hitlerlastele. 25 aastat tagasi paljastas Nõukogude vastu—

luure Saksa Abwehri plaani mõrvata Teheranis kolme liitlasriigi
juhid. 25 aastat tagasi haarasid Nõukogude väed rõngasse kindral—

feldmarssal Pauluse 300—tuhandelise armeegrupi. 25 aastat tagasi
hukkus Stutthofis Evald Tammlaan. Sellistele minevikusündmustele

.päev—põevalt ja tundutunnilt kaasaelamisele ongi rajatud uus
saatesari. Meie kaamerate ees esinevad veteranid ja kommentaa—

torid pühendavad selle sarja noorele vaatajale. Et ta teaks, täie:
das tuli võit ja mis oli selle hind."l

*

30.mail l966.aastal kell 21,15 kõlas eetris esimene lauéj.
se sarjast "Täna, 25 aastat tagasi":

.

l
"Me pühendama selle saate sõjamehele, kes praegu 25 aas—'

tat tagasi rebis end lahti kõigest, mis teda kaitses, ning söös—

tis tulle, et kiskuda maha must haakrist Euroopa südamelt.“
'

Aare Tiisvälja meenutustes oli see viimane rahulikš "nor“
—maalne“ tööaasta.

"Aare Tiisväli: "Mul on tunne, et sari läks käima ja sai
vist niisuguse keskmise tähelepanu osaliseks. 66—ndal aastal
käisime kõik puhkuSel, täitsa rahulikult ja Pant tegi ka veel
muid sarju. Jätkus "Reportaaz mitte millestki" televisioonis—““
Ene Hioniga koos, ta tegi raadios edasi ja siis mul olid ka

mingisugused mõttetud sarjad. Aga siis hakkas tulema Moskva

lahingu aastapäev. Ja siis esmakordselt — sest pildimaterjal
oli sõjast võrdlemisi vilets - tegi Pant ettepaneku; et sõida—

[
.."Telev1sioon", 1966, nr.22, 30.V — 5.VI



me Moskvasse. See sõit oli vist.oktoobris, oli esimene, mis

muutus hiljem traditsiooniks, et käia ära kõikidel Isamaasõja
lahingute tähtsamatel kohtadel. Ma ei ütleks, et see MoskVa

sõit eriti hästi õnnestus. Pool materjali läks sellest esime—

sest komandeeringust praaki, sest meil oli kaasas üsna kogene—

matu operaator."“1

Niisiis, normaalne tööaasta on antud juhul suhteline mõis—

te. Töökoormusele lisandus veel suur rõõm ja ühtaegu mõningad

raskused. Perekonnas sündis poeg, kellele pandi nimeks Ville.
Tõenäoliselt just“tänu“ sellele saatesarjale sai väikemees vä»,
hem isa hoolt tunda kui pidanuks ja tarvilik oleks olnud.

"A.Tiisväli: "Pant elas tol ajal Wiedemanni tänavas,
kaks tuba. Ville oli siis väike, Elsa käis tööl, eetrisse läks
EAMETO, Slutsk pigistas võrdlemisi kõvasti. Vähemalt esimene

poolteist aastat tegi ta seda raadiotöö kõrvalt. Eks see talle',
ka võrdlemisi palju mõjus — nõudis täit töökoormust. Ville oli'
võrdlemisi viletsa tervisega, hakkas liikuma+—Bant potitas ja
pissitas teda, andis süüa saate kirjutamise vaheaegadel.

Telefon tuli välja lülitada, uksekell samuti, et poiss
lihtsalt üles ei ärkaks ja nutma ei hakkaks ja tööd ei segaks)”2

Kõhklejaid ja kahtlejaid leidus tol ajal kõvasti. Ja kuiv

gi teleVaatajad näga kinninaelutatult teleri ees istusid saate
algusest metronoomi viimase tiksumiseni, peeti Všldo Panti veel

.liiga nooreks ja kogenematuks neist asjust rääkima. Võitlus —

ja enamasti tagaselja — käis telemajas, ka osa Vaatajaid ei saa—

nud veel omaks võtta; et sedavõrd tõsistest asjadest kõneleb
mees; kelle enda rindeteed kes teab kui-pikad polnud. Kulus veel

intervjuust A.Tiisväljaga.
Sama. » ;
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aasta, enne kui kant Vanade rindemeeste hulgas "omaks poisiks"
tunnistati.

"A.Tiisväli: "Kuidagi oluliseks põõrdepunktiks, mis ka
ülemused meie poole kallutas, oli Stalingradi lahing ja kindral—
feldmarssal Pauluse kottiajamine, kust alates saatesari sai ka

niiöelda valitsuse toetuse. Aga ülemused tõtsid kõik pahandused
enda kaela. Võitlus käis kusagil meist eemal ja ei jõudnud see
Pandini ja minuni ammugi. Põhiline on see, et mingeid ettehei—

Ateid saate kontseptsiooni pärast ei tehtud, see on kõige oluli:
sem asi. Võib—olla olid siis ka leplikumad ajad. Ma olen kindel,
et praegu sellist saadet ei oleks. Täitsa raudselt?"l

.

.
!

Ettevalmistus saateks mõjus ka niipalju, et kõikides koh—

tades, kus Pant köis ja ükskõik, kellega juttu alustas — oli
see mõni lihtsoldat (neid juhtus väga vähe kaamena ette) või

"mõni polkovnikust ülespoole olev mees (neid oli enamus) — kõik/.
olid väga üllatunud, et nende juurde ei tule mingiSugune algaja,
kes küsib nende käest selliseid asju) mis juba ammu teada on,
vaid küsib detaile. Just sellega Pant võitiski nende sümpaatia..

"A.Tiisväli: "Ja üpriski tihti mõjus seegi, et Pant tea—

dis, millised saksa väed meil vastas olid, mida ütleme nüüd
kindialist ülespoole mees teadis, aga paljud kindralidki ei

x

teadnud. Pandil oli alati jäetud taskusse paar sellist asja,
millega seltsimees enne polnud kokku puutunud.”2

Saatesarja televisioonipärasemaks muutmisel.ä piisanud
sellest materjalist, mis alguses käepärast oli. Pikkamööda li—

„

sandusid dokumentaalfilmid, peagi olid grupi käsutuses ka arhii—
jT"*"'“—T" .. „ .InterVJuu A.Tiisvaljaga

Sama

€
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vimaterjale nii nõukogude kui saksa sõjaaegsetest kroonika—

test; Palju fotosid saatis APN, Itaalias hakkas ilmuma mitme—

kümneosaline sõja ajalugu käsitlev fotomaterjalide kogumike

sari, kus avaldati peamiselt haruldasi ning seni publitseeri—
mata fotosid, abiks olid žukovi, Churchilli, Simonovi jt.
memuaarid.

"Mai Uus: "Pant andis filmide nimekirja. Filmid ta an—

dis niimoodi, mida ta tahab,missugused osad, kust kohast. Ja
neid mee vaatasime muide ükskord läbi. Kõik see filmimaterjal,'
viiskümmend kaks dokumentaalfilmi; mis meil seal lõpuni saates “*

käis. Pant kirjutas kaader—kaadri haaval endale sinna plokki
Ija siis iga kord enne saadet ütles, et mis filme ta järgmine
kord tahab. Need ta ütles täpselt ära ja neid ta rohkem ei
vaadanud. Ühesõnaga, märgusõna peale panin mina märgid, mär-
gusõna peale võtsin need maha. Fotode kohta täpselt samuti, mis,
teemalisi ta neid tahab. Fotod—olid kõik süstemaatilises kata—

loogis.
Ühes saates oli oma 74—pilti. Siis pidi tundma neid isi—

kuid. Vahepeal mundrid vahetusid sõja jooksul. Algul olid need
lõkmetega, eks ole, siis tulid teised mundrid, neid ei tohtinud
segi ajada. Vahepeal sai mõni mees aukõrgendust, siis ei tohti—
nad panna sedainilti,„knaata—oli alles major, kai hiljem sai
kindraliks. Ega tema seda üle ei Vaadanud, absoluutselt, ta ai—
nult märgusõna peale ütles, mida ta sellesse saatesse tahab ja
mis pikkuse järgi.“"1

Sellist tõõmeetodit on praegu raske ette kujutada. Aga
ainult näiliselt oll reZissoorl ja saatejuhi koostoo kaootiline.
1 Intervjuu M.Uusiga.
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Loomulikult oli oma osa ka V.Pandi fenomenaalsel kohanemisvõi—
mel. Tema jutt oli niivörd paindlik, et tulgu ekraanile mis ta—

hes, ka mitte öige foto, tema suutis oma jutuga ikka järele
tulla, paugupealt ümber orienteeruda, Enesekindlus iseloomus—

tas kõigi grupi liikmete tööd. Värisevate käte ja kahtlemise—

ga poleks taolises lammis kaugele jõutud.
Ja ikkagi saatesarja edu hämmastab. Ivar Trikkel on kir—

jutanud, et mitmete ürituste planeerimisel, eriti maal, helis—
tasid organiseerijad televisiooni ja pärisid Pandilt, millal
see või see saade eetris on. Saate ajale ei tasuvat ühtki üri— t

.tust panna, niikuinii keegi kohale ei tule."Esimese dokumendina;
mille abil ringide tööd ja koosolekuid planeerida, kasutasime
TV saatekava ."1

Mida loodavad inimesed näha televiisoriekraanilt? Huvitai
vat, kaasakiskuvat ja vahelduvat pilti, seda, mida oleme harju—A

nud televisioonipäraseks nimetama. Aga saatesarja "Täna, 25 aas—

tštftššaši" puhul nad ju ei näinud seda, veelgi rohkem, pilt
ja stuudio kujundus olid lausa igavad. Ei saa öelda, et üksikud,
filmilõigud pönevamad oleksid olnud.

tra räägib 40—50 minutit. Kogu selle aja on ta üksinda
kaadris. Põrandale laotatud kaart, kaardikepp; harvad fotod sõ—

jas osalenutest (vastavalt tekstile) — ja ongi kogu saate kujun—
' dus. Ta räägib peaaegu tund, sel ajal on tal hämmastav diktsioon,
ta räägib nii, et vöimatu on televiisori juurest ennast lahti
kiskuda."2

Intervjuu K.Raave &, Võrtsjärve kolh.esimehega. "Televisioon“,1969, nr. 46 J.D.—1 .nDV.
T.Bnamanoawq "Oõpda GÜKTÕ", hoorad “Eerycorso” 1975 lk.20

!
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. n/
Tõesti, televisiooni Pant uuesti ei leiutanud. Tal oli

välja pakkuda oma nägemus, oma visioon suurest sõjast. Ta pak—

kus seda aga nii, et reaalselt pakutav, s.t. televiisoriekraan
kahvatus tema subjektiivse visiooni ees. Valdo Pant ei Vajanud—

ki mingeid erilisi televisiooni väljendusvahendeid. Ta otsis ka

siin detaili, huvitavat fakti, mis varem oli vaatajatele tead—

matuks jäänud. Nende oskuslik sidumine sõja üldise käiguga ning
haruldaselt täpne esitusviis hoidsidki vaatajaisteleviisorite
ees. Üksinda kaadris, enamasti omaette muhelemas; mõjus Pant
hea näitlejana, kes väga hea kirjaniku poolt kirjutatud teksti;
ette kannab, sealjuures peast ja ilma eksimusteta.

Muidugi ei õppinud Pant oma saatetekste iialgi pähe.
Püädes jõuda tõele lähemale, ütleksin pigem, et sõnad ja lau— „«

sed, siduVad katked ja pilt saatest olid tal huultel. Ka koge-l
nud näitlejal on raskevõitu õppida iga päev pähe 15—20 lehe— '.
külge masinakirjateksti jarõhtuses otsesaates seda veatult esi—

žtada.,V.Pandi saavutatud tulemuse teleriekraanil tingis—eelkõi——„

geftema tööstiil, mida tal enda arvates ei olnud võimalik ja
õigustki muuta.
'

"Tema töölaud on korratu ja samal ajal piinlikus korras.
Peremees leiab, mis tal sealt vaja on. Ta kirjutab oma saate—
tekstid alatf:viimasel—minutil; kui toimetaja käib närviliselt
mõõda kabinetti, kuid sellele vaatamata kirjutab Pant lehekülje
lehekülje järel täpse, väikese käekirjaga; rida—realt, maha

kriipsutades mittevajaliku sõna. Ta kirjutab kohe puhtalt, 11—

ma mustandita. Miks ta kirjutab just nimelt täna, aga mitte pool—

teist kuud varem, mitte eile? Pant kirjutab ühe jõupingutusega,

l T.anmasosuq "OÖpas mäkra", äoCKBa "Eekycciso" 19/5 lk.;4
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ühe hingetõmbega. Kas on ta sedavõrd kindel endas, et võib

just enne saadet kergelt improviseerida? Mulle tundub, et asi
pole enesekindluses. V.Pant taaselustab stuudios kaamera ees

just äsjakirjutatud, Värske teksti, justkui katkestamata loo—

minguprotsessi. Ja ta ei või kirjutada teksti hommikul, sest
siis kaob "sõna sündimise tunne", tekst tuleb õppida kas pähe

või lugeda ette, riskeerides kaotada sidemed ja üleminekud".

.Praegu aga, stuudios esinedes, on tal kirjutatud read alles
huultel ja otse paluvad eetrisse laskmist.“l

AA',':"Mai Uus: "Pant kirjutas teksti ja kui kell kukkus ja
|

Asaade pidi algama, pidi tekst valmis olema. Vahest oli nii,
et esimene ots oli masinast Väljas ja teine veel alles masi—.

%

nas, kui saade juba läks. Nii et mingeid tähtaegu siin küll ei;
olnud.""g'

.

Z

"A,Tiisväli: "Tal oli niisugune omapärane kirjutamise ')
maneer — suuri lehti ta ei armastanud. DIN—formaadi tegi ta
pooleks, Ja mul—on tunne, et ta vist suurt paberit kartis.
Sinna kuidagi need read ei mahtunud ära. Aga väikesed lehed
said kiiresti täis, ja kui talle tundus, et töö edeneb ja kui

ta midagi mõtles, teisiti mõtles, siis ta tõmbas sellesamuse
sõna maha niimoodi, et vanakurat ei lugenud ka välja. Ta püü—

dis sõjas leida ka selliseid detaile, millega seda inimesele
söödavaks teha. Ta tundis väga hästi seda, mida oodatakse,
mida vajatakse.""3

,l967.a. määrati Valdd Pandile NSVL Ajakirjanike Liidu
preemia. Sellega olid murtud viimased tõkked suhtumistes, hin—

TÜthaHDBMH "Oõpaa mama", MÜCKBÕ "HCKYCCTBÜ" 1975 lk.24
2 Intervjuu Mai Uusiga

„

3 Intervjuu A.Tiisväljaga
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hinnangutes, arvamustes.
Ametliku õnnistuse pälvinud saatesarja võttegrupi tõõ-

maht tõusis järsult. Sajad tuhanded televaatajad nõudsid pide—

valt eetris käinud saadete kordamist, mida aga vastava tehnika
puudumisel oli võimatu teha.

Raadiopäeval l967.a. vastas Leopold Piip:
"Videosalvestuse maht on tänavu veel väike — ainult 50 tun—

di, mistõttu pole võimalik kõiki saateid salvestada ega kordu—

sena demonstreerida. Järgmisel aastal aga kavatseme videosal—
".li .

vestuse mahtu 7—8 korda suurendada. Praegu käivad selleks va—

jalikud"ettevalmistused."1 ;
Mis parata, aga me ei näe enam kunagi ühtegi saadet aar—'

jast "Täna, 25 aastat tagasi". =

l967.a. maikuus kirjutas V.Pant:
“Üsna ammu ei saa me enam kirju: "Juba jälle näitab TV '

sõda. Niigi on kavas liiga palju sõjafilme..." või "Miks kommen—

———ntaator mõõda kaarti kõnnib? Kas see on iluslgwEi teadnud„meiegig g„

.on see ilus või mitte. Toetusime ainult faktile, et tegelikku—.
ses kõnnitakse isegi mõõda maakera, ja hakkasime pihta. Nüüd

saame juba pikemat aega hoopis teistsuguseid saadetisi. Eeskätt
muidugi esitatakse küsimusi ja soovitakse jõudu. Tulevad pakid
fotode ja vanade ajakirjadegaf Suurimale saadetisele tuli järe—

le sõita autoga: seal olid kõik sõja ajal ilmunud ajalehed."2
Valdo Pandi populaarsus televaatajate hulgas tõusis pi—

devalt. Sageli ei piirdutud üksnes kirjadega. Teda kutsuti esi—

nema, niisama külla, juttu puhuma.

“Televisioon", 1967 nr.17, l.—7.mai
2 "Televisioon", 1967, nr.21, 29.mai » 4.juuni
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"Tuttav algusmuusika ja sõnad "Täna, 25 aastat tagasi"
ei kostnud l4.detsembril televiisoriekraanilt, vaid hoopis
Vaeküla internaatkooli saali ja Vinni sovhoosi klubi lavadelt.
Saate brigaad koosseisus V,Pant, A.Tiisväli, T.Heinmaa, K.Lõs—

sov, M,Uus, I.Tõnnus, P.Taimre ja A.Uus kohtus saatesarja vaa—

tajatega."l
'

Kõigeks kõrvaliseks jäi üha vähem aega. Saategrupp hak—.

kas enam koduat ära olema, sest 25 aastat tagasi toimunud sünd—'

mused viisid.räeid kõige erinevamatesse Nõukogude Liidu paika?“
-desse: Moskva„Leningrad, Kiiev, Dnepr, Stalingrad ; Mamai kur7":
gaan, Vinnitsa, Krimm jne. Et sarja graafik püsiks endiselt ti;[v
he ja midagi olulist välja ei jääks, vöeti esimesed saated vi—l

deolindile. Enne komandeeringuid paisutas see niigi tihedat “

töögraafikut veelgi.
"Sõjal on oma sõiduplaan; Televaataja seisukohast mitte

eriti mugav; Pidevalt tuleb elada kahes mõõtmes..lsegi meie

sekretäril Hellellkäskisinijnosta—direkteri—juurdeesellise too—

niga, nagu saadaksin teda käskjalana tule all pataljoni koman—

döri juurde. Vahel on raske lõunatada, sest tuleb meelde, et

seal, Leningradis, käib lahing toiduainete pärast."2
"Me harjutame vaatajat teravalt tunnetama dokumentalismi.

Meil pole õigust mõelda välja kalendrit."3
Valdo Pandi kolleegid ütlevad sageli, et Eant oli suure

sõja viimane ohver. Omajagu on selles tõtt. Saatesari kurnas ja
väsitas, pidev kahestumine mõjus psüühikale. Kui sarja lõpuni
I “Televisioon“, 1968, nr.52, 23e—29.detsember
2 C.liypares, Peetla ”molu/1, Kel-opae BXÜlLHT Gea cryka" Iti 793

lk.140
3 Intervjuu ajalehele “Sovetskaja Khltmra", "Televisioon",
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oli jäänud pool aastat, läxhenemas oli vöidukevad, ent ees

kõige pingelisemad päevad, kirjutas V.Pant kokkuvõtlikult:
"Tagasihoidlike arvestuste järgi oli meie möödunud aas—

ta 87 saates: 2 roodu esinejaid; pataljon Vabatahtlikke konsul—

tante; polk kirjasaatjaid; 60 diviisi vaatajaid iga saate kohta
ehk 87x6=522 täisarvulist armeed televisioonipublikut » s.t.
umbes sama palju kui Teise maailmasõja pearindel mehi; pool
jagu saate tegijaid."l

*

Kui alguses sellise arvu tegijatega lahedalt hakkama saaf
di, siis hiljem, mitmekordistunud töömahu juures enam mitte kui?,

'

dagi. Saategrupp tegi korduvalt taotlusi koosseisu suurendamiJ-
seks, seda ka lubati, ent — “pool„jagu saate tegijaid“ sellev'l
sarja ka lõpuni viis. .«

Väikeses kollektiivis oli töö korraldatud ülikonkreetselt;

iga liige teadis, kus ta peab antud hetkel olema ja mida tegema.
Kõikide isiklik päevagraafik oli sama tihe nagu reisirongide
sõiduplaan Balti jaamas. Iga hilinemine oleks kaasa toonud avazg——

rii. Aare Tiisvälja on koostöös Pandiga nimetatud asendamatuks.
toimetajaks, Õigupoolest on Tiisväli üldse erandlik nähtus ETV

toimetajate-hulgas. Tema töömeetodit nimetatakse klassikali—
seks, ent millegipärast seda järgima ei Vaevu keegi.

& ,.

"Rein Varrak:“"Toimetaja peab olema väga kompetentne ini—

mene. Kui ta seda ei ole, siis ta ei saa oma tööd teha.
Bernhard Viiding: "Meil tänapäeval käib toimetamine, jah,

teistmoodi;"
Aare Tiisväli: "Asi on selles, et mind on see asi ka hu—

vitanud, ega muidu poleks seda teinud.""2
- c

—

.I “Telev1s100n” 1969, nr.53, 29.dets. » 4.jaan.l970
2 intervjuu A.Tiisväljaga
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Oli mõeldamatu, et Pant ise oleks otsinud esinejaid-
saatesse, kogunud materjali, kohtunud paljude inimestega. Tema

ülesandeks jäi eelkõige teksti valmiskirjutamine ja selle eet—

risse toimetamine. Sedagi oli piisavalt.
"Mai Uus: "Rahuldustunne oli pärast iga saadet. Enne se—

da oli niisugune tunne » rohkem mina neid saateid ei tee. Nii

kui puldis ära olin, mõtlesin ikka, et küll ta hästi esineb.
Paar korda on mul olnud niisugust juhust, ta tegi parajasti
Narva lahingutest, tõesti nii hästi esines, et pisarad tulid
silma kogu aeg. Siis jälle tuled alla ja mõtled, oh tead, juba

jälle möödas.
.

Tavaliselt oli meil neliteist saadet kuus. Aga siis kui
see võit hakkas tulema % aprilli keskelt kuni mai keskeni,
üks kuu aega oli meil kakskümmend seitse saadet. Siis oli nii,
"et igal hommikul pidin ma tulema seda filmi monteerima ja ole— „

ma siin niikaua tööl kui õhtul otsesaade eetrisse läks.
'

Nii et kui see saatesari ära lõppes ja ma esimest korda

läksin valges koju, siis tundus see nii imelik, et mis nüüd

juhtunud on, et ei ole üldse tavaline.“l
.1970.a.-algus oli Eesti Televisioonis pidulikum kui muidu.

'Suuri loorbereid toonud saatesari hakkas läbi saama. Ees olid
X. ..

veel kõige pingelisemad päevad. —W7WWW” la”“
"Mai Uus: "Minu käest ei küsitud montaažlehte, üldse ab—

soluutselt mitte midagi. Kõik vahtisid suu ammuli. Põldma2 ise
ütles, et pole vaja, sest see saade läheb nii kiiresti, et siis

""Bei ole vaja.
“A.T.: Õnneks olid tulemused head, Glavlit pani varem

Intervjuu M.Uusiga
Leiger Põldma, tele—raadiokomitee vabariikliku raadio—tele—
keskuse direktor

3 lntervjuust M.Uusiga
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templi peale, ülemused kirjutasid peale ja läks nii nagu

jumal juhatas."
' "

L.L.: "Nojah, see oli ju väga oluline tegur, sest nii
pingelist tõõd ja nii mahukat tõõd saab teha ainult usalduse
õhkkonnas."

A.T.: "Oligi niimoodi, et filmid oleksid paigas ja fotod
samuti. Kui me oleksime veel hakanud mingeid hiina vigureid,
-mingeid televisiooni nippe tegema, siis lihtsalt poleks olnud

Panti; ei saadet ega midagi. Praegu oli Pant kui.niisugune
palju huvitavam kui tema mingisugune vestluskaaslane.“1 Ei

üMai Uus:"Mul on ainult hea meel, et ma ei suutnud seda-

ära rikkuda, mida-Pant tegi. See on juba isegi suur saavutus3ä2

Need saatesarja tegijate arvamused V.Pandist ja saatest,
endast iseloomustavad kõige paremini seda tohutut tööd, mis

1970.aasta 3.septembril otsa/sai. '

,
Veel praegu meenutatakse neid hetki aprillist—maist 1970,

kui Pant kirjutas õhtusi saateid püsti seistes, sokkides, tool
asetatud laua peale. Une Vastu võitlemiseks olid head kõik va-

ähendid.
'

Ja veel üks meenutus Mai Uusilt, mis käib terve saatesar-
ja kama:

, w—PPantšütles niimoodi: "Saade tuleb algusest peale hästi
hoolega läbi mõelda ja siis taguda nagu rahapajas raha.“ Tema

oli väga niisuguse stereotüüpse kompositsiooni ja esitamislaa—
di poolt. Ta oli põhimõtteliselt muudatuste vastus Vahepeal tau
heti meil seda pealkirja muuta, et ta on nagu ära tüüdanud või,

lntervjuust M.Husiga
Sama

3 - %

Sama
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et kogu aeg on ühtemoodi šrift. Ta ütles: "Ei, nii nagu on

"Pravda" pealkiri, mis on ühesugune kogu aeg, et nii peab see

pealkiri ka olema ühesugune lõpuni." Ja ega niisuguse kiire
tempo juures ei jäänud siin vormi mõtlemise aegagi, selles
mõttes meil vedas, et ta mötles kohe niisuguse hea vormi väl—

ja, et see kannatas kuniulõpuni."l
Eelnevas oli vähe arve ja fakte kogu saatesarja kohta.

Just need aga iseloomustavad seda tohutut tööd, mis seljata—
ha jäi, kõige paremini.

On aeguvötta skalpell, lõigata too elukas lahti ja vaa—

data, mis seal sees on. Sest televisioonisõna haihtub kahjuks
õhku. Kuid võib—olla läheb allpool kirjapandud fakte kunagi

kellelegi tarvis. Näiteks nendele, kes l.septembril seadsid
sammud ülikoolide žurnalistikaosakondade poole.

Saade "Täna, 25 aastat tagasi" kestis 4 aastat 3 kuud ja

'Al—
X

.!

I .

:

2 päeva. Viimane saade kandis järjekorranumbrit 313, läänemaa—-

ilma teadaolev pikim "Danny Key show" kandis järjekorranumbrit
alla 200. See oli estraadiprogramm.gf

Saate keskmine pikkus oli 40 minutit, nendest ca 2 saa—

tekava rikkumise, nn. ülesõidu arvel, mille eest on 7 korda

ähvardatud käskkirjaga. Velikije Luki kõrval on see naljaasi.
Toimetus koosnes kahest mittetäielikust inimühikust: teksti;
kirjutajastlblesutäegagt ja raamatuhankijast—telefonikõnele—
jast. Grupi hüüdnimi oli viimasel aastal "Kamikadze". Häält ei
kõrgendanud 4 aasta jooksul ainult peakunstnik hinda Andreste.

1 saade 30.mail l966.a. T 25 AT oli reedene päev. Ilm

oli soojem kui fäna — Tallinnas +220. Esimene esineja oli Val—

l Intervjuust M.Uusiga
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mar Adams, kes vestles oma noorpõlvesõbrast Boris Vildest.
Kõrgeima auastmega esineja » admiral Oktjabrski ning Ungari
RV endine kaitseminister, kindralpolkovnik Geza Reves. Kõige
lähemal kõrgemale ülemjuhatajale töötas saates esinejatest
sõja ajal kindralleitnant Fjodor Bokov. Kõige rohkem külalisi,
nimelt 75, keda kõiki nime— ja nägupidi tutvustati, oli sarja
300.saates 25.juunil 1970. Esinejate üldarv — 300—350 inimest;
kes on kokku üles astunud llOO—lZOOTkorda. Sarja kõige sage—

damini esinenud nimi — marssal žukov. Kõige ulatuslikumad ala—

teemad olid: "Ramsšy" ja H.Sorge kangelaslugu ning operatsioon,
"Cicero";'

9/10 saateid läks eetrisse otse, video oli vahemeheks

eeskätt Eesti vabastamislahingute seerias ja kestvamate koman— f
deeringute ajal, et sarja rütm püsiks. Vähemalt iga kümnes saa—'

de on kirja pandud köögis külmutuskapil.
*

,.
Kõige tihedama töö ajajärk oli 18.aprillist l970.a., kui

pausipäevadeta anti eetrisse 25 saadet järjest ehk—Eyggrupi

korralik aastaportsjon. Kui järjest, ainult pühapäevi vahele
jättes, oleks eetrisse saadetud kogu sari, siis oleks see kest—

nud täpselt ühe aasta. Sarja vaatajate koguhulk on Eestis olnud
umbes 100—120 miljonit inimest, 2 saadet Kesktelevisioonis li—

*saVad veel BOCmiljonit. Kokku on nendele pakutud umbes 5000 ma—

sinalehekülge sõnu."l
Kui saatesarja algul meie perioodika reageerimine oli ui—

masevöitu, siis lõpu kohta seda küll öelda ei saa, ArVamusi tu—

li küllaga, nii lihttelevaatajate kui sõjaveteranide suust,
Esimesena jõudis mingi üldistuseni TRÜ õppejõud, ajalooteadlane

V.Pant "Televisioonimammut ristlõikes“, Sirp ja Vasar 1970,
g ll.sept.
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Hillar Palamets. Milles siis seisnes selle sarja erakordne
populaarsus ja mõju?

“Ma arVan, et põhilisteks teguriteks olid eelkõige esi;
tatava materjali konkreetsus, mis võimaldas sageli täiesti de—

tailsete ja kaemuslike faktide najal vaatajal enesel jõuda õi—

getele üldistustele ning järeldustele. Õnnestunud leid oli saa—

te vorm ja väline kujundus. Ja loomulikult ValddPandi esinemis—

'kultuur, tema rahulikkus, kindlus, autoriteetsus, isikupärane

stiil, mida parajal määral vürtsitas tabav iroonia. See oli ETV
P,). *)

poliitiliselt kõige löövam saateseeria. Paratamatult tekib TV—

saatekava lehitsedes nüüd tunne, nagu oleks seal midagi õige*

olulist puudu."l
'

Omal ajal tehti meil etteheiteid, et üks saade on halvem i
ja teine parem, et Pant on väsinud, on vormist väljas — see kõik

pole tähtis! Olemasolu fakt ise ja materjali käsitlemise laad

oli see, mis määras suursarja "Täna, 25 aastat tagasi" koha

nõukogude filmikunsti ja televisiooni ajaloos.
"Vaatajal avanes võimalus uuesti läbi elada minevik, kus—

juures keegi ei kahelnud, et Pant tõtt kõneleb, kuigi ka tema

ei saa haarata sõda ega selle sündmusi tervikuna, sest seda ei
suuda keegi. Aga Pandi saateis omandas iga sündmus tohutu tähen-

x. „

duse, õigemini mitte sündmus, vaid selle interpretatsioon*ekraa—*
nil."2

Saatesarjal oli tuhutu ülesanne: näidata inimest rahva,
küll Väikese, aga siiski rahVa osana, et ta tunneks ennast rah—

1 H.Palamets "Täna 25 aastat tagasi", "Edasi" 5.sept.l970.a.
Intervjuust Tatjana Elmanovitšiga
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va liikmena, et ta tunneks — tema elu eiaole juhuslik.
"Inimesele, keda pikka aega nimetati kruvikeseks, kin—

giti tagasi tema kodanikuteadvus."l
Kui V.Pandilt küsiti, mis on tema jaoks jäävad ja pühad

mõisted, toetuspinnad elus, vastas ta:
.

"Maa, kus elan. Keel, mida kõnelen. Ausus, objektiivsus,
mida austan."2

Pandi käsutada oli ta kuulus oskus materjali isiksustada,
läbi mille üldse toimub mingi vastuvõtt. Siin oli objektiks
eestlane, ta nagu vajas eestlasi selleks, et teostada võrdlustinA

!

eestlane — suur sõda. Saatesari "Täna, 25 aastat tagasi“ muutus :
. (

.)

„eestlasele mõttemastaabiks: ta sai aru, kui suur oli see sõda

ja tema ise selles. Võib—olla tuleb ka selles näha põhjust,
,

miks ühe propagandasaate vaatajate arv nii suur oli.
käike .. .Rääkida/ššštesarjast "Tana, 25 aastat tagasi" ja Pandi ,

osast selles on võimatu. Minu jaoks olulisim on kirjas ja and—

ku Rein Varrak ning teised V.Pandi kolleegid mulle andeks, kui
— , .

1

lõpetan selle osa oma diplomitõõst katkendiga Valdo Pandi sele;
tuskirjast, mis kirjutatud l970.aasta suvel.

»

"Teatavasti olen seoses mitme suvepuhkuseta tööaasta tõt—

tu (ametlikult 2, faktiliselt 3 aastat) oma tervisega üsna hal—

vas üldseisundis,amis juba ca poolteist aastat väljendub ees—

kätt unetuses ja pidevas väsimustundes. Pärast tänavuse aprilli—
»maikuu 24 aasta pikkust pausita rida (saade päevas — ca 35—57

minutit lugu), eriti pärast pinge teatud langust omandasid häired

... juba üsna talumatu määra. Kuid just mis tuli paratamatult

llntervjuust—Tatjana Elmanovitšiga
"Meie sõbrad, meie tuttavad", Noorte Hääl 1975, 5.mai
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kirjutada mitu mahukat tööd "Eesti Telefilmi" ja Moskva aja—

kirja "žurnalist" lepingute täitmiseks, mis olin sõlminud va—

rem, kui tööviljakus ei olnud veel probleem ja võis veel ole—

tada sedagi, et saatesarja "Täna, 25 aastat tagasi" mahu palju—
kordseks kaSVamisega leitakse saategrupile juurde ka vastav töö—

jõud või vähemalt mingi tehniline aparatuur, mida teatavasti
siiski ei toimunud.

.

Kõigele sellele kaasnes samaaegne kooperatiivkorteri ja
suvemajakese ehitamine, millega olin ennast samuti sidunud vagl-
rem, et pääseda kunagi elus külmutuskapi ja köögilaua peal kiré'l
jutamisést. Nii on ka tänavu suvel seni õnnestunud osaliselt pu—V

hata ainult 5 päeva (möödunud aasta puhkuse arvel), Kuid kõik
kulub. Selle aasta mai lõpus tuli esimest korda välja kutsuda 7

kiirabiauto, appi vötta elektrokardiograaf ja südametegevust
reguleerivad sästid. Pole pidanud tarvilikuks sellest köneldaž.."
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III. Valdo Pandi uued saatesarjad Eesti Televisioonis
l970—ndail aastail.

.

' '

Pöördumine Vanade teemade juurde — "Täna, 35 aastat
tagasi"

Saatesari "Täna, 25 aastat tagasi" oli niivõrd suur oma

ajas, et tema körvale ei mahtunud eelmisse ossa ära Valdo Pandi

ülejäänud saated ja sarjad, mis samuti Valmisid ajavahemikul-
"y" .)

1966—70. Kõige tähtsamat neist nimetasin r "Reportaaž revolut—

sioonist"- Ent Eesti Televisiooni ajaloo seisukohalt tehti sel
ajal muudki huvitavat. AastapäeVade jagu enne sarja “Täna, 25 aaš;f
tat tagasi" läks käima intervjuuereportaažide sari "Televisiit“,a
kus kaamera ja mikrofoniga mindi külla meie vabariigi tuntuma—

tele tootmisjuhtidele.
"Läheme külla—inimestele, kes aitavad meil mõista tuli—

punkti tõusnud probleeme. On ju nii, et elus ja töös tekkinud
küsimus paneb esimesel pilgul lausa kukalt sügama. Kui hea oleks;

nüüd asjatundjalt üht—teist pärida. Eriti veel, kui asjatundja
.

on hea tuttav, kes ei pane paljuks sinu seltsis istet võtta
ning kodusel kombel juttu ajades kõike selgeks kõneldayl

„ Valdo—Eantmkuulus "Televisiidi" tegijate hulka kuni oma

suursarja alguseni.
"Reportaažid mitte millestki" käisid eetris koguni Suure

Isamaasõja meenutustega paralleelselt.
l966.a. lõpul toimus esimene "Naapurivisa" » mäluturniir

Helsingi—Tallinn. Meie Võistkonna au kaitsesid esimeses kohtu—

mises Hardi Tiidus, Valdo Pant ja Voldemar Panso.
"Valdo Pant võttis kaheks nädalaks puhkuse ja sõitis

i . ."Telev1sioon", 1965, nr.42, 18.—24.okt.



vkoos abikaasaga Jaltasse suvitama. Enne ärasõitu jõudis ta veel
öelda, et mingeid erilisi ettevalmistusi võistluseks ta teha

.

ei kavatse, tema puhkab. Kõige olulisemaks relvaks võistlusel
peab Valdo Pant head tuju, reipust, naeratust ja vaimukat üt—

lust ka siis, kui vastust ei tea. Ta arvab, et õigest vastu—

sest tähtsam on vaatajate poolehoiu võitmine. "Võit pole paha,
kuid võistlus on tähtsam," leiab ta ega kavatse teha sellest
probleemi, kas võidab või kaotab."l

'

Valdo Pant oli aktsioonis ka Eesti päevadel MoskVas

22.—27.augustilhl967.
22.veebruarist kuni 5.märtsini 1968 viibis V.Pant ETV

"filmigrupi koosseisus Soomes, kus vändati täis 4 tundi filmi—V

linti, unise teema all — Lenini pagulusaeg Soomemaal. Viibiti
ka Urho K.Kekkoneni ametivande andmise juures ja käidi Porvoo

lähedal asuvas eesti kalurikülas.
Selle nimekirja tipus valmis l968.aastal Kesktelevisioo—

l—ni tellimusel sastesse—ENSYL—rahvaste—atlas" dokumentaalfilm
"Eestimaa" (rež. V.Aruoja), mille stsenarist ja reporter V.Pant

oli. Film teenis üleliidulise tunnustuse ja pälvis eripreemia.
Suure sõja vaikushetkedesse mahtus ka kodune laulupidu.
Ent sarja "Täna, 25 aastat tagasi" jaoks oli kõik üle—

jäänu kõrValine. Mainimata on jäänud veel suurim tunnustus,
kõrgeim autasu, mida üks ajakirjanik ja sõjaajaloolane — aga
seda V.Pant ju oli — võib üldse ära teenida.

"Võib—olla ei oleks söandanud sõna võtta sellise teemaga

foorumil, kui hiljuti poleks olnud seniste tõõaastate parim
päev. Allakirjutanu viibis mullu sügisel marssal G.žukovi

uw .I "TeleVisioon", 1966, nr.37, 12.—18.sept.
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filmiarhiivis, lõunalauas ja perekondlikus vestlusringis."1
Pant meenutas seda kohtumist hiljem korduValt ja ei oskagi
muud lisada, kui et ta oli selle üle lihtaalt uhke.

Niisiis, 3.septembril 1970 "pandi relVad maha". Otsa lõp—

pea mammutsari, ees ootasid uued. 28.jaan. 1971 sai Valdo Pant

43 aastaseks.
"Aare Tiisväli: "Ta ütles, et ainuke asi, et kui ta sel—

lest kõigest vabaneb, ta tahab puhata. Ta tahtis puhkusele min—

na. Aga siis tulid kohe uued asjad ette. ,„
P.Ojama82 kasutas seda kohe osavalt ära — pani tegema ,

seda viktoriini, makstes kolm—neli korda rohkem. Siis ta tervis; -

oli niipalju läbi, et ta läks kergema vastupanu teed,“3
.

l97l.aasta sügisel jätku saatesarigmeise maailmasõja mee;

nutustest. Loobutud oli endisest pealkirjast, loobuti ka esita;
mise põhimõttest "täna" ja "praegu", ent taas meenutati uuesti'l
suurt sõda. masinatfwmis täishooga töötanud üle nelja aasta,
pole nii lihtne peatada. V.Pant—kirjutas:———————— ——%—wr

—

.

"Rohkem kui aasta tagasi; 3.septembril 1970 andsime eet—

risse viimase, 313,8aate populaarsest sarjast "Täna, 25 aastat
tagasi". Pärast seda juhtus mõnigi kord, et tänaVal tuleb vas—

tu sõjaveteran või lihtsalt teleentusiast, võtab nööbist kinni
ja bäribš "target—***

"Mis parata — sõda sai otsa. 2.septembril 1945 pani Jaapan

relvad maha.“

"Aga ajalugu ju jätkus."
Tõsi seegi. Ilmselt on vajadus minevikumeenutuste järele

V.Pant "Mis määrab isiksuse? Georgi žukov", "Noorus", l97l,nr.4
Peedu Ojamaa; "Eesti Reklaamfilm" peatoim. š

lntervjuust A.Tiisväljaga
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vaieldamatu. Niisiis otsustasidki "25 aasta" tegijad jätkata
vanu traditsioone uue pealkirjaga — "Kas mäletad..." Erinevus
on veel selles, et senise kronoloogilise meenutusmeetodi asemel
grupeeritakse materjal temaatiliselt. Esimese tsükli pealkiri
on "Nürnberg". Meenutame kümmekond päeva järgemööda RahvusVa—

helise sõjatribunali tööd 250 päeva kestnud suurte sõjaroimari—

te protsessil. Meile on šbiks jälle filmid, fotod, kommentaarid

ja juba järgmises tsüklis ka sõjaveteranid. Metronoom hakkab
pärast teenitud puhkust jälle tiksuma.Ül

1976.3astal tõlgiti eesti keelde Arkadi Poltoraki tuntud
raamat “Nürnbergi epiloog"2, seega sarja eetrissemineku ajal

IIIA

polnud meie lugeja käes veel sellist mahukat Nürnbergi protses—

si ajalugu. Aga kui oleks ka olnud, eelistaksime meiegi kuulda)

noist asjust just Valdo Pandi interpretatsioonis. Saatesarja '3
"Kas mäletad..." järgmine alaseeria kandis nime "Tee korpusse &

(5 saadet) — siin kõneldi Eesti väeosade moodustamisest, 6.1as;
kurkorpuse lahinguteedest, tuhandete eesti meeste saatuse keerd—

käikudest suure Isamaasõja päevil.
,

———Järgnesid—meenutnsed—pealkirjade—all—"Rangelt salajane"
(5 saadet), “Koondume Uraali" (3 saadet), "Ludvig Kuristi viis
kevadet“ (5 saadet), “Leningrad" (3 saadet); "Stalingrad" (2 saa—

det), operatsioon "Trust" (2 saadet), “Sõduritee pole asfalt"
(6 saadet), ?Sõduriteel üle Oderi" (5 saadet).

'

Neid "Kas mäletad..." meenutusi tuleb kokku siis 50 saate
ümber, mis kuni l975.aastani Eesti Televisiooni ekraanil olid.
[

. . ."Telev1sioon" 1971, 4.—10. oktoober, nr.40
2

x
A. M Horropak "Hm HÖBpPCKMž Banner" Beesaee Hanarentorew „manc—
TechBa OõepeAs 'CCP, sooned 1969

3 vt."TeleVisioon" 1972, lO.—16.jaan., nr.2
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Valdo Pandi suutlikkust enamaks arvestamata, on seegi arv ühe

saategrupi jaoks korralik portsjon. Mis teha, et needsamad
inimesed varem olid lati liiga kõrgele tõstnud. Nüüd neist saa—

detest enam suurt ei räägita. Neid peetakse lisaproduktiks,
"25 aasta" räbalateks, mis eelneva kõrval suurt huvi ei paku.
Aastatega lisandunud uus informatsioon, ka vana, mida teatud
põhjustel ei saadud eelnevas kasutada — kas on see ülejääk
vanast? Suurelt osalt olid need saated sotsiaalse tellimuse
vili. Valdo Pant ja sõda teleekraanil, see oli midagi sama „”ä-
iseenesest mõistetavat kui igaõhtune "Aktuaalne kaamera". ' ';

Ilma selleta, nagu selgub televisiooni saabunud kirjadest, ei v

eksisteerivat üldse Eesti Televisiooni. Järelikult need “räba—
lad" olid juba ise enese õigustuseks.

“

Saatesari "Kas mäletad..." kujunes meie televaatajatel
hulgas väga populaarseks ning oodatuks. Neile, kel veel sel—

gelt meeles oli saatesari "Täna, 25 aastat tagasi", pakkus uus'
seeria palju lisainformatsiooni ja uusi fakte sõja—ajaloost.;J——*
Niimoodi "Kas mäletad.;.“ mõeldud oligi. Kuigi möödunud sari
oli väga mahukas, ei saanud seal ometi kõigest tarviliku põhja—
likkusega kõnelda. Selline temaatiline jaotamine võimaldas ju—

ba räägitut veel kord üle vaadata, täiendavaidlmaterjale otsi—
da ja eelnevaga sidudes vaatajatele pakkudap Sellisel esitus-
viisil oli veel üks voorus. Enam ei kihutanud tagant pidev aja—

puudus, jäi aega rahulikult saateid ette Valmistada ja loomuli—
kult lisas see omakorda saadetele tihedust. Lõppude—lõpuks ra-
huldati ka vaatajate igivana soov — neid saateid võimaldas
täiustuv videotehnika korrata. Noorele vaatajale oli "Kas mäle—

tad..." heaks kompensatsiooniks "kadumaläinud" "25—le aastale“
— Valdo Pant rääkis jälle ju sõjast!
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Ja mida me õigupoolest peame praegu meie televisiooni
suurimaks puuduseks? Seal puudub elav sõna, läbi subjektiivse
antud objektiivne. Kui soovite, me tunneme puudust heast jutu—

vestjast, keda oleks hea, mõnus ekraanilt vaadata. Kasvõi tun—

dide kaupa. Hiljuti oli mul võimalus läbi vaadata Pandi nelja
viimast saadet — kahte sarjast "Täna, 35 aastat tagasi" ja kah?"

te "Hispaania — inkvisitsioonist internatsionalismini". Minu

ümber kogunes arvukas, täiesti juhuslik vaatajaskond. Kellel
polnud parasjagu konkreetseid tööülesandeid käsil, see Vaatas % .

koos minuga need saated ka lõpuni. Neli tundi järjest, ilma »

pausideta. Kas võiks nimetada praegustest kommentaatoritest—
.

;
—reporteritest kedagi, kes selliselt Vaatajat köita suudaks?

Mitte eriti suur koormus lubas Valdo Pandil tol perioo-
“

dil käsile võtta muidki saateid. Ent üks, millest siiralt kah—

ju on, et see Pandil tegemata jäi,on televisioon lastele. Temaa

suurimaks sooviks oli pärast aktiivse ajakirjanikutöõga hüvas—'

tijätmist rääkida"*õhtuti*tele'rieki*aa—Iii—l*t väikeste poiste—tüd—

rukutega neid huvitavatest asjadest. Teame, et lastele oli
Pant varemgi palju põnevat pakkunud. Eelkõige muidugi multifil—
mide stsenaristina. Tema "Ott kosmoses" on hästi meeles veel
kõigil 20—aastastel. Aga televisiooni lastesaadeteni Pant ei
jõudnudki.

M > *

“A.T.: "Aga kui ta ei pidanud just-tööle mõtlema, siis
ta rääkis, et ta tahaks väga kirjutada ja teha lastele televi—
siooni. Ta ütles, et tal on üks paarkümmend ideed laste multi—

filmide jaoks. Mitte küll nii segaste jaoks nagu Priit Pärn
neid praegu teeb, aga niisugused head multifilmid niisugusele
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lapsele, kes õpib maailma tundma.
Või siis teine asi, mida ta tahtis teha — lugusid lennu-

kitest, autodest, ufodest — noh, salapärastest asjadest, mis

võiksid.huvitada eriti väikseid poissehšl
'

Jäägu siin Priit Pärna multifilmide üle kohus pidamata,
aga eelneva mõte on selge. Selles mõttes on Pandi vaatajad sar—

nased — nii lapsed kui täiskasvanud. Lapsemeelsust peetakse
heaks omaduseks ka tõsistest asjadest rääkimisel, iga hea re—

.

;porter peab olema veidi lapselik, et vaatajatele pakutav suurejna
' mat sisendusjõudu omaks. Valdo Pant uskus ise siiralt sellesse,;

.Amillest rääkis ja pani sellega uskuma oma vaatajadki.
. (

Pärast saatesarja "Täna, 25 aastat tagasi" lõppemist.
'

[võttis Pant käsile televisiooni meelelahutuse. Muide, "viites :
Avisioon" on samuti tema väljamõeldis. Räägiti siis ja räägitak—'

se praegugi, et Pant astus sellega väära sammu, olevat läinud "
"kergema vastupanu teed". Sellega tahetakse väita, et meelela—.
hutus on kuidagi alaväärtuslik2šanr—ja sellise—Ekaliibriga"
mees, nagu oli Pant, ei peaks taolise asjaga tegelema. Mida

aga keegi eitada ei saa — Pant tegi head ja sisukat meelelahu—

tust.
Valdo Pandi sisendusjõud ja nähtuste serveerimise oskus

olid nii head, et—tEist sellist reklaamispetsialisti annab ot—

sida. Selle heaks näiteks oli saade "Jupiter". “Pant polnud
filme näinudki, kommenteeris puhtalt ettekujutuse ja fantaasia
põhjal."2

Intervjuust A.Tiisväljaga
Sama
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Võib kindlalt väita, et kui meie elanikkond käis kino—

des sageli Vaatamas kehvasid ja Vahel halbu filme. siis oli see
Pandi “süü". Ja ausalt öeldes oli kinost väljudeski silmade ees
rohkem Pandi filmi—nägemus kui film ise. Tean inimesi, kes põ—

himõtteliselt harva kinos käivad, kuid kellele Pandi "Jupiter“
meeldis. Nad ütlevad sealt olevat saanud suurema filmielamuse
kui ise kinos käies. Seepärast võib praegu küsida nii kinostuu—
diotelt kui Ahto Vesmeselt, miks meie kinod kasSaplaane ei täida.

Meie raadio ja televisiooni mälumängude algust tähistab
aasta 1965, kui Valdo Pant pani raadios käima ÄAMETÜMravfinÜGhs

agu. Mängureeglid ja "vorm on vatepeal tublisti muutunud? vigu-'
nimetusedki, ent populaarsus on jäänud. Ma ei hakka nimetama

(

pealkirjaliselt mälumänge, mida V.Pant juhtis. Oluline on hoo—

pis muu. Kogu Pandi enda looming on üks suur mälumäng, mis imet

siis, et ta tahtis ka televaatajaid ümbritsevat elu teise pilgu—

ga jälgima panna. *

“Ja mis peaasi — püüdes nädala pärast paremini Vastata,
hakkad ka ümbritsevat elu paremini tähele panema, ajalehte mõt—

tekamalt lugema, televiisorit teadlikumalt vaatama, raadiokuu—
lamisest rääkimata. On ju nii, et kuigi me näeme palju; loeme

palju ja kuuleme palju, teame täpselt ometi üllatavalt vähe.
Aga uusi teadmisi, eriti kui need puudutavad meile olulisi Vald—

kondi, läheb alati ja kõigile Vaja. Ka koolinoortele tasuks sel—
les osas möelda — jõukohane mäng kuluks neile stiimulina mar—

jaks ära."l ”

Võib—olla oli Pandi jaoks mälumäng tema süstemaatilise
mõtlemise, kartoteegi või elunägemise propageerimiseks? Me ei

H.Palamets "Mälust, mängust ja mälumängust", "Edasi" 6.juuni
1972



tea seda. Oleks hea, kui see tõele Vastake.
'Kokkuvõttena tahaksin kinnitada, et viktoriinid on meie

televisiooni pärisosa, et neid tuleb jätkata, otsides ja lei-
des uusi, huvitavamaid, mõttekamaid, veelgi suuremat vaatajas—
konda haaraVaid vorme.

Meie võistkonna tunnustus Valdo Pandile, kes ehtpandili-
ku enesekindlusega juhtis mängu ka küllaltki keerukas olukor—

ras."l
Arvan, et pärast Paüidi surma on neist turniiridest kadu—

nud mäng, jäänud on kuiv võistlus hetketeadmiste ja punktide ni—

mel. Küsimuste ring on muutunud sageli liialt spetsiifiliseks.
Teame, et Pant seadis esiplaanile siiski küsimuste üldhariva .,

funktsiooni, mis tõepoolest eeldas ajakirjanduse ja elu teist— .
sugust, veidi põhjalikumat nägemist. Hoopis kadunud on aga huu—f

mor, mille on asendanud kuiv asjalikkus. Õige on ka see, et “
eelkõige saatejuht, s.t. küsimuste esitaja annab saatele tema

&

näo.
i.Valdo Pandi arvukate meelelahutussaadete hulgast peetak- '

se kahtluseta parimateks “Laupäevaõhtu"-saateid ja vana—aasta
õhtu mammutprogramme, viimaste hulgas aga eriti neid tagasivaši'
tavaid mõtisklusi kümme minutit enne šampusekorkide paukumist.

Üks asi on rääkida meie riigi tootmissaavutustest mõõdu—

nud aastal, paisates eetrisse kümneid head tööd kajastavaid ar—

ve ja lõpetada kogu jutt traditsioonilise sooviga "Head uut aas-

tat, seltsimehed!" Hoopis teine asi aga, kui sinu vana—aasta mõ

tisklusele vastuseks saabuvad tuhanded kirjad.
"Tänast kirja sundis kirjutama,see sügav elamus, mille

H.Palamets "Mälust, mängust ja mälumängust", "Edasi“ 6.juuni
1972
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saime kokkuvõtlikult õeldes "küünaldest, mida süüdatakse kal—

mistutel". Meil, nagu sadadel ja tuhandetel on südames mäles—

tused nendest, kellele süüdatakse vanamaasta õhtul küünlad
nende viimases puhkepaigas - olgu need emad, isad, õeduvennad,
ükskõik millisel viisil lähedased inimesed. On ka neid, kes

peavad selliselt mälestama lapsi. Täname, et mõtlesite ka neile
.inimestele. Küllap paljudki, kellele elu senini taolisi kaotu—ü

si pole toonud, mõtlesid Teie saate mõjul sellele, kuidas an—

da rohkem rõõme lähedastele inimestele, kelle eluaastad lähe—

nevad teatud saatuslikule piirile. Teie vana—aasta õhtu saade
'

on tore ja mitmekesine, kuid märkisime eelpoolõeldu eriti ära
just sellepärast, et see oli esmakordne ja sügavalt inimlik." -(

"Teie "mõtisklusi" kuulates oli mul tunne nagu teaks kogu“

maailm minu suurest kurbusest ja tunneb mulle kaasa. See oli
'

hää lohutus. Väga suur südamlik tänu teile, kes te oskate kõi—I

gile mõelda. Minu suur palve teileion, et ta ka sel aastal vana?

—aasta õhtul meid, südamest leinajaid ei unustaks. Alustasin
mitu kord kirja, et teid tänada,'ei suutnud aga lõpetada. Iga
kord Teid televiisori ekraanil nähes tegin endale etteheiteid,
et pole teid veel tänanud.":L A

'Need olid katkendid kahest kirjast, autoriteks lihtsad
inimesed. Nende nimed ei ole„antud juhul olulised, sest kirja—
de sisu kõneleb ise enda eest.

"Reporteritunni“ Vallandatud kirjade laviin ringhäälin-
gus jätkus hiljem üha kaSVavas tempos. Igale ümbrikule on Pant
kirjutanud märkmeid kirja iseloomu ja vastamise kohta. Nähta—

vasti on paljude kirjade sisu leidnud koha Pandi kartoteegis
Kirjade originaalid asuvad Elsa Pandi käes.



ja aadresside raamatus. Nende kirjade hulgas oli ”üsna tähe-
.lepanuväärsel kohal küllakutsete arv, mida ühel ajakirjanikul
rahuldada polnud võimalik. Vastata püüdis Pant küll igale kir—

jale. Eelmise kahe esitatud kirja ümbrikule oli V.Pant kirju—

tanud punase pliiatsiga: "liiga hell teema, vastata isiklikult".
Sügavalt inimlik, nagu kogu Valdo Pandi isiksus, oli ka

tema mõtlemis— ja rääkimisviis. Lihtsus, sealjuures, ei ole

patt. Olgu siin ära toodud katkend ühest tema aastavahetuse
mõtisklusest, küll mitte televisioonis, vaid kirjasõnas.

"Tagasipöördumatult vajus igavikku ju terve aasta. On

neid kellelgi nii rohkesti reservis, et ühe mõõdudes ainult
korraks huilataä ja klaasid klirinal kokku lüüa? Aeg ... Ma—

terjal, millest koosneb inimese elu. Tugevaim kõigest. Kuid ka“

hapraim kõigest. Ka sel rõõnsal nääriõõl undasid võpatama pane—

“' valt kiirabiaütode sireenid ning lõid korduvalt helendama opea
ratsioonisaalide aknad. Elu... Mis võib dla kaunim, kui ta tär—

—————kab! Kuid—ka kõige Viljakamal—aastal—ei—puuduahallaõõd. Hal—

jaid kuuski ei raiutud mitte üksnes tujuküllaseks valguspeoks,
nende oksi riputati ka krudisevale kruusale.

Juba mõnda aega taotleb ÜRO ühtse ülemaailmse kalendri
kehtestamist. Kahjuks leidub veel rohkesti Vaimupimeduse ja
usunõmeduse, huntade ja keisrikultuste hiinalnüüre, mis on se—

da takistanud. Aga kui kalender kehtestataks, oleks seal vana
ja uue aasta vahel kuupäevata püha, ülemaailmne rahupäev. Kuju—

tan ette, et lärmimuusika oleks sel päeVal keelatud, tsirkus
suletud, lokaalides mängiksid valjuhäälditeta vaiksed triod—

—kvartetid, kontserdisaalis orel, sümfooniaorkester. Inimesed
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pühendaksid ühe päeva aastas vaikusele, kodule, loodusele, ene;
.sevaatlusele. Sel päeval sünniks igaühe oma plaan eeloleVaks
uueks tööaastaks. Mõistagi pole küsimus kalendris. Kas meenu—

tame täna, milliseid sihte seadsime endale eelmise aasta l.jaa-
nuaril? Oleme need saavutanud? Olgem auSad — vahest jäi too
lihtsaimast lihtsamgi, üks väike õnnesoovikaart saatmata, kui—

gi seda oodati rohkem kui pensionitoojat? Kõikahuleb elus ette.
"Enamik sellest oleneb meist endist. *

' “'

Üle hämara, varjudest tume,

õrna ja sinava lume

heidab veerev, kustuv päike

punava läikef;
Valdo Pandi anne avaldus paljudes eluvaldkondades. Ring-ks

häälingus antud reportaaž mootorrataste ringrajasõidust Pirital
polnud nähtavasti päris meelest läinud, sest spordi—teemat jäta
kas Pant ka televisioonis. Ta oli nende hulgas, kes l972.aastal
tegid olümpiamängude ajaloole tagasivaatavat—telssarja,„mis?
koosnes neljateistkümnest saatest.

"Sport kui sajandi palge üks tunnuseid ja üks tema mõis—

tatusi. Kui võimas kasvatusvahend, kuid samas ka mööduv mood,

hullus, bisnessiobjekt, poliitika atribuut, kuigi seda vahel ka
eitatakse. Ja—läpuks—ikkagi sport kui kaunis elu, eneseteostus,
inimtahte ja —võimete areng, aus võistlus, üllas vaatemäng, nau—

ding. Lihtsalt sport, mis haarab nii või teisiti kaasa sadu mil—

joneid. Lühidalt, OM ei ole päris spordisaade, vaid kõigile mõel—

dud saade spordist. Spetsialistid ja entusiastid, jätkem tool
televiisori juures vabaks ka vanaema tarvis! Alustada pole kuna—

.

1 Valdo Pant "Neljasilmajuttu", Noorte Hääl, 1975, 1.jaanuar
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gi hilja."1
Pandilikult nõtke ja kaval eelreklaam vastas tegelikult

oma sisule. Hästi näitlikustatud, paljude makettide ja mude—

litega saade köitis paljusid, nende hulgas ka inimesi, keda

oleks raske nimetada spordientusiastideks, hiljem Vaatama

Müncheni olümpiamänge. V.Pandi enda kommentaarid saates ei
piirdunud kaugeltki ainult olümpiamängudega või sporditulemus—

tega. Sageli olid nad seotud oma aja sündmustega poliitikas, ka

ühiskondlikus elus. Pandile oli üldse iseloomulik selline ma—

terjali esitusviis, mis lubas mingit sündmust või teemat arenif"
dada laiemalt. Pandi asetatud rõhud viitasid sellele, mis tal—:

le endale tundus tähtsana. :(

l974.aastal sai Valdo Pant ENSV teeneliseks ajakirjani—
&

kuks.
Möödunud oli kakskümmend kuus aastat pingelist reporteeT

rimist—kommenteerimist. Neist suure enamuse Vallutas sõjateema.
Alates 50—ndate aastate lõpust ei olnud Pandil tegelikult pe—

rioodi, mil ta poleks tegelnud selle teemaga.
"Kas mäletad..."—sarjale pandi punkt l975.aastal, sisu—

liselt poole peal,sest ees ootasid uued sarjad. Ligemale aasta
ei rääkinud Valdo Pant teleekraanilt sõjast. Tundus, et see
teema on nüüd lõplikult ammendatud, vaatajatele ei ole pakku—

da midagi uut. Võibéolla teletegijatel endil polnudki sellest
erilist kahjutunnet, sest V.Pandi tööd ja mõtteid olid Valmis

ära kasutama kõik peatoimetused. *

Ent l976.aasta alguses oli küpsenud mõte, mis viis saate—

sarja "Täna, 25 aastat tagasi“ tegijad uuele, rängale ringile.
V.Pant "TV koostöösari "Olümpiamängud““, "Kehakultuur"
1972, nr.3i
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"25 asemel on 35. Kuidas see algas, kui oli 25?"
“Me pühendame selle saate sõjamehele, kes praegu 25 aas—

tat tagasi rebis end lahti kõigest, mis teda kaitses, ning söös—

—tis tulle, et kiskuda maha must haakrist Euroopa südamelt." Nii
kõneles kunagi ekraanilt Valdo Pant ja keegi ei teadnud, ka

Pant ise mitte, et esimesele Saatele järgnebji2 Saadet, Kõik
need olid pühendatud sõdurile, "kes ei pidanud liiga kõrgeks
Öidu hinda ka siis, kui see nõuab veel ühe elu — tema enda oma.

Pühendame oma saated sõjameestele, kes raskes pühas sõjas häviüV
?tasid hitlerliku fašismi."

Me mäletame suursarja "Täna, 25 aastat tagasiä„ Meie? ,*

A

Kümneaastased ei mäleta, Kui palju mäletavad 151 20—aas—

tased? On kasvanud uus põlvkond televisiooniVaatajaid, on koguéä

nenud uut informatsiooni Suurest lsamaasõjast. Sellest lähtudes
on Valdo Pant kavandanud uued saated. Ometi ei ole seatud ees—1

märk luua teist analoogilist suursarja, sest, nagu V.Pant ise
ütleb, "ei loodus ega looming armasta—lihtsatVkõrdustzh ————

Esimene saade algab mõni tund enne seda, kui fašistliku
.Saksamaa väed 35 aastatftagasi tungisid üle Nõukogude Liidu rii—
gipiiri."l

Nagu näeme, polnud Pandil kaugeltki plaanis loobuda sõja—
teemast ja pühendada end uutele ideedele. Nii raske on truudust
murda ühele armastusele, mis raskes ajakirjanikutöõs nii palju
loorbereidxtoonud.

Tõõ huvides peab ütlema, et seda sarja alustati mõnevõrra
- . u n .

.

- v. .... . —uues koosseisus 38 piisava matergalivaruga. ReZissoori kohuseid

"Televisioon", 1976, 21.—27.juuni, nr.25
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täitis nüüd Jaan Rommot, toimetajatööd tegi seis Varrak. Esime—

ne saade, mis käis eetris 21.juunil 1976.e;, oli salvestatud li—

gi kuu aega Varem, 29.mail. Unustatud olid tormamine, unetud
ööd ja mateejalinappus. Nagu ütles VePant sarja avasaates, pie
di uus saatesari eetrisse minema tihedusega üks viiele, võrrel—

des "25 aastaga”.
Loobutud oli ka vanast stuudiokujundusest. Enam ei käinud

kommentaator mööda maakaart i ega tõstnud ümber penoplastiriba ,

mis pidi kujutama riikide piire ja vahelduvat.rindejoont. See—

kord kasutati enam—televisioonipärast Vahendid — HIH—projekt»
Mu

siooni. Kommentaatori käeviipel muutusid seinakaardil paiknevad

riigid<rivärvilisteks, söltuValt muidugi Saksamaa anastusplaanii
de täideviimisest.

"25“ aastast“ oli möödas napilt kuus aastat, Valdo Pandi“
kommentaaride laadis ja esitusviisis oli toimunud suur murrang,
Enam ei vaadanud ekraanilt vastu üsna noor mees, kes justnagu
oma nooruse õigustuseks pakub välja ääretult osava sönädelavii—

ni, kes teab väga täpselt, millisele sõnale rõhku asetada, mil—

list intonatsiooni kasutada, et vastuvõtt oleks efektiivsem. Eks

raanil on nüüd elukogenud mees, kellele mitte keegi ei söanda
esitada küsimust, miks ta sõjast räägib, kui ise rindel pole
käinud. "Täna, 35 aastat tagasi" on söna otseses mõttes mälestu—

sed sõjast, koos juurdekuuluVate pauside ja killukese sentimen—

taalsusega.
„

Inimesel, kes näinud tervikuna saatesarja "Täna, 25 aas—“

tat tagasi", on uut söjamõtiskluste seeriat väga valus vaadata.
Ekraanil pole enam endine Valdo Pant, kes talle omase enesekinds
lusega paiskab fakte, tunneb ise oma jutust mõnu ja särab,-ä€

i
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Me näeme ekraanil vaid väga väsinud Valdo Panti, kelle esine—
mine pole enam nii kontsentreeritud, kes vahepeal nagu hajub
omaenese mõtetesse, kes sageli eksib ja komistab. Ta näib
pikamaajooksjana, kes enda arvepidamise järgi on viimasel rin—

gil ja kellele järsku õeldakse, et tal tuleb joosta lisaks veel
üks ring. Iga näitleja lOO.etendus on alati millegi poolest nõr—

gem kui teine—kolmas. Pant justkui tunneb, et nende faktide
ja lisamaterjalide pärast, mis sarjast "Täna, 25 aastat tagasi"
välja jäid, pole mõtet sellist titaanlikku tõõd uuesti ette %.,
võtta. On selge, et otsesaates poleks Pant isegi esimest kahte,"
saadet vastu pidanud. Et videotehnikagi oli tol ajal veel üsna ;
räbalas olukorras, siis salvestati neid saateid kõige lihtsama,
montaažiga. Keset saadet — stopp! — paarikümne minuti pärast “

'

jätkati, pärast lõigati mustad otsad ära, monteeriti kaks osa
kokku ja oligi saade valmis. Kümme aastat Varem oleks see olnud;

'salvestamise ideaalvariant, nüüd enam mitte. Ajad olid muutu—
nud, Pandi tervis samuti. ———nl-„, ;„—————,

Ja ometi, neile, kes polnud näinud "25 aastat", olid need,
taas õnnelikud hetked. Valdo Pant rääkis taas sõjast, rääkis"
just neile, kes seda varem kuulnud polnud, ja rääkis kõigele
vaatamata kütkestavalt, nii et jälle oli aastateks ette pla—

x.

neeritud" tunnid televiisoritemeešlš
Seekordsed sõjameenutused kestsid ühtekokku 2 saadet, s.t.

1 tund, ib ja pool minutit. Esimestes saadetes kasutati väga
palju filmilõike, küllap kindla tagamõttega, mille ajal Pant

"puhkas. Rääkisid kaadrid sõjast ja tiksuv metronoom.
5.juulil l976.aastal istus Valdo Pant viimast korda tele—

kaamerate ette. Ühel päeVal salvestati kaks saadet planeeritavast
?
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mitmekümneosalisest sarjast "Hispaania - inkvisitsioonist in—

ternatsionalismini". Oma elu viimastel kuudel valmistus Pant

edasi ruttama. "Temale omasel kombel oli Valdo osanud köita en—

da ümber grupi telemaja noori toimetajaid ja režissööre„ Toime—

tus, kus minugi töölaud asus, meenutas Hispaania kodusõjaaegset

internatsionaalse brigaadi staapi."l
Valdi Pandi viimased säilinud kirjaread:
“Eriti aktuaalne peaks yaatesari olema seoses tänapäeva

Hispaania,?ortugali, Kuuba ja Tšiiliga. Saategrupp ei ole unusgv
tanud sedagi, et kui talutaadid õhtuti aidalävel piipu tegid ;
ja poliitikat ajasid, oli Hispaania meil igapäeVane kõneaine.

A

Kaks järgnevat põlvkonda teavad Hispaania sõjast märksa vähem

või praktiliselt mitte midagi. Tahame seda vöga vähendada, toe;
tudes lisaks uuele filmimaterjalile, rohketale raamatutele ja ko—

dusõja veteranidele. Professor doktor A.—P.Pritsker, Hispaania,
võitleja ning hispanoloog oli meeleldi nõus olema meie saate—

———sarja peakunsultant„-Esimesed pDol—tosinat—mõtteavaldust»meenutust
temalt on juba helifilmil. Kuid kodusõjas võitlesid ka Suure Isa—

maasõja kuulsad väejuhid: kahekordne Nõukogude Liidu kangelane,
soomustankivägede peamarssal Rotmistrov, armeekindral Batov ning
terve hulk Teise maailmasõja suurkujusid alates kadunud marssal
Malinovskist; Veel on rivis ka Eesti Hispaania—veteranid ,., Ja

loomulikult on võimatu mõista Hispaaniat, peatumata rahvuslikul
'tmperamendil, kultuurilool ja muul, kus ikka ja alati on põimu—

nud kaunid Andaluusia ööd ja sünged inkvisitsioonikeldrid, Saate—

sarja režissöör on Jaan Hommot, toimetaja Rein Varrak."2

»Paistab nii, et uus teema ja uued inimesed on suutelised

T..—*— . ... .Tekst M,Talv1ku saatest “Ohtu Valdo Pandiga", eetris 1978,
28.jaanuaril

2"Televisioon“, 1976, l2.—18„juuli, nr,28
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Panti alati sedavõrd haarama, et vaevaVatele hädadele vaatama—

ta on ta võimeline uuesti ootamatult andma endast parima. Võib—.

—olla möjus siin ka pisut teistsugune saate vorm, suurem laVas—

tuslikkus, kus Pandi anne, nagu teada, enam välja paistis. "No

pasaran" — "ei lase läbi", mis omal ajal oli Hispaania patrioo—

tide võitluslauseks, sai uue Pandi saate motoks, ja, nagu sel—

-gus paar nädalat hiljem, sai see kogu Pandi ajakirjanikutee li—

pukirjaks. Mitte alla anda, võidelda lõpuni. Esimene saade uuest
sarjast oli sissejuhatav, rääkis rohkem saategrupi kavadest?
uplaanidest. Teise saate põhiesinejaks oli Elem Treierl, ka. ;

professOr AaPritsker, suure osa vötüs enda alla film "Hispaania
romantika“. Äsjasest väsinud Pandist polnud järel jälgegi. Tele—

vaatajatega lootis Pant kohtuda uuesti sügisel, sarja kolmandas

saates, enne seda aga, septembris—oktoobris oli plaanis korra;
ta teist saadet. j

Valdo Pant tahtis ajakirjanikutööd teha täpselt 30 aastat.
Ta arvas, et see on rohkem kui küll ühele inimesele, kui„seda,
tööd teha ausalt, kohusetunde ning täie pingega. Nii nagu seda,
tegi Valdo Pant. Tema enda määratud tähtajast jäi puudu üks aas—

ta ja kümme kuud. Eesti televisioonivaataja nägi ENSV teenelist
ajakirjanikku Valdo Panti viimast korda l8„juulil 19760aastal,
kui eetrisse läks teine saade"šarjast "Hispaania — inkvisitsioo—
nist internatsiobalismini“. 28 aastat kestnud ajakirjanikutee,
mis polnud kaugeltki alati sile asfalt, oli lõppenud,

Pikka aega vaevas Eesti elanikke küsimus; kes jätkab Val—

do Pandi poolelijäänud tööd, Kas Mati Talvik või Rein Karemäe

või keegi kolmas? Tagantjärele tundub see küsimus sama absurd—

sena kui seegi, et neid saatesarju enam ei ole. Kordumatuid

l Elem Treier, ENSV kirjandusteadlane, A.H,Tammsaare
Memoriaalmuuseumi direktor.
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ajakirjaniku—isiksusi korrata ega nende poolelijäänud saateid
jatkata pole Võimalik.

Eestimaa on näinud ühte Valdo Panti, kordumatut ajakirja-
nikku. Tema tööd peab edasi viima praegune, täiesti omanäoline
ning uus teleajakirjanike põlvkond. Sest Eestimaa ei vaja ju
Väikseid Valdo Pante.

nfq „'
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Käesolevas töös on esitatud ainult väikene osa Valdo Pandi
väga mitmepalgelisest loomingulisest tegevusest, Siin kaante va—

hel on tõenäoliselt esimest korda läbi töötatud see materjal, mis

kajastab V,Pandi ajakirjanikutööd meie ringhäälingus ja televi—

sioonis, käsitlemata jäi tema laialt tuntud tegevus filmistsena—:
lilly. "

ristina, belletristina ja näitekirjanikuna. Valdo Pandi loomingus
list teed jäävad tipptähistena kogu eesti ajakirjanduses märkimaf
mahukad saatesarjad nii ringhäälingus kui televisioonis. Tema ta;
lendi krooniks oli aastatel 1966—1970 eetris käinud telemammutsari

"Täna, 25 aastat tagasi". Huvitaval kombel pole seda sündmust te—

lepublitsistikas niivõrd märganud nõukogude televisiooniteooria
-kui meie filmikriitikud; Nende väidete kohaselt sai just televi—
siooni otsesaadete sarjadest, mille hulgas "Täna, 25 aastat taga—

si" oli Nõukogudemaal esimesi ja kindlasti kõige võimsam, alguse
televisiooni film— seriaalide sünd Vahe televisiooni ja kino va—

hel on eelkõige televisiooni simultaanlikkuses, mis kinos puudub.
See televisiooni omadus ei—ele üle läinud praegustesse teleseriaa—
lidesse. Arvatavasti- Pandi geniaalne vormilahendus, mille võtme—

sõnadeks said "täna“ ja "praegu", ning sarja eetrisseandmine ot—

sesaadetena pälvisidki nõukogude kinoteadlaste tunnustuse, See
fakt iseenesest toonitab Valdo Pandi suurust.

V

Meil on vähe ajakirjanikke, kelle isiksusel ja töödel oleks
elline mõju kui V,Pandil, Pant oli esimene, kes 50—ndate aastate

alguse Eesti Raadio kuiva ja ametlikku tooni muutma hakkas. Direk—
'!
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tiivide ja määruste keeles etteloetud saated ei saanud rahuldada
Eesti Raadio auditooriumi, puudu jäi eelkõige sõna plastilisest
kasutamisest ja elavast mõttest. Pant hakkas oma saadete materja—
lile lähenema hoopis mis moodi. Ajakirjanikust—vahendajast sai
ajakirjanik—interpreteerija. Pant seadis lähtepunktiks enda. Kui

saade polnud kuulatav ajakirjanikule endale, siis raadiokuulaja—

le ammugi mitte. Ta mõistis, et just ajakirjanik peab olema see,
kes ühe saate kuulatavaks teeb. V.Pant valis ühe ja ainuõige tee:
materjal tuleb endal eelkõige läbi "seedida", et seda seejärel
kuulajale “söödavaks" teha. V.Pandi saated olid kõik ülimal meä—NV

&

ral “söödavad". Eelkõige oli see tingitud Pandi suurest inimlikus—
(tamise püüdest. Inimese asetamine kOige kõrgemale teiste komponene

tide kõrval oli omane just esimesena Valdo Pandi loomingule. Aja—N

.kirjanik peab saadet tehes arvestama eelkõige kolme asjaoluga,
mille proportsioonide valik on tema suuruse tegelik näitaja. Need

on vaataja soov, otsese juhtkonna tahe, mis sageli on määratud

mitmete eeskirjade ning määrustega, ja lõpuks ajakirjaniku enda

südametunnistus. Ebatavaline olukord valitses 50—ndate aastate
algupoolel Eesti Raadios — rahuldatud ei olnud ükski nimetatud

aspektidest. Pandi teekond “inimese avastamisel" oli ühtlasi meie-

ringhäälingu, hiljem muidugi televisiooni demokratiseerimise prot—

sessi aluseks. Eõige markantsem näide sellel teekonnal ja kõige
enam tsiteeritud lõik Pandi loomingust olid telesarja "Reportaaž
revolutsioonist“ avasaate sõnad: "Inimese me võtame mõõdupuuks".

Selles Pandi võrratus leidlikkuses sisaldus erilisena just inime—

se avastamise moment. Revolutsiooni juhti V.Leninit polnud veel
keegi söandanud võrrelda konkreetsete tänapäeva inimestega. Alles
Pandi saatest mõistame, kui kõrgele tõsteti inimene, et teda luba—

' ti kõrvutada Leniniga. Sügav humanism ja lähtumine inimese prob—
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leemidest—seisukohtadest tegid Pandi saated lähedaseks just nei—

le, kellele nad mõeldud olid — inimestele endile, Eesti Raadig
programmist olid ühed igavamad ning kuivemad mai— ning oktoobri—
reportaašid. Teame, mida tegi Pant nende saadetega, teame ka, kui
põnevad olid tema võidupüha ülekanded Punaselt väljakult. Tagasi

,

tulles nimetatud kolme aspekti juurde, peab jätkama Lembit Lauri
»

mõttega: V.Pant tegi oma saateid suurte piinadega, mis tähendab
juba iseenesest südametunnistuse järgi töötamist, et suuremat
naudingut pakkuda oma vaatajaile. Valdo Pant on sõjajärgses eesti
ajakirjanduses harukordne kuju, sest kogu oma ajakirjanikutee jdbkf
sul kehastas ta ülejäänud kolleegidele elavat ideaali, peaaegu kõik
tema raadiokolleegid, ka temast aastate poolest hulga vanemad, väa?

tasid tema poole "alt üles". See ei tähenda hoopiski seda, et Pant;
oleks vaadanuduülalt allaž Tähtsamate ja vastutusrikkamate saade—

te planeerimisel ei olnud kunagi kahtlust reporteri valikul, ka?
vatsuste elluviimisel arvestas juhtkond ka Pandi näpunäidetega.

Tihti kasutatakse praegugi veel ühe või teise nähtuse ise—

loomustamisel mõistet "Pandilik“ — olgu see siis intervjueerimis—

stiil, esinemislaad, võrdlused kõnes, ladusad üleminekud või muu.

professionaalse ajakirjaniku asendamatu omadus. Ent lisaks iseloo—
mustas kõiki Pandi tõid kõrvuti tehnilise meisterlikkusega üli—

tundlik sotsiaalne närv„,Ta teadis alati täpselt, mida pakkuda
teatud situatsioonis vaatajale. Küsimus - kuidas seda teha? —

sõltub otseselt reporteri isiksuslikest omadustest. Valdo Pandi
saadete enamik, ja sealjuures paremik, kuulub propagandasaadete
mõiste alla. Siit muidugi imestus terves Nõukogude Liidus, kui—

das saab propagandasaadetel nii suur populaarsus olla, et isegi
meelelahutus ei suuda konkurentsi pakkuda. Muide, üks täpsustus.



Meelelahutussaated suutsid siiski ühel juhul väärikad partnerid
olla, ja seda siis, kui neid tegi Valdo Pant. Propagandasaade

aga kui kõige raskem ja samas väga vajalik saateliik vajab väga

tundlikke, sotsiaalselt aktiivseid ja hea intuitsiooniga tegijaid.
Pandi ülesanne oli veelgi raskem — rääkida asjust, millest

oli palju kõneldud, sagedus Sageli pöördvõrdeline kvaliteediga.
Ebatraditsiooniline näis ka saatejuhi noorus. Meil puuduvad õrne—

„

mast soost väliskommentaatorid ja spordireporterid. Sama harjumatu
kui nende ilmumine ekraanile oli seegi, et pisut üle kolmekümnef„

mees räägib sõjast. Ent see noormees rääkis traditsioonilistestk'
asjust ehatraditsiooniliselt, ta teadis suurest sõjast rohkem kui

staažikad sõjaveteranid, ja mis peamine, ta rääkis ausalt.
Pant tõestas, et ka propagandat saab teha huvitavalt ningf

kaasakiskuvalt, ilma teeseldud tõsiduseta. Tema saated olid enaa

masti koostatud põhimõttel: mina annan teile detaili, faktiderea
ja minu jutus sisaldub võti nende lahtimõtestamiseks. Ta ei eksi—

nud—selles Suhtes—iialgir—Ja—pole vaja—vist—lisadaT—et—lähtumine
inimesest, konkreetsemalt eestlasest, oli ka saatesarja “Täna,
25 aastat tagasi“ põhiprintsiibiks. Valdo Pant Suutis oma suur—

sarjas määrata ära ühe väikerahva koha tormilistes ajaloosündmus—

tes, tublisti tõstes meie eneseteadvust. Inimene, keda peeti ja
kes isegi pidas ennast mutrikeseks suures poliitika masinavärgis,
oli tagasi saanud kodanikustaatuse, ehk, nagu tõestas Pant, on -

olemas suurema või väiksema arvuga rahvaid, ent pole olemas suuri
ja väikseid inimesi, kui käimas inimsoo saatust otsustavad sündmu—

sed. Saatesari "Täna, 25 aastat tagasi" näitas inimest rahva osa—

na, üsna väikese rahva liikmena. Inimene pidi tundma, et tema elu
ei ole juhuslik, ei kulge väljaspool oma rahva püüdlusi ja taotlusi

&



„79,

Valdo Pandi käsutada oli ta kuulus oskus materjali isiksus—
tada, läbi mille toimubki ju vastuvõtt.“Siin oli objektiks eest—

lane, ta nagu vajas eestlasi selleks, et teoStada võrdlust —

eestlane — suur sõda. Telesari muutus eestlasele'justkui mõtte—

mastaabiks — ta sai aru, kui suur oli see sõda ja tema ise selles.
On tõenäoline, et kogu Valdo Pandi looming, aga eelkõige

telesari "Täna, 25 aastat tagasi" saab kunagi tulevikus sügava
teadusliku uurimuse vääriliseks. Vajadus selle järele on ilmne.
Praegu on meie käsutuses Arnold Edesi värskelt üleantud heliar—

M',hiiv, kus on olemas üle kahesaja saate fonogrammid. Need hõlbussla
!

tavad märgatavalt uue analüüsi ettevõtmist.
„

4

.

Eelnevalt oli pisut juttu Pandi fenomenaalsest'materjali'!
isiksustamise oskusest. Selle mõiste alla kuuluvad nii Pandi au:
toriteetsus kui sügavad teadmised, ajakirjaniku professionaalsed
oskused tervikuna ja eelkõige töövõime. ArVan, et just töövõime
ja pidev uudishimu kõige ümbritseva vastu teevadki tema ande erak
kordseks. Valdo Pandi enda elukäik näitas, et laadimata patareid t/

saavad varsti tühjaks. Ja kui miski teda raskelihetkel abistas,
siis oli see tema enda poolt seatud kohustus töötada. Töö kuju—.

nes Pandile omamoodi mänguks, mida oli isegi kõrValtvaatajal huvi—

tav jälgida. Muide, Pant ise nimetas patareide täitmiseks oma kar—

toteegikaartidele kogutud faktejamiswpäevxpäevalt täienesid uute—

ga. Pant oligi just kordumatu oma pideva uuenemisega. Alati oli
tal varuks värske võrdlus või uus idee.

Eesti ajakirjandus, mille pikki traditsioone Pant austas
ja mille tänapäevast nägu ta kuidagi primitiivseks pidas, ongi
just selle võrra vaesem, et tal on üksikuid tööst lugupidavaid
talente. Sellele Vaatamata, et silme ees on veel taoline eeskuju.
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Valdo Pandi mõju praegusaja žurnalistikale on täpsemalt
määratlemata. Tema kogemusi on kasutatud või üle võetud pigem

alateadlikult, enesele aru andmata, kas see võimalik on või ei,
kas võimed küüniVad või mitte.

Praegust Eesti Televisiooni programmi läbivad mitmed
'

V.Pandi algatatud saatevormid. Kõige jätkuVam nendest on mälu—

turniir, ent endist pealkirja kannab veel "Viitevisioon", "Uudis—

himulike klubi" on asendunud "Turniiriga" jne. Loomulikult nihu—

tab hea eeskuju televisiooni "keskmise" taseme veidi ülespoolgil
Reporterid on hakanud endile suuremad nõudmisi esitama, materja—.

li avamisel järgitakse mitmeid V.Pandi printsiipe — kõitvus, š;—'

na mõju kasutamise algtõed, mõned intervjueerimispõhimõtted.
'

Seoses tehnika arenguga on televisioonis ka palju muutunud.

Saadete videosalvestuste massilisus tõi enesega kaasa vahetu ko—

halviibimise efekti vähenemise, peaaegu täiesti on kadunud otSe—

reportaažid reporteri aktiivsel osavõtul. Kohati on vaid tradit—
siooni tõttu säilinud termin "reporter", tegelikult kannavad Ees-
ti Televisiooni argipäeva "intervjueerijad" ja "kommentaatorid“.
Viimane tähendab sageli uudiste ettelugejat, ja mitte nende lah—

timõtestajat, interpreteerijat. Teležanride ja erinevate saate—
vormide põimumine ning sellest tulenev nende äravahetamine on

eelkõige põhjustatud televisiooniéalaše'teooriakirjanduse nappu—

sest. Meil puudub juhtiVate telepublitsistide loomingu üldistav
teoreetiline käsitlus, mis omakorda annab aastate jooksul tunda
praktilise kogemuse "väsimisesh. On kujunenud reegliks, et Eesti
Televisiooni juhtiVad ajakirjanikud — V.Pant, H.Karemäe, M.Talvik
jmt. — ei oma erialast haridust, nende saated on “toitu" saanud
nende endi isiklikest kogemustest. Vajadust televisiooni publit—
sistikat teoreetiliselt läbi töötada ja tehtust üldistavaid järel—
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dusi pakkuda tundis omal ajal köige teravamalt Valdo Pant.1 Tema

uüksikud publikatsioonid selles vallas näitasid selget püüdu oma»

enda aastatepikkust reporterikogemust ühiste definitsioonide ja
öhetaoliSte tunnussõnadega siduda. Paraku jäid need katsed pigem

teiste reportaažide kriitika tasemele. Ometi väljendus fandi kat—

ses mure reportaaži kui televisiooni algusaastate žanrikuninga

järjepideva mandumise üle. Eriti oluline oli just Eesti Televi—

siooni otsereportaažide põhjalikum analüüs; sest siit kasvas väl—

ja reportaažibuum ka teistes Vabariiklikes stuudiotes ja mingil
määral ka üleliidulises eetripildis. Üldistava materjali puudusel-

!

muutus klassikaline reportaaživorm kiiresti oma sisult ja vormilt:
. <

“Säilis Vaid nimetus, mille külgehaakimist mistahes žanrile peeti '

meie heade traditsioonide jätkumiseks.
On üsna iseloomulik, et väljapaistvad praktikud ajakirjandus

„„ses ei suuda ise vaadelda oma tööd laiemas kontekstis. Selle töö/.
—peavad ära tegema nähtavasti inimesed, kes seisavad televisiooni
rutiinsest tootmisprptsessist eemal. Neid inimesi—agawei4valmistamu
ette ükski meie vabariigi asutus, järelikult peab seegi mure jää—-

ma ülikooli kanda.
Meie televisioonipildi praeguse kirevuse ja stiihilisuse

juures on äärmiselt oluline, et oleks läbi töötatud senine 25eaas»

'tane kogemus, mida suuresti kannab kogu Valdo Pandi looming. Pi—

kem teoreetiline käsitlus hoiaks ara korduva “jalgratta leiuta—

mise", tohutu jõu ja vaimse potentsiaali kulu, annaks tagasi Ees—

ti Televisiooni omanäolisuse Kõukogude Liidu üldises televisioo—
; .

L11 Tel—v I—I

.nipildi nivelleerumise protsessis ning suurendaks Ees (

siooni austajate hulka.
vt.vV.Pant “žanriskaalast saateskaalani, definitsioonist repor—taaZini", kogumik "Fakt, söna, pilt? ll, Tartu l965

?



Kasutatud kirjandus

V. Pandi trükis avaldatud tööd..). „b).—).y-p-b—h—y—u.-.—.—>- H——p—p——>—>— hub—...h—

Meie sõbrad, meie tuttaVad — Noorte Hääl, 5.mai 1975
Mis määrab isiksuse? G.žukov — Noorus, 1971 nr.4
Mõni sõna reportaažist raadios, kogumik "Abiks kirjasaatjale"' ENSV Ajakirjanike Liit, Tln.1961
Neljasilmajuttu — Noorte Hääl, 1.jaanuar 1975
Nouandeid tulevastele teleajakirjanikele, kogumik "DisseJuhatuf'telezurnalis tikasse", Tartu 1978
žanriskaalast saateskaalani, definitsioonist reportaazini,kogumik "Fakt, sõna, pilt" 11, Tartu 1)65v
Televisioonimammut ristlõikes — Sirp ja Vasar, 11.sept„1970
TV koostööSari "Olümpiamängud“ » Kehakultuur, 1972 nr,3
Artiklid ajalehest "Televisioon": 1965 — nr.39, 42, 48

. 1966 — nr.22
1967 - nr.21, 22

— ' 1969 — nr.22, 53
„ 1976 nr.25,28]

Eesti Nõukogude Entsüklopeedia, 6.kd. “Valgus" Tln,1974
1.3nbuaHosmq "OCpas ;aKTa“, HCKyCCTBO" MDCKBa 1975

C.Myparos, P. Iepe ”Huan, KGTOPMB B:0151 Gea CTyKa"
"Mekyccrao" MOCKBa 19/1

H. Palamets "Mä1USt, mängust ja mälumängust", Edasi 6.juuni 1972
H.Pa1amets,"Täna, 25 aastat tagasi“, Edasi, 5.sept.197O
H.Tiisvä111"Mõningaid televisiooniintervjuu probleeme",

kogumik "Fakt, sõna, pilt“ V, Taitu 1970
1.Trikkel„"Ajapeeglist“, Sirp ja Vasar, 5.mai 1979

I.Trikke1,“Ringhääling eile ja täna", "Valgus" Tln.l977
TV reporterid: H.Karemäe ja V.Pandi pressikonverents SEMPORE—69,

Cosercnoe pakmo M TEHBBHLBHMB, 1970
V nr.lv
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Artikkel-ajalehest "Raadio ja TeleVisiooni Saatekava" 1960, nr.39
Artiklid ajalehest "Televisioon": 1965 — hr.19

- 1966 — nr.37
1967 — nr.17
1968 — nr.52
1969 — nr.46'
1971 — nr.40
1980 — nr„15

Saadete "Reportaa mitte millestki" ja "Reportaaz revoliwts oonist"montaazlehed ENSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsi alist—liku ülesehituse Riiklikus KeekarliWV"
ZZ?Fondi nr.R—1590, nimistu nr„2, toimikud 627 ja 803
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Lisa 1

Valdo Pandi tööde ja tema kohta ilmunu loetelu alates
esimesest trükis ilmunud tööst l957.a. kuni 1978.aastani.

' Materjal on järjestatud kronoloogiliselt. Retsensioonid
filmi "Öhtust hommikuni" ja näidendite "AVarii" ning "Lasud
tuisus" lavastuste kohta on järjestatud kirjutajate nimede tähes—
tikulises järjekorras.

"VALDo PANT

Tööd ja kirjandus tema kohta
1957—1977

AA
;, .

'

VALDO PANoi TÖÖD '
4

Avarii. /Stseen samanimelisest näidendist. Toim.märkusega./
— Rahva Hääl, 1963, 3.noV.
Miška.

.
— Rmt.: Pilk nähtamatusse. Valimik kuuldemänge, Tln.,

1969J 1k.245—286.

X

Reporteri pilguga. /Eesti Raadio tööst./
— Sirp ja Vasar, 1957, 4.mai.
Kohtumised mikrofoni ees. /Raadiopäevaks/.
— Sirp ja Vasar, 1959, 8.mai. '

Kohtumine Vutšetitšiga. /Skulptori 50.sönnipäevale pühen—
datud näituselt. Leningrad./

— Kultuur ja Elu, 1960, nr.5, 1k.8—lO,19.
Läbi Tallinna ja aastate. Reporteri märkmikust. /Mälestusi

1905., 1907. ja 1940.a. sündmustest./
— Looming, 1960, nr.7, lk.1045—1058.
Mikrofoniga maal, veel ja õhus.

— Sirp ja VaSar, 1960, 6,mai.
Tundmatu kangelase jälgedes. /Kangelastegudest Suures

lsamaasöjas./ ;
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— Koguteosz'Võitluse radadel. Tln., 1960, 1k.407—426.
"õxo XHK". — COB.neqa1B, 1960, M 8, 0. 30—32.

Mõni sõna reportaazist raaadios.
— Koguteos: Abiks kirjasaatjale. Tln., 1961, lk 41 43-

Reporter Valdo Pant: /Mõödunud tööaastast.“Öhtulehe" aasta—
Vahetuse intervjuu./

— Õhtuleht, 1963, 31.dets.
Mitmelt lainelt. /Eesti Raadio tööst./
— Sirp ja Vasar, 1964, 8.mai.
Eetrikilde.
— Pilt ja Sõna, 1965, nr.6, 1k.l6—l7.
"Kolm intervjuud kuue minutiga":

/G.Hololei; l.Trikkel; V.Pant. Raadiopäevaks. /Ü1es kirjut.
P.Kaasik. .

.

— Rahva Hääl, 1965, 7.mai.
žanriskaalast saateskaalani, definitsioonist reportaažini.

/Ettekanne l raadio— ja televisioonialasel teoreetilisel konve—,
rentsil. Tallinn. 1964. Lühendatud./

.
—

*

'

— Koguteos: Fakt, sõna, pilt.2. Trt., 1965, lk.88—107.
„TY.— Neanurivsa Helsingi — Tallinn.
/Rahvusvahelisest Viktoriinist./
— Kodumaa, 1966, 28.sept.
Täna 25 aastat tagasi. /Eesti Televisiooni saatesarja

ettevalmistamisest./ '

— Kodumaa, 1967, 15.Veebr.
PenopraM MB npomnoro./Bece1a & noname penopmayaa' mopn

' mccnexoaamma ?KM3HH/. BanmcantC.MyparoB.
— Hypaanmcr, 1967,.M &, e. 34—35.

"Sirbi ja Vasara" ringküsitlus: Milline teos (sündmus)
kirjanduse, kunsti, muusika, teatri, filmi jne. Vallas jättis
Teile l968.a. kõige sügavama mulje ja miks? /Vastus./

— Sirp ja Vasar, 1968, 27.dets.
/Eessõna G.Martelli dokumentaaljutustusele "Mees, kes

päästis linna“ ("98 korda üle piiri")./
— Õhtuleht, 1969, 18 mälts.
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Laulusajand. 1869—1969. /Fotoalbum. Koost. A.Tamarkin.
Tekst: V.Pant. Kujund. A.Mesikäpp. /Tln., "Eesti Raamat“, 1969.
/112/ lk., ill.

Võit l4lB.päeval. /24 aastat võidust fašistliku Saksamaa
üle./

— Sirp ja Vasar, 1969, 9;mai.
Penopiak C-KDHEC. /Oõ.aor.renepen0prepe Peas KapeMHa/.
-'mypsanmcr, 1969, % 9, c. 33—35.

! .

CGFOIHH, 25 HBT assai; /Oõ oxsumu.rehenepeiaqe Bcr.rene—
IsmgeHMH/. '

-

— Paika M Venesmieske, 1969, % 5, 3. 3—5.

Televisioonimammut ristlõikes. Saatesarja "Täna 25 aastat
"tagasi" lõpu puhul /Eesti Televisioonis/.

— Sirp ja Vasar, 1970, ll.sept. '

.

5

!

Võidukevad ja kontrastid. /25 a. võidust Suures Isamaa?
&

sõjas./ '

'

— Kultuur ja Elu, 1970, nr.4, lk.23—26.

Filmiankeet. /Nõukogude Eesti filmikunsti saavutustest ja';
puudujääkidest l968.—l97l.a. Mõtteavaldused: V.Pant jt./

— Sirp ja Vasar, 1971, 12.märts.
„* /© napsa? runesmamoHHOž nepexaqe/.

— B KB.: MyparonC., šepe T. Harm, koropse BYÜÄHT sea
cryKai m., 1971, 0. 14—15.

30 aastat Teise maailmasõja pöördelahingu algusest ja
vastupealetungist Volgal.

"“'J'Ka1ender. 1972. Tlna, 1971, lk.45—52.

Mis määrab isiksuse? Georgi žukov. /Nõukogude Liidu
marssal./

» Noorus, 1971, nr.4, lk,5—6.

Intervjuu Valdo Pandiga. (Päritolult PõlVamaa mehega.)
/Ajakirjanduse päeva puhul./ Üles kirjut. 1.Kappo.

— Koit, 1972, 6.mai.



30 aastat suurlahingust Kurski kaarel.
— Kalender. 1973. Tln., 1972, 1k.60—67.

TV koostöösari "Olümpiamängud".
/Uuest spordisaatesarjast Eesti Televisioonis./

— Kehakultuur, 1972, nr.3, 1k.83r84.
Volgalt Dneprile. /Retkest mööda Suure Isamaasõja lahingu—

paiku./
— Noorus, 1973, nr.ll, lk.9—l5.
Laial rindel. /Teisest maailmasõjast./
— Noorus, 1974, nr.7, lk.22—25.
— Neljasilmajuttu. /Uusaastamötteid./

“Noorte Hääle" lugejate küsimustele vastab Eesti NSV teene—3
Eine ajakirjanik Valdo Pant.

— Noorte Hääl, 1975, 5.mai. (Meie sõbrad, meie tuttavad.)
Veri ja kuld. "Ballaad—75" esimese auhinna töö. /Olukirjel—

xdus. 30 aastat võidust fašistliku Saksamaa ule./
— Noorus, 1975, nr.5, lk.13al8.
KpoBb M sonoro.

—- —=—%onouéas—äemoammTfl9VéT—V maa.
„ Asinis un zelts. »

Liesma (Riga), 1975, nr.6, lk.13—l4.
Veri ja kuld. — Lati k.

Kraujas ir auksas.
— Jaunimo gretos, 1975, nr.6, lk.4—6.
Veri ja kuld. — Leedu k. '”

Oli Viimane rahuöhtu. /Suure Isamaasõja algusest./
— Noorus, 1976, nr.6, 1k.19—21.

/Eesti Raadio Viimasest reportaažiautost: Stenogramm
raadiosaatest./

— Rmt.: Trikkel, I. Ringhää1ing eile ja täna, T1n., 1977,
1k.96.

I
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TB. Penoprepu; Hpecc— Kosmepeaumx Kouueamamopoa BTB „. .. 1

B. HaHTa M P. Kapemne - »;„g, »

'"CoB.pagmo M Teneamneame".l970, Hp.1 ,

Artiklid ajalehest "Televisioon" —

1965 - nr.39, 42, 45, 48
1967 —-nr.22, 25
.1970 — nr.20
1971 — nr.40, 41.
1972 * nr.2, 3, 8,13, lgé 33: 38
1973 " Iir—39 5; 179 19;
1974 — nr.l4, 37, 38 394 647
1975 — nr.3, 18, 29,„39, 42,'45
1976 — .nr£25,28

KIRJANDUS VALDO PANDI KOHTA ””* 3

(
Eesti*NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus /30.X 1965/ vaba—

riigi töötajate autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Pre— *
i

siidiumi aukirjaga... Pant, Valdo Voldemari p. — Riikliku Raadio
1

'ja Televisiooni Komitee kommentaator. %

— ENSV Ülemnõukogu Teataja, 1965, nr.44, 1k.1122. «

'
E

»Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus /24.1V 1974/ vabas,
riigi ajakirjanduse ja televisiooni töötajatele Eesti NSV teene—
lise ajakirjaniku aunimetuse andmise kohta... Pant, Valdo Volde—
,mari p. » Eesti Televisiooni kommentaator.

4 — ENSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja, 1974, nr. 19, lk. 441.

* X

Filmistsenaariumide võistluse tulemused. /lll auhind
V. Pandile filmistsenaariumi "Kullasoon" eest. /

—'Sirp ja Vasar, 1959, 18. dets.
Liives, A.

„

Terad ja kõlkad. /Filmistsenaariumide võistluse tulemus-
test. Ka filmistsenaariumist "Kullasoon"./

— Õhtuleht, 1959, 10.dets.

Ird, K.

Miks nii vähe sõelale jäi? Mõeldes lõppenud näidendite—
võistlusele. /Ka V. Pandi erfutusauhinna saanud näidendist "Avarii" /

— Rahva Hääl, 1962, 9. dets. ? >



Siimaste,Lr' , „”
Kaks algupäranäit raadioteatris, /V.Pandi "Miškaü;äél„f;

H.Sergo "Kaugel kodumaast"./ "'
» Õhtuleht, 1962, 21.märts.

Väli, Hr ,

On jõutud täismeheikka. /Nukufi1m “Ott kosmoses". Stsena—
lrist V.Pant. Režissöör E.Tuganov./

»

"

— Sirp ja Vasar, 1962, 12.jaan.
IMHrdvee, E.

. .

"Kivid ja leib". /Dokumentaalfilm. Stsenaristid: V.Pant j
Režissöör S.školnikov. "Tallinnfilm“./ ',“ „,

— Noorte Hääl, 1965, 15.juu1i.
'

Tamberg, K.
.

Et vaatajani jõuaks ka möte. /Ka dokumentaalfilmist'
"Pööripäev". Stsenarist V.Pant. Režissöör V.Koppel. "Tallinnfilm",/

— Rahva Hääl, 1965, 20.mai.
' '

Ots, K. , , “
Tass kohvi Valdo Pandiga. /KDhtumise1t Tartu sõjaveterani—

dega./
. .

.

.

— Edasi, 19693 lT-juuli.
* Valdo Pang; /E1uloolisi ahdmeidi/

„

— Rmt.,; Pilk nähtamatusse. Tln., 1969, 1k.336.

-3ntmasasmq T. ,
'

Pa3„£Ba, TpM, qerspe, sac BCBFD MMHHMPH„ émnaM

"3CTDHMH". /Ü-pBHDpTBpB B.BaHTe/. " -—f—M„i „n;,
— CDB."paÄMD M Tenesmresne, 1969, % 11, ©. 29—32.

Neithal, M.

Pant, Valdo.
— Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Tln., 1975,

x

lk-263-
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Valdo Pant. /1928-l976.'Nekroloeg./ „

7

— Rahva Hääl, 1976, l.aug.; Noorte Hääl, 1976, 1.aug.;
Sirp ja Vasar, 1976, 6.aug., lk.7; Edasi, 1976, l.aug.; Õhtuleht,
1976, 2.aug. — Allk.: ENSV MN Riiklik Televisiooni ja Raadio

"

Komitee, ENSV Ajakirjanike Liit ja ENSV Kinematografistide Liit.
Valdo Pandi matus. /4;aug.1976./
— Rahva Hääl, 1976, 5.aug.; Noorte Hääl, 1976, 5.aug.;

Sirp ja Vasar, 1976, 6.aug.; lk.l4; Õhtuleht, 1976, 5.aug.

Anton,0.
'

On ja jääb. /Mälestuseks./
*- EdaSi, 1976, [Laug-

0 A
.

Anupöld,-E.
Võidujooks ajaga. /Mälestuseks./
— Sirp ja Vasar, 1976, 6.aug., lk.7.

Kappo, J.
' In memoriam.

— Koit, 1976, 3.aug.

Rimmel, R. 1.
'

' Ajakirjanikuteeenale;asfalt4—£Mä1eatusekswäL— —„——„1„
— Noorus, 1976, nr.9, lk.23.
Banbio Hear. /192841976. HeroHorj.
— CBH.BCTOHMA, 1976, 1 aar.; Honolera BoroHMM, 1976,

3 aBr.; Beq.1annma, 1976, 2 aar. — ÜOHMMCM: Toc.RoM. CM ECC? no
reneanxeano n palmoeemaamw, Oona HypHaHMCTÜB 366? M Come KnaeMa—

—"*TDFpa©HOTüB49€ÜP. “* —' '
*

Hoxopoaa H.HaHra. ji aar. 1976/.
— COB.3CTDHMK, 1976, 5 aBr.; Beq.Tannma, 1976, 5 aar.

“Trikkel, 1.
Ringhääling eile ja täna. Tln., "Valgus“, 1977.
V.Pandist, lk.92,93,95,108,111,114,120,138, kleebis.



Artiklid ajalehest "Televisioon" —
'

196O — nr—39.-

1966 » nr.ll,37,40,50,52v
1967 — nr.24,33,35

] 1968 » nr.3,4,l6,28
1969 — nr.20,24,26,31
1970 — nr.23'
1971 — nr.4,42
1973 ” nr'27342
1974 — nr.1551
1975 — nr.l9,26,45
1978 — nr—3,4
1980 *- 111515

Täna 25 aastat tagasi.
Eesti Televisiooni saatesari.

Täna 25 aastat tagasi.
”' Edasi, 1967, 7011131.

»Pilt, v. 7

Täna 25 aaStat tagasi. Saatesarja koostaja V.Pant ELKNÜ
,

.npreemia kandidaat.
'

— Rahva Hääl, 1968, 20.0kt.

- Lassell—H..
"Saatesarjast "Täna 25 aastat tagasi". /Reservpolkovniku

mõtteid saatesarja lõppemise puhu1./
'

» Õhtuleht, 1970, 19.0kt.
Palamets, H. „

Täna 25 aastat tagasi. 30.V 1966 — 3.1X 1979,
* Edasi, 1970, 5.Sept. —„ „a, „—1

Paul, I.
Märkimisväärne võit telerindel.
& Rahva Hääl, 1970, 4.sept. '

-

7—
“

Mypaies C.

Maorocepmžaae TGHEBHaKDMCTBa. AKTep; nepceaax, BPMTBHL:

npoõnema apamatyptmm ronyõnto expaHa. fTaKme & pyõKMRe "CGTDÄHH,
25 new saaan .."/

— Hmr.ra3., 1974., 29 Maa, c. 8.



Mypafos C., šepe ?.
Pacexaausaer B&HLLD Hear.

„ ,
— B KB.: MypaTBB C., éepe T. Enam, Karepne BXGÄHT Gea

„yxa. H., 1971, G. 135—155.
' *

25 years ago.jl
— Moscow News, 1969, l7.mai, lk 13
Täna 25 aastat tagasi. — Inglise k.

Artiklid ajalehest "Televisioon" —

1966 — nr.22, 26 ,28, 29, 31, 39f5, 46, 49
1967 » nr. 2 ,17, 18, 19, 21, 26, 28,501968 » nr. 5, 10, 17, 27, 39, 45, 52
1969 — nr 4,5, 9,11,19,22, 38 39, 40, 46, 48,"

52 ,53
„

= ' 1970 » nr.l,6,l9,25,31 *

»" ' l97l — nr.20v

, Õhtust hommikuni.
Kinonovell. M.Ralda samanimelise jutustuse järgi.LJ

stsenarist V.Pant. Režissöör L,Laius. "Tallinnfilm",
Lott,J. ,

.

.

-

,
„ %

Ühest kinoseansist. '

— Sirp ja*Vasar, 1962, 2l.dets.
Tobro,V. *

Önnestumine küll, aga ...4

MTHaTLBBa'H.
Mynbc TBupqecha.

„„1„Mcgyccrgblxmam, 1952,11 11, 0. 52—53.
“0 Beqepa la y1pa".

— Mucn.1msoae1&na, 1963, 5 maa.

Eepxb.
Yraqauš Eeõmr fpeamccepa A.Hašyc M aKTpncm B.ÄHpM/.
— CDB.BKpaH, 1963, % 4, c. 8.
Pas müsu kaimynus.

.

— Ekrano naujienos, 1962, nr.36, lk.6.
Meie naabrite juures. » Leedu k.
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Avarii. Näidend.
Lavastus V.Kingissepa nimelises TRA Draamateatris.

Kask,K.
Siit.jäi meelde palju tuttavaid. "Avarii" lavastusest.

(Lavastuse Vaatlus piltide ja intervjuudega.)
— Teatrimärkmik 1963—1964. Tln., 1966, lk.69—92.

Kilgas, P.
Kes võitis » kaotas? /Ka näidendi “Avarii" lavastusest./
— Noorte Hääl, 1964, l9.veebr.

Link, E.
Inimesed ja avarii.
„ Sirp ja Vasar, 1963, 22.nov.

Luik, H.
Peamine on elutõde.
— Õhtuleht, 1963, 20.nov.

.Lumet, H.
Võitlus inimese pärast.
— RahVa Hääl, 1963, l6.nov.

Org, V. „

“Esietendub V.Pandi "Avarii". /7.nov.l963. Sõnum./
— Sirp ja Vasar, 1963, 7.nov.

Tammur, L.
Algupärand teatrilaval. /Ka näidendi "AVarii" lavastusest. /
— Rahva Hääl, 1963, 17. nov. AA—

Tammur, I.
Rikas loominguline aasta. Intervjuu teatri peanäitejuhi

I.Tammuriga. /Ka näidendi "Avarii" lavastusest./
— Noorte Hääl, 1964, 21.veebr.

V
Tsehotarevskaga, T.

Otsida, alati ja väsimatult. /Ka näidendist “Avarii"./
» Sirp ja Vasar, 1964, 30.0kt.

“; .-
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EmenbmHmB B. -

Ocrpme M paBHHe. /TaKH8 o UBBCB "ABapMH"/.
— TeanaHbHäH mnaabl 1965, % l,'c. 28—31.

Hyroaczez H. „

.

V

Knayc Relax — qEHDBBK BDHM. fOõ MCUDHHEHMM punn H.Heiana
aarepom A.OpaBa/. '

— MonoLeKL BGTDHMM, 1963, II nen.
YEÖD &.

qBHÜBBK M BpBMH. *

— 003.3039ama, 1968, 11 rex.
UeõerapeBCKaH TT

' ,"1 ' y'
HCHdTB. Beerxa M HeycraHao. /TaKxe o naece "Asaan"/.
— CoazKyanypa, 1964, 22 GET,

Lasud tuisus. Kriminaalnäidend.
Lavastue Viljandi teatris “Ugala".

„Kalmet, T;
Selle aasta Viimane etendus. /Esietendus 30.dets.l976./
— Tee Kommunismile; 1976, 30.dets. '

Kalmet, T.4 „
.

Valdo Pandi “Lasud tuisus" Tallinnas.
.

/Ee101eVatest külalisetendustest./
'

'

— Õhtuleht! 1977, 29.jaan.
Kalmet, T. .

Valdo Pandi "Lasud tuisus" Tartus.
/Ee101evastekülalisetendusest./

— Edasi, 1977, 19.teebr.

Laas, M,

1 Realavastus — missugune ta on? /Ka kriminaalnäidendi "Lasud
tuisus" lavastusest./ * .„

— Sirp ja Vasar, 1977, 11.märts, 1k„6.
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Valdo Pandi kartoteegikaartide näidišed.
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NV ILE/V/NGRAPIÕOR/J SPASSK/éjj
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"terve  mõ1štuse"esinda $

" „q sides k t. R. COTT ';aimes-kond. Talenton tuntavkapgoletžnnisž pä—
„ž51P0h3d1.BS pole malefakiir ega erak.E1abJJF
T - a Teda tõmbavad filosoof. traktaadid ,BUN

&)
IanK ,OKUDZAVA. SKRJABIN, CHOPIN S V. . . . . ALJ: rIl“ „. —-

,poplaulja d(. ). "A„LES fluüd tunnen suušt žai?
.",

(0

<:

C..)-

i—J

-

(:
P'

CN

P"-

:|-

H Ülikoolist sai BS ”jakirgudigudinlom1.hun1.c—tiitleid ei fetišeeri."Mul ei ole hirmu üksiku“t es,ka mitte- võimaliku tiitlikaotuse ces.„
tohi üldse karta kaotusi!".— "Kui suudad talits
tsio one pärast ilusat võitu või hirmsat kaotus1

run—0
d edaspidi kõvemin1(võiste°1da." — Kui SPÄoohI(l-
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C

siis aplodeeris tasv01tgsleškoos publikuga. (Heuer
polnud seda varem näinud) "K id Paul Petrovitš.m
gis tõepoolest hiil'gavalt".Samal ajal poleBS saladust teinüd sellestk1, et

eao end"1a1säks;"Jah,la'isk. Turniiride v'aheL kiusab—
see tõbi mind kõvasti japidev treening jääblünkli—
kuks". Selle eest on tasaanud sugeda BOTVINNIKULT'

“... Sellis ens nägi ValteerEUER BS—t enne ISLANDIT

1972, Kus HL male— imet -ootas RobertFIÜHLRllt purus

tav kaotus. +++ NB 28. 6.19721
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otodel:
) V.Pant "Täna, 25 aastat tagasi" tegemise ajal
) Saatesari “Täna, 25 aastat tagasi"
) V,?ant kuulsal maakaardil
) iaulupeoülekanne 1969.aastast.

,
Vasakultz'H,Kaljuste, J.Variste, T.Vettik, G.Ernesaks ja
„' V.Pant

)"Kas mäletad... Nümnberg“ 1971
) Mälumäng "Viis Viie Vastu".

-Vasakult: TeUba, V.Pant, Õ.Heinmaa

) Saatesarja "Täna, 35 aastat tagasi“ tegijad.
Paremalt: t01meta3a E.Varrak, rGZissoor J.Rommot

) Saatesari "Hispaania — inkvisitsioonist-internatsionališmini“.
Viimaseid fotosid V.Pandist,
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; B xaHHom umnnenuoä paõore aagmcn 0633? 0 TehenyÕHÜHMCTquCRDä

ÄEHTEHLHOCTM MBEBCTHDFDVÜCTDHCKOPO panna—M Ténepenopwäpa, $acnymeu—

(HOPE xypnanMCTa GGTDHCKDE CC? Banbao H&HTä /1928;I9?6/.'HT06H nyu—,

me HDHHMaTb era TBoquCKMt HyTB M TmopquTBo K&K-TBHéKypHaHMCTa,

paCCManMBäBTCH B ÄMHHOMHOE paõoTe m era LeHTeHbHOCfg B GCTÜHCEDM

.,panmo B 1948-1966 rw.
„.[Au

CoÄepmahme=xaHHoä paÕDTH pasxensercx B TpM anTm. B nepaaš,
qaCTM onmémBaeTca Haqano paõoTa B.ÜaHT& K&K pehopTepa.B BGTOHEKOg

'

paine,-cmanonnehme HypHaHMCTBB B.HaHTa M H.HAYPH B&ÄyšMMH penopwe—

pann BCTOHCKDTO paane: c MMKpoquOM n pyKax cpcnn BDCCTaHoBMTeHež

nacnégoeHHoro TaHHMHa, mnmepsšm c erTenaMm Kynhrypw, c nwaamm Hé

Hapöna. Benymmm K&HPBM HšHHeTCH õecexa E CTylHM. HepBym Bcecgmaäym-

npemmm 3CTDHCKOMy paxmo upmuacmna cepns panmonepelaq„B.Hayma Ra TB—

———1nf—EDäHL, & Tazxe npemun Ba geczm3ane B Hmzäua—aa nepagaqš HEX DC—«ä

Bbõoxnna CDBBTCKaH apnnm". BTM nepenaqn noxasanz H&HTa K&K TöHaHT— :

HMBére KOMMeHTaTDpa ruraHmcxoro—Tenecapmana "ÜGFDÄHH, 25 nsT Ha— %

L

3aa",n0Topmš paCCKaBaH ü repnmqecxmx cpaxeawn caBechero Hapwna
:

B rsxw Benmmng„OTquCTBeHHaš BDEHH.4OÕ saan cepmane TOEOpHTCH BD BD

pos anTm BTaš päÖGTH.

B'1965 roxy Haha yman ma pagmc ; Tenenmxegme c B&MepeHHBM ;

npaionxama anum npammx nepeaaq paxma B Tenesmleunn. Hepame npaume 3

'nepexaqm ne TGHBBMÄGHMD õmnn HDBanpeKme "PenopTaxm HM o usu", B KD

TDpHX Tema, HpOÕHBMdTMKa, maag BDBHMKamT TDHBHD B TEEGHMM nepvxa- ?

qu. .
« ?

TpBTBH qacTL paõora— H&MepeHMš H.HaaTa UDBTOPMTB B anHumne
TaKoa Hu Tanecepmun, PO yme nag LgääššHsH "Caronen, 35 new maaag“
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nha nacnmzoaagera.nezancšms, EDTBPGG ma smxana ganHHVCBaEMH rna—

saMm ? H&KDHBH — naxramaexm E 2059; eapHm Tenžpyõnnümuwmxn “EnnaEaH
— aT Hngnmsnunn Lu EHTGPHdHMGHöHHBMä."

B XMHHDMHDE paõmTe yTBBpKlašTGH HBDÕXDÄMMÜGTB aanbaešmera Ha—

gqhara nocneaagagma TBopqecTBa B.HaHTa, qToõH nanque MByanb era
Getaway äypHaHMCTcKu? UHHT m TäK ynquaTL ceroxgamamm nporpammy
GGTÜHGKDPD T&Hmsnxenmz;

/'1 7
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yäjkaaiš
Ä- K&«u„w„„z ,
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