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Ole Sina tasane tee minu ees,
ole Sina juhatav täht minu kohal,
ole Sina valvas silm minu taga
tänasel päeval, tänasel ööl, ikka 
ja alati.

Ma olen väsinud ja olen kurnatud,
juhi Sina mind inglite maale.
Nüüd mul kuluks ära veeta aega
Kristuse lähikonnas, taevases
rahus.

Kuid vaid sina, elu jumal,
kui sina minuga lepiksid, 
mind toetaksid,
kui oleksid mulle täheks, 
oleksid kiivriks
minu sängiheitmisest
kuni mu ülestõusmiseni.

vana keldi palve





cOnOr mcPHersOn 

sündinud 6. augustil 1971 dublinis. näidendite kirjutamist alustas 1992. aastal dublini 
ülikooli juurde moodustunud draamaühingu (UCD Dramsoc)  liikmetest moodustu-
nud teatris Fly by Night. Üsna peatselt tegi läbimurde West endi ja Broadway lavade-
le.  sageli lavastab oma tekste ise. kirjutanud filmistsenaariume,  tegutsenud filmire-
žhisöörina, ka mänginud oma filmides. Tänapäeval üks olulisemaid iiri näitekirjanikke. 
Tema näidendeid iseloomustatakse kui armastus- ja õuduslugude omapärast segu, 
kus üsna sageli esinevad üleloomulikud elemendid. oma tähtsamate mõjutajatena 
on ta nimetanud kolme ameerika dramaturgi, kelle puhul „sünnipärane anne on põi-
munud erakordse jõulisuse ja intensiivsusega“: eugene o´neill, arthur Miller, david 
Mamet.

conor mcPhersoni näidendid, esmaesitused ja lavastused eestis:

Rum and Vodka, Fly by Night Theatre Company, Dublin (1992)

rumm ja viin, Teater vanemuine, lavastaja Tanel jonas (2010)

The Good Thief, Dublin Theatre Festival, (1994)

The Lime Tree Bower, Fly by Night Theatre Company, Dublin (1995)

see pärnapuulehtla, Ugala, lavastaja andres noormets (1999)

St.Nicholas, Bush Theatre, London (1997)

The Weir, Royal Court Theatre, London (1997)

Teisel pool, emajõe suveteater,  lavastaja andres noormets (2001)

Teisel pool, rakvere Teater, lavastaja Üllar saaremäe (2008)

Dublin Carol, Royal Court Theatre, London (2000)

Port Autorithy, New Ambassadors Theatre, London (2001)

sadama võim, Tartu Uus Teater, lavastaja ott aardam (2008)

Shining City, Royal Court Theatre, London (2004)

kiirgav linn, eesti draamateater, lavastaja Taago Tubin (2006)

Seafarer, National Theatre, London (2006)

Meresõitja, rakvere Teater, lavastus valmis rühmatööna (2012)

The Veil, National Theatre, London (2011)

The Night Alive, 2013, Donmar Warehouse Theatre, London (autori lavastuses; 2013)







Filmide stsenaariumid:

I went down (1997)

Saltwater (2000, ka režhissöör)

Endgame (2000)

The Actors (2003, ka režhissöör)

The Eclipse (2009, üks stsenaristidest  ja rezhissöör)

rohkelt erinevaid auhindu, neist olulisemad evening standardi ja Laurence olivier´ 
auhinnad, kaks Tony nominatsiooni, new Yorgi draamakriitikute auhind parimale 
uuele näidendile „The night alive” eest.

valitud lõike conor mcPhersoniga tehtud intervjuudest

Ma ei usu,  et ükski tarkus jõuab pärale kiiresti ja üksainus kogemus võiks midagi 
õpetada. Ma olen enda meelest ikka veel samasuguses arusaamatuse ja segaduse 
seisundis, nagu ma alati olen olnud. 

*
näidendi kirjutamine algab minu jaoks mingist pildist. aga ma ei hakka seda pilti üle 
kandma. Ma püüan leida midagi sellega haakuvat ja ta oma jalgadele seisma panna. 
Pean näidendile otsekui selja tagant ligi hiilima. kui olen kirjutatud kaks-kolm esimest 
lehekülge, siis jätan suure tõenäosusega nad sinnapaika. edasi räägin ma iseendaga, 
teen märkmeid. Tasapisi hakkavad need segased märkused meenutama näidendi 
visandit. kui esimesed 30-40 lehekülge on valmis, siis on selge, et olen otsa peale 
saanud. 
seevastu näidendi „The Weir“ (eestis mängitud pealkirja all „Teisel pool“) kirjutasin 
ma umbes kahe nädalaga. Minu meelest oli see sebastian Barry (vanema põlve iiri 
näitekirjanik), kes ütles mulle, et kõik parimad näidendid maailmas on kirjutatud kahe 
nädalaga. näidend, mida on kirjutatud kaks aastat, on ikka väga kahtlase väärtusega.

*
keel ei ole minu jaoks kõige olulisem vahend. Ma usun, et vaataja kommunikeerub 
näidendi ja näitlejatega pigem telepaatilisel teel. Tõesti head näitlejad ei pea lausuma 
ainsatki sõna, kuid me saame aru, millest nad mõtlevad. Minu soov on piisavalt 
usaldada näitlejaid, et nad oleksid võimelised avama laval neid kihistusi, kus draama 



tegelikult aset leiab. Usun, et minu näidendid on sündinud väga orgaaniliselt, nad on 
pärit  alalt, mis jääb ratsionaalsete otsuste taha.
Paremad tööd sünnivad täiesti märkamatult, sageli siis, kui sa teed samal ajal hoopis 
midagi muud. Üks idee lihtsalt torkab pähe ja sa kuidagi nagu näed seda. ja siis sa 
proovid kirjeldada, mida sa näed ja olla sealjuures võimalikult täpne. ja kui sa oled 
jõudnud juba poole sellest pildist paberile panna, on see juba väga hea märk. nii et 
minu jaoks taandub see suuresti puhtale alateadvusele. kui ma teataksin, et kavatsen 
oma järgmises näidendis rääkida lugu iirimaa elust viimastel kümnenditel, keda see 
huvitaks! aga samas võib sinuga ootamatult juhtuda mingi väike seik, mis pakub 
paljudele huvi.

„The night alive“ („Öörändurid”) sai alguse hetkest, mil ma olin linnapargis oma väikse 
tütre kiigele hoogu lükkamas, ja korraga nägin ma enda sees pilti, kus oli väike tuba ja 
üks kutt tõi sinna ühe tüdruku. Mul tekkis idee, et see tüdruk oli tulnud sinna selleks, 
et sinna jääda ja selle kuti elus olid parajasti suured jamad. on ju huvitav vaadata kaht 
inimest, kes veel ei tunne teineteist, vaid alles saavad tundma. seda on ju ka lihtsam 
kirjutada! kui kujutada ette näidendit abielupaarist, no mida kuradit neil ikka oleks 
teineteisele öelda! nii et selline idee, ja sellest sündis näidend. 

ega me ei tea ju tegelikult, kust me tuleme või kuidas universum toimib. inimese 
eksistents ei ole igavene. igaüks meist on nagu väike tolmukübe kõledas ruumis. 
surm ja kõdunemine on see, mis annab meie eludele tähendusrikkuse. Ma olen alati 
mõelnud, et üleloomulikud elemendid minu näidendites on täiesti realistlikud.



McPhersoni maailmad on alati justkui kahel tasandil eksisteerinud. Üks on reaalne 
maailm, millel on värvid, lõhnad, maitsed, mis on tihti väga poeetilised ja kujundlikud 
ja alati väga hästi välja joonistatud. selle taga, all või kohal, on aga alati minisugune 
müütiline maailm, millega puututakse tihti lausa füüsiliselt kokku ja mis paneb selle 
tavamaailma kuidagi teist viisi toimima. Paistab, et iirlasetel on see müütiline maailm 
pidevalt olemas ja väga kohal.  aga kui me vaatame ausalt ja tõsiselt eestlase sisse, 
siis on see siin täpselt samamoodi ja ma arvan, et see ongi üldinimlik omadus, elada 
pidevalt kahes maailmas.

Andres Noormets ERRi saates Kultuurikaja, 18. novembril, 2006

*

„Öörändurite” tegevuskohaks on autor  määratlenud Phoenixi pargi kandi. Phoenixi 
park asub dublini kesklinnast läänes. Tegemist on euroopa suurima linnapargiga, mis 
on ümbritsetud 11 km pikkuse müüriga. arvatakse, et pargi nime puhul on tegemist 
gallia keelest  (Fionn uisce  - puhas vesi) tuletatud vormiga. Pargis asub sammas, 
milles troonib müütilise linnu fööniksi kuju. Mõne aasta eest avastati pargist suurim 
väljaspool skandinaaviat asuv viikingite kalmistu, mis hõlmas umbes nelikümmend 
hauda.

aimee ütleb oma päritolukohaks Clare halli. Tegu on dublinist paarkümmend 
kilomeetrit põhja poole jääva elamurajooniga, mis hetkel on tuntud oma hiigelsuure 
kaubanduskeskuse poolest.

Lavastuses kõlav laul „What´s going on” on ameerika soulilaulja ja laulukirjutaja 
Marvin gaye (1939-1984) üheteistkümnenda stuudioalbumi nimilugu aastast 
1971.  Tegu on üheksast laulust koosneva kontseptuaalse albumiga, kus iga laul on 
mõtteliselt seotud eelmisega. Laulude tekstid on kirjutatud vietnami sõjast naasnud 
mehe vaatepunktist, kes on pöördunud tagasi oma kodumaale, mille eest ta on 
võidelnud, ja kohtab siin nüüd vaid viha, ülekohut ja frustratsiooni. algne impulss 
nende tekstide loomiseks tuli Marvini vennalt Frankielt, kes osales ise vietnami sõjas 
ja kelle meenutused sõjakoledustest avaldasid Marvinile suurt mõju.



ÖÖrändurid (2013) Conor McPhersoni lavastus 
aTLanTiC TheaTre CoMPanY. 
Fotol: Tommy � Ciarán hinds, Doc � Michael Mcelhatton



iiri näiTekirjanduses,

nagu kogu iiri kirjanduses, on alati puudunud terav lõhe kirjaliku ja suulise 
ehk siis nn kõrge ja madala kirjanduse vahel. iirlaste suulise kirjanduse 
traditsioon on vanimaid euroopas ja pole mingi saladus, et ka kuitahes 
reaalsete sündmuste kajastuste kohal hõljub ikka ja alati „keldi kujutlus-
lend”, mis sõltuvalt kajastaja isikust lisab eelnevale ainesele oma mündi, 
viisi või vaatenurga. on arvatud, et see tava viib muistsete sõdalaste ja 
klannide kultuurini, kus igal pealikul olid omad kiidulaulikud ning muusi-
kud, kes oma isanda vägiteod müütideks ja kangelaslauludeks vormisid. 

küllap on kõik meist kuulnud ka iirlaste iidsest jutuvestmistraditsioonist, 
mis pärineb samuti varasest keldi ajast ja jõuab välja tänapäeva, kus igas 
külas on oma jutuvestja (seanchai), kes võib ette kanda sadu ja sadu lu-
gusid, nii jutustaja endaga aset leidnuid kui hallidest aegadest meieni 
jõudnuid. Pole palju väita, et jutuvestmise kunst on iiri kultuuris arenenud 
omaette etenduskunsti žhanriks, on välja kujunenud tipptegijad, kellele 
korraldatakse omaette konkursse ja festivale ning kes käivad oma sõna-
seadmise oskusi näitamas ka mujal maailmas. 

ilmselgelt on see traditsioon (ikka koos rikkaliku folklooripärandiga) mõju-
tanud ka iiri kirjandust ja teatrit. Tundub igati loomulik, et eelmise sajandi 
alguses, kui äsja sündinud iiri rahvuslik teater alles otsis oma kohta päike 
all, pöörduti igapäevaelu pildistuste kõrval kohe ka vanade müütide ja le-
gendide poole (tähtsamad autorid William Butler Yeats ning john Milling-
ton synge). Teine oluline periood iiri näitekirjanduses algas 1960ndatel, 
mil iirlased hakkasid talupoeglikust ühiskonnast otsustavalt liikuma teh-
noloogilis-urbanistlikuma elukorralduse poole (tähtsamad autorid Brian 
Friel, Thomas Murphy, john keane, Thomas kilroy). Mõnevõrra üllatusli-
kult hakkas 1990ndatel debüteerinud uute dramaturgide põlvkond üles 



korjama killukesi vanast, juba lagunenud iirimaast. nii nagu tänased auto-
rid huvituvad sageli „väikeste inimeste” lugudest, elust ja tegemisest, on 
nad üles korjanud „väikseid” ja omamoodi veidrad fragmente juba surnud 
ühiskonnast.

aga mõistagi pole kunagi kadunud side iiri näitemängu ja iiri jutuvestmist-
raditsiooni vahel. iiri draamat on ikka kandnud mingi selge, lineaarne lugu, 
mis oma (pool)müstiliste kõrval- ja allhoovustega võib minna ekslema 
inimpsüühika kõige hämaramatele radadele. samas on tavaliselt igas iiri 
näidendis vähemalt üks tegelane, keda iseloomustab lakkamatu kõnepi-
damatus ja kelle suust tulev külajutu-tasemel-lora ja tõelise sõnameistri 
tasemele küündivad sententsid vahetavad kohti vaat et peadpööritava kii-
rusega. kui teatrilaval keegi pikemalt rääkima jääb, nimetame seda mono-
loogiks, ja üsna selge, et iiri dramaturgid armastavad monolooge iseäranis. 
näiteks täna mängitav McPherson alustaski oma karjääri monodraamade 
ja ainult monoloogidest koosnevate näidenditega. 

Meenutagem ka, et suhteliselt väikese rahvaarvuga iirlased on maailma 
näitekirjandusele kinkinud sellised (draama)klassikud nagu oscar Wilde, 
george Bernard shaw ja samuel Beckett. Tänapäeva tuntumate iiri näi-
tekirjanike hulka kuuluvad Martin Mcdonagh, enda Walsh, Marina Carr, 
Marie jones, Frank Mcguinness, emma donoghue, Mark o`rowe. enamik 
neist on vähemalt korra jõudnud ka eesti lavadele, Martin Mcdonagh´it 
aga võib vist pidada juba eesti teatrite püsiautoriks.





Kujutlusvõime ülesanne on 
luua sümboleid, viia asju kokku 
sel moel, et nad heidaksid 
uut valgust üksteisele ja 
kõigele, mis neid ümbritseb. 
Kujutlusmeel on võime teha 
avastusi, näha seoseid, 
taibata harjumuspärase taga 
tavatuid, koguni päris uusi 
tähendusi. Kujutlusvõime on 
midagi, mis laseb meil ära 
tunda ainukordse mõtte selles 
eluhetkes, milles me viibime. 
Ilma kujutlusvõimeta oleks meie 
palve- ja mõtluselu üksluine ja 
viljatu.

Thomas Merton (1915-1968), 
ameerika tsistertslasest preestermunk,
kirjanik.



Mis on kolm kõige pahaendelisemat 
asja maailmas? 
Valge hobune, maja mäekünkal ja ilus naine
vana iiri tähendamissõna



Mis on kolm kõige pahaendelisemat 
asja maailmas? 
Valge hobune, maja mäekünkal ja ilus naine
vana iiri tähendamissõna



kinema

Teatrijuht Toomas Peterson

draamajuht Tiit Palu

muusikajuht Paul Mägi

Balletijuht Mare Tommingas

lavastusala juht rait randoja

lavatehniline rello Lääts, kaupo jalas, Taivo Põder, Tanel Pärn, jüri Urbel, Urmas Poom

dekoratsiooniala Marika raudam, ain austa, ahto eller, andres Lindok, Terje kiho, 

Leenamari Pirn, katrin nigumann, sirje kolpakova, aleksandr karzubov, indrek ots, 

eino reinapu, Mart raja, armin Luik, Mait sarap, Tarvo vassil

grimm ja soengud anne-Ly soo, erle vannus

kostüümiala ivika jõesaar, Liisi ess, ruth rehme-rähni, külli kukk, edith Ütt, ivi vels, 

heli kruuse, natalja Malinen, Luule Luht, Tia nuka, kaire arujõe , riin Palumets, 

irina Medvedeva, valentina kalvik, inkeri orasmaa, daisy Tiikoja, elli nöps, anneli vassar, 

Marit reinmets, juta reben, Mati Laas, Malle värno, henn Laidvee

riietusala kai vahter, Maris Plado

rekvisiit Liina Martoja, kaie Uustla, ave Liivamägi, angelika aun

valgusala imbi Mälk, Maris savik, Taivo Põder, andres sarv

Heliala andres Tirmaste, Toivo Tenno, vladimir holm

kavalehe tekstid sven karja

kavaleht teostus andra seepter
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emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.

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

olga aasav, kalev kase, Mart avarmaa, Tartu linn

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

sa Tartu kultuurkapital /  seB pank 10102052050006 / sampo Pank 334408570002
Märksõna: vaneMUise Fond

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

Tartu linna, vanemuise advendikontserdil annetajaid.

ametlik hotellipartner Tartus ametlik hotellipartner Tartus ametlik hotellipartner Tallinnas

aasta toetajaaasta toetaja aasta toetaja ametlik autopartner

as giga on vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.



vanemuine.ee


