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osades

ProFessor roBert linden haNNes kaLJuJÄrV
isaBel linden, teMa naine küLLiki saLDre
reX linden, teMa Poeg karoL kuNTseL
dr Jean linden, teMa vaniM tütar  marika BarBaNšTšikoVa
Marion de saint vaury, teMa keskMine tütar pireT Laurimaa
dinah linden, teMa nooriM tütar LiNDa koLDe
alFred loCkhart, ülikooli sekretär Jüri LumisTe
edith WestMore, üliõPilane mariaN heiNaT
Bernard FaWCett, üliõPilane karL LaumeTs
Pr Cotton, MaJaPidaJanna merLe JÄÄger

edWard elgari TšeLLokonTserdi FragMendi on sisse Mänginud haNNa aNeTT peieL

etendust JuhiB meeLis haNsiNg

tegevus toiMuB ProFessor lindeni kaBinetis BurManley Provintsilinnakeses 

1947. aasta varakevadel.

esiMene vaatus
Reede

esiMene Pilt hiLiNe pÄrasTLõuNa
teine Pilt kaks TuNDi hiLJem

teine vaatus
Laupäev

esiMene Pilt pÄrasTLõuNa
teine Pilt õhTu, miTu TuNDi hiLJem



J. P. MitChelhillile

Mu kallis Mitch, ma loodan, et sa võtad vastu – koos minu südamlike tervitustega – selle 
pühenduse. Algusest peale ilmutasid sa näidendi vastu elavat huvi ning see viis meid 
pärast peaaegu kümneaastast pausi, mil tundus, et me ei hakka enam kunagi koos teatris 
töötama, kõige rõõmsamatel asjaoludel taas tagasi Duchessi teatrisse. Näha sind jälle 
tüüri juures – koos sõpradega Westminsteri pundist ning preili Sybili ja Sir Lewis 
Cassoniga, kes mängivad nii haaravalt, – see on õnn, mida ma peaaegu ei lootnudki enam 
kogeda. Kui sellel näidendil on üldse mingit kunstiväärtust, siis sündis see asjaolude 
sunnil. Ühes Billinghami viledas majas, kus oli parasjagu karjuv puudus küttematerjalist, 
tabas mind suurim lumesadu, mida Wighti saar on viimase sajandi jooksul näinud. Selle 
äärmiselt karmi veebruarikuu vangina ma sõin, tegin tööd ja magasin ühes tillukeses 
toas ja seal sündiski „Perekond Linden“. Ja selle kümne päeva jooksul, mil ma näidendi 
kallal töötasin, olid nad peaaegu et minu ainukesed kaaslased ning inimesed, keda ma 
paistsin kõige paremini tundvat. Ja siis – milline õnn! – olin ma tagasi sinu juures, tagasi 
teiste juures, tagasi Duchessis ja kõik sujus imehästi. Nii et palun võta vastu see tükk 
meie sõpruse kinnitusena ja austusavaldusena sinu teatriarmastusele.

Alati sinu,
J. B. P.

 “laste Mängud”, Pieter Brueghel vaneM, 1560



John Bouynton Priestley
13. sePt 1894 – 14. aug 1984

Tulevane kirjandusklassik sündis Yorkshire´i krahvkonna Bradfordi provintsilinnas kooliõpetaja 
perekonnas. oma „madalavõitu“ päritolust (Bradfordi elanike hulgas domineerisid kohaliku söe-
kaevanduse töölised) ei teinud ta kunagi saladust, vaid pigem rõhutas seda: „ma olen üles kasvanud 
koos proletariaadiga ühes meie riigi kõige nõgisemas piirkonnas.“

esimese maailmasõja puhkedes läks vabatahtlikuna rindele. Tema rikkalikust kirjanduslikust 
pärandist (romaanid, näidendid, esseed, lasteraamatud) ei leia me otseseid kajastusi lahingu-
väljadelt. Teada on vaid, et ta kirjutas rindel olles luuletusi, kuid avalikkusega neid ei jaganud. pärast 
sõda võimaldas endistele sõjaväelastele eraldatav toetusraha astuda Cambridge´i ülikooli, kus õppis 
inglise kirjandust, ajalugu ja politoloogiat. 

Loomingulist tegevust alustas ajakirjaniku ja kirjanduskriitikuna, aastal 1924 ilmus kogumik „Figures 
in modern Literature“. Laiema tuntuse tõid kaks romaani, rändnäitlejate elust rääkiv „head kaaslased“  
(The Good Company, 1929) ning tööliste rõõmutut elu vaatlev „ingli tänav“ (angel pavement, 1930). 
priestley järgnev proosalooming on valdavalt satiirilist laadi, pilades peenelt bürokraatiat ja kivis-
tunud mõttemalle.

kirjaniku esimeseks loominguliseks kokkupuuteks teatriga oli esikromaani põhjal valminud teatri-
lavastus, mis pälvis igati soodsa vastukaja. ent tema 1932. aastal valminud esimene originaalnäidend 
„ohtlik pööre“ (dangerous Corner), suletud ruumis toimuv psühholoogiline detektiivlugu, saavutas 
hoobilt sellise menu, et siitpeale otsustaski priestley liikuda proosast dramaturgiasse. Lisaks asu-
tas ta ka oma teatri ja tegutses seal ise näitlejana. Tema tähelennule teatriautorina mängis kaasa 
inglise näitekirjanduse hetkeseis, sest priestley mõtteline eelkäija William somerset maugham oli 
just teatanud oma karjääri lõpetamisest. priestley jätkaski osalt maugham´i stiilis osavalt kompo-
neeritud, põnevale intriigile üles ehitatud salonglike konversatsioonidraamade kirjutamist, teisalt 
pani ennast maksma suveräänse ja isikupärase intellektuaalina, kes viis edasi george Bernard shaw 
ideedraama traditsiooni. eriti iseloomuliku joonena torkab silma priestley müstiliste ja ebamaiste 
elementide lembus. 

Nii et isegi kui väliselt jäävad tema lavateosed realismi piiresse, tajume tema inglise keskklassi eluolu 
valgustavates salongidraamades mingi kõrgema, tegelasteülese jõu olemasolu, kes suunab kõike 
toimuvat vastavalt oma plaanidele. kuna priestley ei varja suuremat oma „vanamoodsaid väärtusi“ 
(ausus, töökus, hoolivus, otsekohesus jne) põlistava moralisti hoiakut, võime tema näidendeid 
nimetada ka muinas- või mõistujuttudeks täiskasvanuile. kuigi priestley ei määratlenud end sot-
sialistina, on sotsiaalse ebavõrdsuse ja sotsiaalse vastutuse teemad tema loomingus teravalt esil.



J. B. Priestley näidendid eesti teatrites

1946 inspektor tuli, Vanemuine

1946 inspektor tuli, Draamateater

1946 inspektor tuli, rakvere Teater

1971 Varandus, rakvere Teater

1973 ohtlik pööre, raadioteater

1988 greenfingersi saladus, ugala

1988 kolmas vaatus (Jenny Villiers), Vanemuise stuudio

1991 ma olen siin varem olnud, Vanemuine

1997 inspektor tuleb, Draamateater

2011 aeg ja perekond Conway, Tallinna Linnateater

2014 Nad tulid linna, alle-saija teatristuudio

J. B. Priestley teosed eesti keeles

1945 Ta tuli

1947 päevavalgus laupäeval

1967 Võlurid

1969 sir michael ja sir george

Tema enam kui neljakümnest näidendist - millest 16 tõi priestley ise ka lavale – on kõige tuntum ja 
tänaseni edukalt mängitav 1945. aastal valminud „inspektor tuleb“ (an Inspector Calls; laval olnud 
mitmete erinevate pealkirjade all). Taaskord suletud ruumi, inglise keskklassi võõrastetuppa viiv 
näitemäng ühendab endas kriminaalse müsteeriumi ja ühiskondlikel valupunktidel mängiva hoiatus-
draama. ent teose igikestvuse peamine põhjus on küllap tema mitmetähenduslikkus. Jällegi tuleb 
meelde tuletada tollesama nimetu kõrgema Jõu kohalolekut, kes/mis korduvalt tegelaste valikuid 
suunab-keelab ja kes paistab omavat kontrolli nii mineviku, oleviku kui ka tuleviku sündmuste osas. 
märkimist väärib, et selle näidendi maailmaesietendus toimus mitte autori kodumaal, vaid Nõukogude 
Liidus, moskva kammerteatris, lavastajaks aleksander Tairov. üldse oligi priestley üks väheseid 
„soovitavaid“ kaasaegseid Lääne näitekirjanikke 1950ndate Nõukogude Liidus, loomulikult põhjusel, 
et sobis suurepäraselt peegeldama „kiskjaliku“ kapitalismi ebainimlikkust.

olles põhijoontelt realist ja jätkates inglise kirjanduse 19. sajandi realistliku proosa ja draama 
traditsioone, on teda nimetatud ka 20. sajandi briti kirjanduse parimaks lugudevestjaks. samas on 
priestley olnud alati mõõdukalt avatud ka eksperimentaalsematele kunstivooludele ning lasknud 
end mõjutada otsingutest loodusteaduste, filosoofia ja esteetika alal. mitmes tema näidendis, eriti 
peresaagas „aeg ja perekond Conway“ (Time and the Conways) ning „ma olen siin varem olnud“ 
(I Have Been Here Before; mõlemad valminud 1937), leiame peegeldusi John William Dunne´i 
raamatust „eksperiment ajaga“ (1927), mille juhtmõtteks on, et aeg kulgeb lineaarselt vaid inimese 
ettekujutuses, tegelikult eksisteerivad minevik, olevik ja tulevik samaaegselt.

priestley avatust kõigele uuele peaks kinnitama ka tema sümpaatia uute meediumide, raadio ja 
televisiooni suhtes. Just tema sule all valmisid inglismaal esimesed spetsiaalselt televisioonile kirjutatud 
näidendid, samuti on tema tekstid olnud läbi aegade menukad kuuldemängudena. kõige suurema 
tuntuseni „meediastaarina“ jõudis ta 1940. aastal, kui Teise maailmasõja aegne BBC paiskas eetrisse 
tema väga kuulatavaks osutunud entusiastlikke raadiopöördumisi, kus ta kutsus kaasmaalasi trot-
sima taevast langevaid pomme, koguma meelekindlust ja valmistuma suuremateks sotsiaalseteks 
muutusteks. ühel hetkel oli tema esinemiste ideoloogia kaldunud aga inglise valitsuse arvates liigsesse 
vasakpoolsusse ja ta sai eetrikeelu.

1950ndad olid priestley jaoks ühiskondlikus kontekstis illusioonide purunemise aastad, sest kirjanik  
lootis 1945.aastal esmakordselt võimule tulnud leiboristide valitsuselt radikaalsemaid reforme. 
ometi jäi priestley oma kirjutistega aktiivselt avalikkuses osalema, näiteks protesteeris ta korduvalt 
tuumahävitusrelvade kasutuselevõtu üle.

Tema looming hõlmab üle saja viiekümne nimetuse. eraldi tasub mainida ka priestley kirjandus-
teaduslikke uurimusi, millest mahukamad (The english Novel, 1927; Literature and Western Man, 
1960) kuuluvad briti kirjandusuurimuse kesksesse kaanonisse. kirja panemata jäi põhjalikum 
autobiograafia, kuid oma vaateid kirjandusele jagas priestley teoses „Vabastatud marginaal“ 
(Margin Released, 1962).
priestley suri 1984. aastal. Tema tuhk on maetud Yorkshire’i krahvkonnas asuva hubberholmi  
külakiriku aeda.



“insPektor tuli”, vaneMuine, 1946.  
syBil – elsa ratassePP, arthur Birling – aleksander Mälton,  
eriC Birling – enn valdre 

Foto: vaneMuise arhiiv



“kolMas vaatus”, vaneMuise stuudio, 1988.  
vasakult: anne türnPu, kaJa kuPP (soieva), liina olMaru,  
Maare-Maarika heinsoo, Merle Pung (antson)

Foto: Peeter laurits 



koMMentaariks Mõningate näidendis Mainitavate  
isiku- Ja kohaniMede kohta

Edward Elgar (1857-1934), briti helilooja, esindab hilise romantismi ajastut. Muusikuna 
iseõppija, kes oskas mängida mitmeid pille. 16-aastaselt hakkas ise andma klaveri- ja 
viiulitunde. Edu saavutas 1899. aastal „Enigma variatsioonidega“. Tema orkestriteosed 
„Kontsert tšellole“ ning „Viiulikontsert“ esitavad keelpillimängijaile väga tõsiseid tehnilisi 
nõudmisi. Elgari „Marss“ on saanud tänaseks brittide teiseks, mitteametlikuks hümniks. 
Pärast oma abikaasa surma 1920. aastal enam märkimisväärseid teoseid ei loonud. Viimane, 
3. sümfoonia jäi lõpetamata.

Arthur David Waley (1889-1966) oli inglise orientalist ja sinoloog. Laiema tuntuse saavutas 
20. saj alguses tehtud jaapani ja hiina luule tõlgetega inglise keelde.

Pablo Casals (1876-1973), kataloonia päritolu hispaania tšellist ja dirigent, üks maailma 
suurimaid tšelliste läbi aegade. Teada on, et ka noorel  Priestleyl õnnestus korduvalt 
tema esinemisi nautida.
 
Pieter Brueghel vanem (1527-1569), hollandi maalikunstnik. Oma maalide kaudu kandis 
Brueghel renessansiaja idealiseeritud inimesekujutuse üle talurahvale, keda kujutas nii 
nende raske töö kui ka lõbustuste juures. Brueghel oli oma aja kõige originaalsem ja 
mõjuvõimsam maalikunstnik, kelle poeetiliselt realistlikud maastikud avaldasid veel kaua 
mõju Flandria ja Madalmaade kunstile. 1564 .aastal sündis tema poeg Pieter, 1568. aastal 
teine poeg Jan, neist mõlematest said samuti maalikunstnikud.

Charles de Gaulle (1890-1970), prantsuse sõjaväelane ja riigimees. Oli terve elu pühen-
dunud katoliiklane. Paistis silma 1940. aastal vabastuslahingutes Saksamaa vastu. Ajal, 
mil Prantsusmaa oli sakslaste poolt okupeeritud, juhtis Inglismaalt vabastusliikumist, ra-
jas vastupanuorganisatsiooni Vaba Prantsusmaa. Pärast Prantsusmaa vabastamist 1944. 
aastal sai ajutise valitsuse juhiks. Oli Prantsusmaa president aastatel 1959-1969.

Burmanley-nimelist linna Inglismaal ei eksisteeri, tegemist on autori fiktsiooniga. Üsna 
tõenäoliselt on aga Priestley silme ees hoidnud oma sünnilinna Bradfordi. “Maastik ikarose langeMisega”, Pieter Brueghel vaneM, 1558



inglisMaa teise MaailMasõJa Järel

Teises maailmasõjas hukkus 60 000 suurbritannia tsiviilisikut (pool neist Londoni massipommitamiste 
käigus), Briti relvajõud kaotasid 244 000 meest. suurbritannia majanduse maht suurenes sõja jooksul 
üle 60%, tsiviiltarbimine aga kahanes aastatel 1939-43 kõigest 21% võrra, samal ajal kui sõja- 
varustuse tootmine oli maksimumis ja sõjakulutused moodustasid 50% rahvuslikust koguproduktist. 
suurbritannia võlad olid sõja lõpus umbes 3, 5 miljardit naelsterlingit. 

rahvas sai tunda kitsikust, müügilt kadusid kõik luksuskaubad ja kehtestati ranged toidunormid, 
suurt puudust tunti ka rõivastest. Valitsuse poolt tarvitusele võetud abinõud - tööpäeva pikendamine, 
kogu kodu- ja välismaal leiduva kapitali ärakasutamine, elatustaseme alandamine, vähemviljakate 
põllumaade kasutuselevõtmine, harjumuspäraste kaupade asendamine aseainetega, naiste värba-
mine tööle ja relvajõududesse – siiski ei aidanud sel määral, kui ameerika ühendriikidest tulev 
välisabi.

1945. aastal ametisse astunud leiboristide valitsus ei too kaasa sotsiaalset revolutsiooni, kuid teeb 
siiski mitmeid olulisi reforme: käivitatakse riigi subsideeritud sotsiaal- ja tervishoiusüsteem ning 
elamuehitusprogramm, likvideeritakse kastisüsteem riigiteenistuses. Toimub ka ulatuslik haridus-
reform, rajatakse uusi ülikoole, samuti avanevad ülikoolide uksed nüüdsest ka alamklassidele (seni 
pärines vaid 7% oxfordi ja Cambridge´i tudengitest töölisklassi hulgast). edeneb ka naisliikumine, 
kuigi naiste palk moodustab endiselt vaid 55% meestele makstavast palgast.

pärast sõda alanud euroopa riikide ulatusliku dekolonialiseerimise tuules iseseisvus ka enamik Briti 
impeeriumi kolooniaid. 1947. aastal saab iseseisvuse Briti impeeriumi „kroonijuveeliks“ nimetatud 
india.

allikad: John keegan, „Teine maailmasõda“, 1989
Victor sebestyen, „1946: tänapäeva maailma vormimine”, 2014

See sõda ei sarnane eelmisega, mis puutub sümbolitesse ja tsiviilisikutesse. Tuleb mõista, et maailm 
on suremas, et vanad väärtused, vanad eelarvamused ning vanad võimubaasid ja eesõigused on 
kadumas.

edward r.murrow (1908-1965), ameerika ajakirjanik, võitis tuntust oma raadioesinemistega Teise 
maailmasõja päevil

paljud arvavad – ja täiesti põhjendamatult, – et ainult üht laadi teater, ainult üks kirjutamisviis, 
ainult üks režiiline lähenemine, ainult üks näitlejamängustiil võib olla tõelise teatri tunnuseks, ning 
kõik ülejäänud osutuvad mõttetuiks. meil võivad olla oma isiklikud sümpaatiad, kuid me ei tohi neile 
omistada liiga suuri tähendusi.

mistahes näitemäng põhineb tinglikkusel. mõned draamakirjandusele omased tinglikkused on ehk 
meile meelepärased, teised suudavad meid ärritada, mõned neist võivad süvendada ja rõhutada 
meie tundeid, teised seovad ja seeläbi hägustavad erinevaid elemente. meil on õigus oma arvamuse 
eest seista, vaimustuda, kaitsta seda, mis meile meeldib, aga me ei saa iialgi öelda, et ainult üks 
suund kunstis võib inimesi rahuldada.

Näiteks praegu on alanud lepitamatu sõda niinimetatud realistliku ning  naturalistliku traditsiooni 
vastu;  noored inimesed teatavad meile, et aitab juba sellest igavast realismist, kõik laval toimuv 
peab vaatajale pidevalt meenutama, et ta viibib teatris. kuid kõik need mässajad, kelle vastu ma 
tunnen teatavat sümpaatiat, kuna ma isegi armastan uudsust ja eksperimente, kirjutavad ja räägi-
vad jama, kuna nad – viimane kui üks neist – ei taipa, et nad on vahetanud kõigest ühe teatraalse 
tinglikkuse teise vastu. Veel enamgi. oma eksituses lähevad nad niikaugele, et deklareerivad, nagu 
realistlikus või naturalistlikus teatris ei tajuks vaatajad  üldse, et nad viibivad teatris. see on täielik 
jama!

J.B.priestley, esseest „The art of The Dramatist“ (1957)



 “Ma olen siin vareM olnud”, 1991.  
doktor görtler – heikki haravee, saM shiPley – ao PeeP

Foto: ülo lauMets

doktor görtler: midagi ei saa niisama katkestada, niisama lihtsalt ei ole võimalik 
põgeneda. rahu ja ekstaasi ei saa kraanist keerata nagu kuuma ja külma vett./---/ elu 
on põhjalikult läbi imbunud meie tunnetest, kujutlusvõimest ja tahtest. Lõppude lõpuks 
peab terve universum reageerima igale meiepoolsele tõsisele pingutusele. me kõik ela-
me muinasjutus, mille me ise enese jaoks loome. /---/ me liigume mööda spiraali. see ei 
ole iga kord täpselt ühesugune reis hällist hauani. Teinekord on erinevused väikesed, 
teinekord on need väga olulised. iga kord peame me ette võtma ühe ja sama teekonna, 
aga teel olles saame me seiklusi valida.

J.B.priestley, „ma olen siin varem olnud“



teatrijuht Toomas peterson
draamajuht Tiit palu

Muusikajuht paul mägi
Balletijuht mare Tommingas

lavastusala juht rait randoja
lavatehniline meeskond rello Lääts, kaupo Jalas,  
Taivo põder, Tanel pärn, Jüri urbel, urmas poom 

dekoratsiooniala marika raudam, mait sarap, ain austa, innari Toome, andres Lindok, 
Terje kiho, Leenamari pirn, katrin Nigumann, sirje kolpakova, aleksandr karzubov, indrek 

ots, eino reinapu, mart raja, armin Luik, Tarvo Vassil 
grimmiala anne-Ly soo, mare kuul, kairi Laur 

kostüümiala ivika Jõesaar, irina medvedeva, ruth rehme-rähni, külli kukk, edith ütt, olga 
Vilgats, riin palumets, ivi Vels, heli kruuse, Luule Luht, Tia Nuka, kaire arujõe,  Valentina 
kalvik, inkeri orasmaa, Daisy Tiikoja, elli Nöps, anneli Vassar, marit reinmets, Juta reben, 

mati Laas, hillar kaag, malle Värno, henn Laidvee 
riietusala raina Varep, kai Vahter

rekvisiidiala Liina martoja, kaie uustal, kadri kaur, ave Liivamägi, angelika aun 
valgustusala andres sarv, imbi mälk, maris savik, Taivo põder 

heli- ja videoala andres Tirmaste, Vladimir holm, Toivo Tenno, andreas kangur 
kavalehe koostas sven karja, teostas katrin kelpman

kinema
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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, andrus ansipit, 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 toetaja ametlik autopartner

as giga on Vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.

Tere tulemast Vanemuise teatrisse!



vanemuine.ee


