




David Lindsay-Abaire

jäneseurg
(Rabbit Hole)

Inglise keelest tõlkinud Kristiina Jalasto



Lavastaja  Madis Kalmet
Kunstnik  jaanus Laagriküll
Valguskujundaja  Margus Vaigur  
 (Endla Teater)
Muusikaline kujundaja  Peeter Konovalov  
 (Ugala Teater)

Etenduse juht Annika rohtväli

Lavastuses on kasutatud  Ezio Bosso ja   
Nicholas Brodszky muusikat.

Etendus on kahes vaatuses.
Esietendus 11. veebruaril 2017 Väikeses saalis

Teatri peanäitejuht: Elmo Nüganen
Teatri direktor: Raivo Põldmaa

Kavaleht: 
koostajad Madis Kalmet ja 
Helen Männik, kujundaja Katre 
Rohumaa, fotod lavastuse 
proovist Siim Vahur

www.linnateater.ee
twitter.com/linnateater
facebook.com/linnateater

TaLLInna LInnaTEaTER
Lai 23, Tallinn 10133



Osades:
Becca elisabet reinsalu
Howie rain simmul
Izzy Liis Lass
nat epp eespäev
Jason Mikk jürjens



elisabet reinsalu





rain simmul





Liis Lass







epp eespäev



Mikk jürjens





David Lindsay-Abaire 
sündis 14. novembril 1969. aastal Lõuna-Bostonis, 
Massachusettsi osariigis ning kasvas üles tavalises 
töölisklassi perekonnas – tema ema töötas koha-
likus vabrikus ning isa puuviljalaos. 12-aastaselt 
võitis David prestiižse erakooli stipendiumi ning 
asus õppima Miltoni akadeemiasse. Kooliajal oli 
Lindsay-Abaire osav maadleja, ent selle spordialaga 
tegi ta lõpparve üheksandas klassis, mil hakkas aina 
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suuremat huvi tundma kirjutamise, eesotsas näite-
kirjanduse vastu. Esimese näidendi kirjutas David 
oma sõbra soovitusel, kes ütles talle: „Sa peaksid 
selle (näidendi) kirjutama, kuna sa oskad nalja teha!“ 
Keskkoolis jätkas David kirjutamist ning tema käe 
all valmisid ka 11. ning 12. klassi lõpunäidendid.
Pärast keskkooli läks Lindsay-Abaire õppima näit-
lemist Sarah Lawrence’i kolledžisse New Yorki, ent 
võttis vabaaineid lisaks ka näitekirjutamise õppe-
kavast. Pärast tema näidendi A Show of Hands esi-
etendust ja sellele järgnenud positiivset tagasisidet 
otsustas Lindsay-Abaire, et temast saab näitekir-
janik. „Mulle koitis, et näidendite kirjutamine on nii 
palju lihtsam kui näitlemine,“ on ta öelnud. Pärast 
ülikooli lõpetamist osales Lindsay-Abaire erine-
vatel näidendivõistlustel ning olles ühe võitnud, 
sõitis ta Columbiasse autasustamisele. Kohapeal 
tutvus ta võistluse teise koha omanikuga, kes soo-
vitas tal katsetada Juilliardi ülikooli – Ameerika 
Ühendriikide ühte kõige prestiižikamasse muu-
sika- ja teatrikooli. Arvates, et kool on tema jaoks 
liiga kallis, oli Lindsay-Abaire kindel, et tal pole 
õppimise jaoks piisavalt raha. Kui ta teada sai, et 
programmi eest õppemaksu ei küsita, saatis ta aval-
duse otsekohe ja sai sisse.
Lindsay-Abaire õppis Juilliardi ülikooli Wallace’i 
programmis, kus tema õppejõududeks olid mai-
nekad Marsha Norman ja Christopher Durang. 
Pärast lõpetamist töötas Lindsay-Abaire mõnda 
aega SoHo repertuaariteatris, liikus sealt edasi 
Manhattanile ning pälvis peagi ka kriitikute posi-
tiivse tähelepanu.



2000. aastal allkirjastas Lindsay-Abaire lepingu 
Hollywoodi stuudioga 20th Century-Fox. 
 Kaasstsenaristina on ta tänaseks osalenud mitme 
suure produktsiooniga filmi valmimises, seal-
hulgas näiteks „Robotid“, „Poltergeist“ ning „Suur ja 
kõikvõimas Oz“. Ühtlasi on ta Broadway hittmuusi-
kali „Shrek“ stsenaariumi ning laulusõnade autor.
2006. aastal esietendus „Jäneseurg“ Biltmore 
Theatre’is Broadwayl. Kui seni oli Lindsay-Abaire 
kirjutanud peamiselt absurdikomöödiaid, siis 
„Jäneseurg“ paistis silma oma ausa ning sügavalt 
läbitunnetatud leina ning süütunde temaatika ava-
mise poolest. Näidend pälvis viis Tony auhinna 
nominatsiooni, ühtlasi sai Beccat kehastanud 
Cynthia Nixon parima naispeaosatäitja preemia. 
2007. aastal tunnustati „Jäneseurgu“ Pulitzeri 
preemiaga.
2010. aastal esilinastus Toronto filmifestivalil 
„Jäneseuru“ ekraniseering, mille peaosades astusid 
üles Hollywoodi näitlejad Nicole Kidman ja Aaron 
Eckhart. Film oli nomineeritud Oscaritele ja 
Kuldgloobustele parima naispeaosatäitja kategoo-
rias ning pälvis rahvusvahelist tähelepanu erine-
vatel suurtel filmifestivalidel üle kogu maailma.
2016. aastast tegutseb David Lindsay-Abaire mai-
nekas Juilliardi ülikoolis Lila Achesoni nimelise 
Ameerika Näitekirjanike programmi kaasdirekto-
rina. Ühtlasi kirjutab ta endiselt näitemänge ja fil-
mistsenaariumeid erinevatele suurprojektidele nii 
Broadwayl kui Hollywoodis. 



Intervjuu autoriga
(Intervjuu on ilmunud Goodman Theatre’i ajakirjas 
OnStage  2007. aasta märtsis. Intervjueeris Goodman 
Theatre’i kirjandusala juhataja Tanya Palmer. Tõlkis 
Helen Männik.)

Mis ajendas sind „Jäneseurgu“ kirjutama?
Idee kirjutada realistlik näitemäng oli mind juba 
pikemat aega saatnud. Ma olin selle väljakutse 
endale esitanud ning tahtsin näha, kas saan sellega 
hakkama. Kõik mu teised näidendid on absurdi- 
komöödiad. Ühtlasi, kui ma õppisin Juilliardis, ütles 
meie õppejõud Marsha Norman kord: „Kui te tahate 
kirjutada head näitemängu, siis kirjutage sellest, mis 
teid kõige rohkem hirmutab.“ Tol hetkel olin umbes 
25-aastane ning ma mäletan, kuidas ma mõtlesin: 
„Mis see on, mis mind kõige rohkem hirmutab? Mul 
pole vähimatki aimu, mis see olla võiks.“ 
Aastaid hiljem sain ma isaks. Kui mu poeg Nicholas 
oli 3-aastane, kuulsime tuttavatelt väga kurba 
lugu ühest õnnetusjuhtumist. Kui ma seda lugu 
kuulsin, astusin justkui nende vanemate kinga-
desse. „Sellest Marsha Norman rääkiski,“ mõtlesin 
ma, „nüüd mõistan ma seda hirmu sügavamalt kui 
kunagi varem.“ See mõte andiski esimese tõuke näi-
dendi kirjutamiseks: mis on kõige hullem, mis võib 
ühe lapsevanemaga juhtuda. Ja see mõte sobis tege-
likult ka selle realistliku näitemängu kirjutamise 
ideega, mis mul juba varasemalt olnud oli.



Mis tunne oli kirjutada sellest, mida sa kõige 
rohkem kardad? Sa oled öelnud, et ei rää-
kinud pikka aega oma naisele, millest sa 
kirjutad…
Jah, ma varjasin „Jäneseuru“ kirjutamist oma naise 
eest päris pikalt, kuniks ta sattus kogemata minu 
laua juurde ning nägi seal raamatut leinavatest 
vanematest. Ta võttis selle kätte ja küsis: „Mida 
teeb see raamat minu kodus?“ Niisiis, ma pidin üles 
tunnistama. Alguses see küll hirmutas teda veidi, 
kuid lõpuks talle näidend ikkagi meeldis. Seda näi-
dendit oli raske kirjutada kõikide nende põhjuste 
pärast, mille puhul võiksid arvata, et seda on raske 
kirjutada. Kujutada ette seda kõige hullemat, kui ma 
polnud tegelikult midagi sellist üle elanud. See aga 
aitas mul end sellest teemast mingil määral distant-
seerida ning tänu sellele sain ma kirjutada. Ma ei 
tea, kas ma oleks olnud võimeline sellist näidendit 
kirjutada, kui  oleks midagi taolist pidanud ise üle 
elama.

Sa ütlesid, et tahtsid kirjutada realistliku 
näitemängu. On selge, et see näidend erineb 
sinu eelnevatest töödest päris palju. Ent kas 
sa näed nendes ka mingit ühisosa?
Ma arvan, et nii on iga näitemänguga, mida ma kir-
jutan. Vähemalt temaatiliselt haakub „Jäneseurg“ 
kindlasti minu teiste näitemängudega. Fuddy Meers 
ja Kimberly Akimbo on küll absurdsed, kuid ka seal 
satuvad peategelased segasesse ning pahupidi pöö-
ratud maailma, kus kõik on arusaamatu. Ning sel-



lest räägib ka „Jäneseurg“. Fuddy Meers ja Kimberly 
Akimbo räägivad mõlemad perekondade toimimi-
sest, kaotusest ning katkiste asjade parandami-
sest. Ning jällegi, sellest räägib ka „Jäneseurg“. /…/ 
„Jäneseurus“ juhtub peategelastega midagi kohu-
tavat, mis pöörab nende maailma tagurpidi. Kui nii 
võrrelda, siis pole seal midagi nii väga teistsugust.

Ma viibisin ühes teatris „Jäneseuru“ esimesel 
lugemisel ning mäletan, kuidas mõtlesin, et 
pean lahkuma, kuna lihtsalt ei suutnud nut-
mist lõpetada. Olen kindel, et ma pole ainus, 
kes niiviisi tunneb. Kas sa tajud mingil mää-
ral ka vastutust nende emotsioonide ees, mis 
publikul tekkida võivad?
Ei taju. See näidend on see, mis ta on, ning ma loodan, 
et inimesed haakuvad selle looga. Tunnistan, et 
ilmselt polnud ma päris selliseks reaktsiooniks 
valmis. Sellest huvitavam on aga see, kui erinevalt 
publik erinevatel kohtadel reageerib. Ma jälgisin 
ühel etendusel publikut ning mäletan, et minu pilk 
peatus mehel, kellel olid väga pikad jalad – ta liht-
salt ei mahtunud oma istmele. Ma nägin, kuidas ta 
hoidis end tagasi, et saalist lahkuda. On huvitav, 
kuidas mõni inimene haakub looga Nati tegelas-
kuju kaudu, mõni jällegi Becca ehk peategelase 
kaudu. Mõni inimene aga jällegi samastub Jasoniga 
ning muutub emotsionaalseks hoopis siis, kui tema 
laval on. Niisiis, väga huvitav on näha, mis publikut 
mõjutab. Seda ei saa kunagi ette ennustada.



Kas sa võiksid natuke rääkida ka näidendi 
pealkirjast? Miks valisid sa sellise metafoori?
Seal on mitu põhjust. Kui ma näidendit kirjutasin, 
uurisin palju leinavate vanemate kohta ning pea-
mine, mis erinevates lugemismaterjalides korduma 
kippus, oli vanemate kirjeldus maailmast, mida 
enam ei mõisteta. Nad võivad šokeeruda ainuüksi 
sellest, kui näevad aknast välja vaadates, et naabrid 
prügi välja viivad. Nad mõtlevad: „Kuidas saavad 
teised oma eluga edasi minna, kui mina tunnen 
ennast nii?“ Asjad, millest nad enne aru said, muu-
tusid nüüd täiesti arusaamatuks. Nad ei saanud aru, 
miks ei muutu teiste maailm siis, kui nende oma oli 
muutunud. See on natuke selline „Alice Imedemaal“ 
vaatenurk: maailm on pahupidi, aga kuidas ma selle 
kõik jälle õigeks pööran?

Kas sa usud, et selle näitemängu kirjutamine 
on mõjutanud seda, kuidas sa nüüd kirjutama 
oled hakanud?
See kogemus muutis mind kindlasti vabamaks. Kui 
ma seda näidendit kirjutasin, siis mõtlesin enda-
misi: „Mis värk Davidil sellise näitemänguga küll 
ajada on?“ Ma ei tunne, et ma tahaks selliseid tekste 
nüüd kirjutama hakatagi, kuid kui on lugu, mida on 
vaja sellisel moel jutustada, siis nüüd on mul selleks 
tööriistad olemas. Ning piisavalt enesekindlust, et 
teha midagi teisiti.



Lavakujunduse makett



Küülikuaugust alla
(Katkend Lewis Carrolli raamatust „Alice Imedemaal“, 
tõlkinud Jaan Kross. Kirjastus „Eesti raamat“, Tallinn 
1971)

Alice oli juba õige tüdinenud istumast tegevusetult 
õe kõrval jõepervel. Korra või teise oli ta kiiganud 
raamatusse, mida õde luges, kuid selles polnud ei 
pilte ega tegelaste kõnelusi, ja Alice mõtles: „Mis 
kasu on raamatust, kus pole ei pilte ega kõnelusi?“
Nüüd ta siis arutas (nii hästi-halvasti kui suutis, sest 
päeva kuumus tegi ta kangesti uniseks ja roiuks), 
kas lõbu, mida saaks karikakrapärja punumisest, 
kaaluks üles püstitõusmise ja karikakarde noppi-
mise vaeva – kui äkitselt jooksis ta juurest mööda 
valge roosasilmaline küülik.



Ega selles polnudki midagi nii väga imelikku. Ja 
Alice’i meelest polnud seegi nii väga veider, et 
küülik omaette pomises: „Oi heldeke, oi heldeke, ma 
jään hiljaks!“ (Kui Alice hiljem selle peale mõtles, sai 
ta aru, et oleks pidanud seda imeks panema, aga siis 
tundus see olevat täitsa loomulik.) Ent kui küülik 
koguni võttis vestitaskust kella, heitis sellele pilgu 
ja ruttas edasi, siis hüppas Alice jalule, sest talle 
sähvatas meelde, et ta polnud veel kunagi näinud 
küülikut, kel olnuks vestitasku – või kell, mida ves-
titaskust välja võetakse. Ning Alice jooksis uudis-
himu-uhal üle põllu küülikule järele ja jõudis veel 
parajasti näha, kuidas küülik voksas põõsastara all 
suurde küülikuauku.

Alice hüppas ta kannul august sisse, hetkegi 
kaalumata, kuidas ta küll sealt jälle välja saab.
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