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„Viiskümmend, see on 
ohtlik iga – kõigi meeste, 
aga ennekõike minusu-
guste jaoks, kellel on kal-
duvus astuda uppuvate 
laevade pardale. Keskeaga 
kaasnevad kõik sedalaadi 
hirmud, mida võiks tunda 
näiteks mees, kes on poo-
lel teel üle tiheda liikluse-
ga tänava ning satub äkki 
keset liiklusmöllu ega tea, 
kas minna edasi või tagasi, 
või mõni teine, kes koper-
dab pimedas, mööblit 
täis tuubitud ärklitoas ja 
kardab tuld põlema pan-
na, sest ei taha näha neid 
prussakaid, kelle haisu ta 
tunneb. 
Viiekümneaastasel mehel 
on kõige rohkem öelda, 
aga mitte keegi ei taha 
teda kuulata. 

Tema hirmud tunduvad ebausutavad, sest need on tek-
kinud nii äkitselt – võib-olla on ta need välja mõelnud. 
Ta oma keha tekitab temas kõhedust; see hakkab talle 
vempe viskama, hambad hoiatavad, kõht riidleb, pea-
lagi hakkab viimaks kiila tõmbuma; vistrik võib osutuda 
vähiks, seedehäire infarktiks. Ta kogeb mingit tabamatut 
kurnatust; ta tahab olla noor, aga teab, et peaks olema 
vana. Tegelikult pole ta kumbagi ja tunneb kabuhirmu. 
Kõik ta sõbrad on samasugused, niisiis pole tal mingit 
lootust pääseda. 
Olla niisuguses vanuses ja ilmatuma kaugel sellest, kuhu 
sa tegelikult plaanisid välja jõuda, kusjuures pole vähi-
matki lohutavat võimalust, et võiks juhtuda mingi ime 
– see on vilets seis; ainuüksi sellest, kui sa heidad pilgu 
tulevikku ja hakkad eesseisvaid tühje aastaid kokku lu-
gema, piisab, et tõugata sind mõnd triviaalset kuritegu 
sooritama või panna sind palvetama. Edukad väidavad, 
et edu on närune asi ja rikub iseloomu ära, aga neid 
ei kuula mitte keegi peale läbikukkunute, kes teavad 
omastki käest, mis asi on närusus, ilma et neil oleks seal-
juures raha, mis neid pinnale tõmbaks. 
Viimaks on selge, et laev on juba pardaääreni vette va-
junud, niisiis ujub viiekümneaastane mees kaldale, kuid 
satub merehädalisena saarekesele, kust pole pääsemist 
ja ees ootavad vaid erinevad lüüasaamised.“

See katkend Paul Theroux' romaanist „Saint Jack“ 
on Tracy Lettsi näidendi „Linda Vista“ üheks motoks. 
Katkendi tõlkis Triin Sinissaar.



Autorist

4. juulil 1965. aastal Oklahoma osariigis  Tulsas sündinud 
ning Durantis kasvanud Tracy Letts on Ameerika näite-
kirjanik, stsenarist ja näitleja. Tema isa Dennis töötas ko-
halikus ülikoolis inglise keele ja kirjanduse õppejõuna 
ning ema Billie, kes oli ka edukas kirjanik, õpetas samas 
ajakirjandust. Dennis oli ka edukas näitleja kohalikes 
teatrites ning just tema inspireeris ka Tracyt näitlejaks 
saama. Pärast põgusaid õpinguid Kagu-Oklahoma riik-
likus ülikoolis, kolis 18-aastane Letts Dallasesse, kus püü-
dis oma näitlejakarjäärile alust panna ning tegeles leiva 
teenimiseks telefonimüügiga. 20-aastaselt kolis Letts 
aga Chicagosse, kus töötas kümmekond aastat erineva-
tes teatrites ning alustas ka näidendite kirjutamist. Tema 
läbilööginäidendiks sai 1991. aastal kirjutatud „Killer Joe“, 
mille lavaletoomisest mitmed teatrid selle tumekoomilise 
teemakäsitluse ja üsna visuaalse vägivalla tõttu esialgu 
keeldusid. Alles 1993. aasta edukas lavastus Edinburghi 
festivalil tõi näidendile nii kodu- kui välismaise menu. 
Tänaseks on „Killer Joe“ tõlgitud mitmeteistkümnesse 
keelde ning seda on mängitud paarikümnes riigis. Ees-
tis jõudis „Killer Joe“ lavale 1997. aastal Vanemuises Tiit 
Palu lavastuses. 



Näidendite kirjutamise kõrval jätkas Letts ka näitlejana, 
kolides vahepeal lühikeseks perioodiks Los Angeles-
se, kus tegi väiksemates rollides kaasa mitmetes tele-
seriaalides, millest tuntuim on „Seinfeld“. Chicagos jät-
kas Letts näitlemist peamiselt Steppenwolfi teatris, ning 
kuulus alates 2002. aastast selle teatri põhitruppi. Just 
Steppenwolfis on esmalavastatud ka Lettsi järgmised 
näidendid, millest tuntuim on 2007. aastal kirjutatud 
„Augustikuu“ („August: Osage County“), mille eest Letts 
kooris 2008. aastal ameerika draamaauhindade koore, 
võites kolm kõige mainekamat auhinda – Tony, Pulitze-
ri ja dramaturgia (Drama Desk) preemiad. Eesti lavale 
jõudis „Augustikuu“ 2010. aastal Eesti Draamateatris Priit 

Pedajase lavastuses ning 2022. aasta novembrist saab 
seda näidendit näha Vene Teatris Artjom Garejevi lavas-
tuses.
Näitlejana on Letts Steppenwolfis mänginud küm-
neid tähelepanuväärseid tänapäevadramaturgia rolle, 
muu hulgas näiteks lavastustes „Padjamees“, „Kolm vih-
mast päeva“, „Glengarry Glen Ross“ jt. 2012. aastal alul 
Steppenwolfis lavastatud ja hiljem Broadwayle viidud 
Edward Albee näidendi „Kes kardab Virginia Woolfi?“ 
lavastustes mängis Letts George’i ning pälvis selle rolli 
eest parima meesnäitleja Tony auhinna. 





Lisaks teatritöödele on Letts viimasel kümnendil kaasa 
teinud paljudes filmides ning teleseriaalides ning tun-
dub, et viimastel aastatel on ta pigem just näitlemisega 
hõivatud. Tema üheksas näidend „Linda Vista“ esieten-
dus Steppenwolfis 2017. aasta kevadel ning Broadwayl 
2019. aasta sügisel Lettsi seni viimane näidend „The 
Minutes“ esietendus Steppenwolfis 2017. aasta sügisel 
ning jõudis tänu vahepealsetele pandeemia-aega-
dele Broadway esietenduseni alles 2022. aasta suvel. 
Broadway versioonis teeb vahepeal Chicagost New 
Yorki kolinud Letts ise ka näitlejana kaasa. „The Minutes“ 
nomineeriti 2018. aastal Pulitzeri ning 2022. aastal Tony 
auhinnale.
2021. aastast elab Tracy Letts koos oma näitlejannast 
abikaasa Carrie Coon’i ja kahe lapsega New Yorgis 
Brooklynis, kuid tema koostöö Chicago Steppenwolfi 
teatriga jätkub tänini.

Tracy Letts „Linda Vistast“
Ma alustasin seda näidendit, kui olin 
viiekümnene ja viiskümmend on omamoodi 
tähendusrikas hetk – sul on piisavalt elu ja 
kogemusi juba selja taga ja piisavalt palju veel 
ees, kuid lõpp juba paistab, see on paremini 
tajutav. Ja selles eluhetkes ei ole minu meelest 
ebaloomulik tahta teha kokkuvõtteid, mõelda 
sellele, mis minust minu teeb. See on näidend 
nägemisest – sellest, kuidas me näeme teisi 
ja kuidas me näeme iseennast. Paljuski on see 
seotud tajuga. Meie nägemist hägustavad 
meie kogemused, meie kaitsemehhanismid, 
meie haigetsaamised. 
Mul on palju keskealisi sõpru, kes on ehk 
lahutuse või laste kasvatamisega jännis. Nad 
on targad ja toredad kutid ja see näidend oli 
viis, kuidas neile pisut tähelepanu pöörata. 
Ja siis ma hakkasin mõtlema sellest, kuidas ma 
pean oma vaateid poliitikale ja kultuurile ja 
kunstile üsna eksimatuks. Nende asjade puhul 
pean ma end moraalselt pädevaks, aga oma 
naiste- ja armuasjades olen sageli käitunud 
ebaausalt ja ebaeetiliselt. See vastuolu tundus 
põneva uurimisteemana. 



Ma arvan, et nii mitmelgi moel on Ratas 
versioon mehest, kelleks ma oleksin võinud 
kujuneda, kui ma ei oleks oma elus mõningaid 
häid valikuid teinud. Nii et see ei ole auto-
biograafiline näidend, kuid nagu kõigi mu 
tegelaste puhul, on ka Rattas minult laenatut.



Ratas on tegelane, keda suur osa publikust 
tunneb. Isegi kui nad temaga ei samastu, 
on nad oma eludes üsna tõenäoliselt 
Ratastega seotud olnud. Ratas on võluv, 
tal on suurepärane huumorisoon, ta on 
eneseirooniline ja sõbralik. Ja samal ajal 
on ta tõeliselt ohtlik. Temast saab antagonist 
tema enese loos. Inimesed elavad mõnele 
tema valikule väga kaasa ja siis avastavad end 
talle vastandumas ning mõtlemas, kas tal 
õnnestub meie kaastunne tagasi saada. 
Pärast „Linda Vista“ esimesi läbimänge 
Steppenwolfi teatris kuulsin üht etendust 
vaadanud näitlejannat lavastajale ütlemas: 
„Mina olen Ratas. Ma olen inimestele 
samamoodi haiget teinud nagu see kutt. 
Nii et ära tule mulle rääkima, et see ei saa 
olla minu lugu lihtsalt sellepärast, et ta on 
mees.“ Just see aspekt teeb mulle selle 
näidendi puhul heameelt – see ei püüa 
publikut soo järgi jagada, vaid püüab avada 
laiemat dialoogi inimeseks olemisest ja teiste 
inimeste austusega kohtlemisest.
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Kavalehes leiduv info ja tsitaadid pärinevad Tracy Lettsi 
näidendi „Linda Vista“ tekstiraamatust, Steppenwolfi teatri 
koduleheküljelt steppenwolf.com, Tracy Lettsi elu 
ja loomingut tutvustavast artiklist Encyclopædia 
Britannica veebilehel britannica.com, David Gordoni 
intervjuust „Tracy Letts on Linda Vista, The Minutes, 
and How Festivus Paid Off Like a Slot Machine“ lehel 
theatermania.com, Michael Appleri intervjuust „Tracy 
Letts on His New Mid-Life Crisis Play ‘Linda Vista’: ‘It’s Kind 
of Like Alternate-Universe Autobiography’“ lehelt variety.
com ning Wall Street Journali lehel wsj.com avaldatud 
Marc Myersi intervjuust „How ‘Doing Nothing’ Became 
a Hollywood Career Strategy for Tracy Letts“. Abiks oli 
ka Ene Paaveri koostatud kavaleht Eesti Draamateatri 
lavastusele „Augustikuu“. Foto peaaegu 50-aastasest Tracy 
Lettsist tegi 2014. aastal Jim Luning ning Endla lavastuse 
„Linda Vista“ proovi pildistas 3. novembril 2022 Priit Loog.
Plakati foto pildistas ja plakati kujundas Andres Adamson.
Kavalehe koostas Anne-Ly Sova ja kujundas Ilona Rääk.
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