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„Ainult armastuse nimel võib inimene nii kangekaelne olla.“

See mõte pärineb Janusz Głowacki näidendist „Antigone New Yorgis“ ja see 
mõte ajendas mind ka selle näidendiga taas kokku puutuma. 

Vanakreeka müüdis astub Teeba endise kuninga Oidipuse tütar Antigone üle oma 
onu, isevalitseja Kreoni käsust ja üritab matta oma lahinguväljale vedelema jäetud 
venda. Ta teeb seda korduvalt, sest oma südames tunneb ta selleks kohustust. Ta 
võetakse kinni ja müüritakse koopasse, kus ta end üles poob. Mida aga teeb see 
kangekaelne ja vapper naine tänapäeva metropolis?
On 90-ndate algus ja Ida-Euroopa pagulaslaine on selles maailma paabelis 
segunenud sisserändajatega mujalt maailmast. Kuid ka hiigellinnas pole kohta 
kõigile. Nii leiavadki end kodutute poolt asustatud pargis Venemaalt pärit juudist 
kunstnik, kurat-teab-mis elukutse esindaja Poolast ja Puerto Ricost saabunud 
naine, kellel, nagu Antigonelgi, on täita oma kohus.
Kolm saatust, kolm ilmavaadet, kolm maailma. Aga ainult üks park ja pargipink. 
See näidend on üks naljakamaid ja kurvemaid, mida tean.
     Peeter Tammearu, lavastaja

    

Janusz Głowacki oli poola näitekirjanik, 
esseist ja stsenarist. 

Janusz Głowacki sündis 13. septembril 1938 
Poznani linnas. Kirjandustee sai alguse lühijuttude 
kirjutamisega. Erilist tähelepanu pälvisid 
tema ühiskonnakriitilised, satiirilised artiklid. 
Głowacki emigreerus 1981. aastal kommunistliku 
repressiooni eest New Yorki. Pärast Nõukogude 
Liidu mõjuvõimust vabanemist 1990. aastal elas 
Głowacki vaheldumisi Varssavis ja New Yorgis. 
“Antigone New Yorgis” esietendus 1990. aastal 
Varssavis. Ka nomineeriti näidend 1994. aastal 
Charles MacArthuri nimelisele auhinnale, ajakiri 
Times nimetas näidendi 1993. aasta üheks 

parimaks. Głowacki suri 19. augustil 2017 Egiptuses.

Tompkins Square Park on 4.2 hektari suurune park Manhattanil, New Yorgis. 
Park nimetati Daniel D. Tompkinsi (1774-1825) järgi, kes oli asepresident James 
Monroe valitsusajal ning New Yorgi linnapea aastatel 1807-1817. Park avati 1850. 
aastal.



1870ndatest aastatest alates muutus park populaarseks protestikohaks. 1936. 
aastal park moderniseeriti. Uus lahendus välistas võimaluse suurte rahvahulkade 
kogunemiseks. Ent traditsioon protestida taastus 1960ndatel, kui pargis avaldati 
meelt Vietnami sõja vastu. 

1980ndatel muutus Tompkins Square Park sünonüümiks linnas kasvavatele 
sotsiaalsetele probleemidele: pargi kodutute laagrid olid uimastitega kauplemise 
ja heroiini tarvitamise keskuseks, kus esines ka röövimist ja vägivalda.

1988. aasta augustis üritas politsei kodutud pargist välja tõsta. Nii kodutud, 
aktivistid kui ka juhuslikud kõrvalseisjad hõivasid pargi ning takistasid politseil 
operatsiooni läbi viimast. Politsei piiras pargi ümber. Puhkes mäss, milles said 
vigastada 38 inimest. Paljugi sellest vägivallast jäi filmilindile, mida näidati ka 
kohalikes teleuudistes. Kõige kuulsam lõik oli mässu filmivast mehest, kes 
istus pargi vastas oma kodu trepimademel, kuni politsei peksis ta läbi. Ühtki 
politseinikut liigse vägivalla tarvitamise pärast süüdi ei mõistetud. Selle mässu 

mälestuseks peetakse igal aastal 
punkfestivali.

Järgmine šokk tabas 
naabruskonda 1989. aastal. 
Daniel Rakowitz tappis ühe naise, 
tükeldas ta, tegi tema kehast 
suppi ja pakkus seda pargis 
kodututele. Rakowitzit kutsuti 
Tompkins Square’i lihunikuks. 
Kohus mõistis mehe süüdimatuks.

Et hoida eemal kodutuid suleti 
park 3. juunil 1991 restaureerimistöödeks ja taasavati 25. juulil 1992. Nüüdseks on 
park muutunud populaarseks vaba aja veetmise kohaks.

Hart Island

Umbes 53-hektariline Hart Island asub New Yorgis Long Islandi lahes. Saart on 
kasutatud inimeste ühiskonnas isoleerimiseks: Ameerika Ühendriikide kodusõja 
päevil asutas Unioon saarele vangilaagri, hiljem on seal olnud vaimuhaigla, 
tuberkuloosihaigla, noortevangla. Saarel asub surnuaed, mille paljudesse 
massihaudadesse on erinevate andmete järgi maetud 800 000 kuni 1 000 000 
inimest. Üks kolmandik maetutest on surnult sündinud lapsed ja imikud. Tavaliselt 
maetakse korraga kuni 100 inimest. Kirstud maetakse neljas kihis 20 kaupa kõrvuti. 



Hart Island’ile ei maeta ainult 
kodutuid ega puruvaeseid. 
Ameerika Ühendriikides võivad nn 
eramatused (oma hauaplats, kirst 
ja muud talitused) olla sedavõrd 
kallid, et ka keskmist teenistust 
omavatel inimestel pole kulude 
katmiseks võimalik. Lisaks sellele on 
ka lahkunuid, kelle vastu ei tunne 
sugulased huvi.  
Hart Island’i kalmistule on teiste 
seas sängitatud ka vaesuses ja üksinduses surnud juudi päritolu näitekirjanik ja 
filmirežissöör Leo Birinski, kirjanik Dawn Powell ja Oscari-võitja Bobby Driscoll.  

Pärast millenniumivahetust on matuste arv kahanenud - alla 1500 aastas. 
Tegemist on suurima sellelaadse surnuaiaga Ameerika Ühendriikides.

Näitleja ning lavastaja Peeter Tammearu lõpetas 
1986. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi 
lavakunsti erialal. Aastani 1994 töötas ta “Ugala” 
teatri näitlejana, lavastajana ja kirjandusala 
juhatajana, aastatel 1996–2002 Tallinna Linnateatris 
näitlejana, 2002–2010 taas „Ugala“ teatris ja 
aastast 2014 töötab Peeter Tammearu Kuressaare 
Linnateatris lavastajana. Tema lavastajaportfellis 
on üle viiekümne lavastuse, millest kümme on 
lavale jõudnud just Kuressaares. Näitlejana on 
Tammearu Kuressaare Linnateatris mänginud 
kahes lavastuses.

Kunstnik Liina Unt on varasemalt 
Kuressaare Linnateatris töötanud 5 lavastuse 
kunstnikuna. Ta õppis aastatel 1995–2002 Eesti 
Kunstiakadeemias, kus lõpetas bakalauruse 
astmes stsenograafia- ja magistrantuuris 
vabade kunstide eriala. Aastail 2005–2012 
omandas ta doktorikraadi Soome Aalto 
Ülikoolis. Liina Unt on loonud lavakujunduse 
rohkem kui viiekümnele lavastusele ja olnud 
kujundaja ligi paarikümnele näitusele.



Lavastusele on kirjutanud muusika Tobias 
Tammearu, kes lõpetas 2013. aastal Viljandi 
Muusikakoolis saksofoni eriala, 2015. aastal Heino 
Elleri nim. Tartu Muusikakooli ja 2017. aastal Georg 
Otsa nim. Tallinna Muusikakooli jazz-saksofoni 
eriala. Alates 2017. aastast õpib Amsterdami 
Konservatooriumis. Mänginud Viljandi Noorte 
Sümfooniaorkestris, Tartu ja TTÜ Bigbändides 
ning tegutseb praegu ansamblites Pillikud ja Jake 
Victor 5tet. Käesolev muusikaline kujundus on 

Tobiasele esmakordne töö teatris, kuid mitte esmane kokkupuude teatriga - 
lapsena on ta kaasa teinud kolmes “Ugala” teatri lavastuses - “Anna Karenina”, 
“Naise võtmine” ja “Keisri hull”

Näitlejad Lauli Otsar, Markus Habakukk, Jürgen Gansen, Risto Vaidla on 
lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatrikadeemia  lavakunstikooli 27. lennu 2016. aastal. 
Peale kooli lõpetamist asusid neli noort näitlejat tööle Kuressaare Linnateatrisse, 
kus nad mängivad kokku kuues lavastuses. Tanel Ting omandas näitlejahariduse 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, mille lõpetas 2017. aastal. Sama aasta 
sügisest töötab ta Kuressaare Linnateatris. 



Ansambli MUMFORD & SONS repertuaari kuulub laul „Tompkins Square Park.“
See laul sobis sellesse lavastusse imehästi. Lavastaja Peeter Tammearu palus 
Kristjan Ükskülal teha laulule eestikeelne tekst. Kahjuks jäi autoriõiguslikel 
põhjustel see laul linti laulmata. Aga laulusõnad on siin:

Kallim, mind viimast korda sa näed
Selles pargis, mille pingil hoidsin Sind.
Kallim, kas Sa aimad, et ma kaon
videviku hämaruses, aga seekord igaveseks.
Meie lugu lõppeb siia
Lühike ja katkendlik novell.
Kirjaread, mis tuhmuvad
Mustandite virnadel.

Kallim, Tompkinsi pargis on puu
ja selle oksad on justkui inimese luud.
kallim, ära nuta kui sa näed, et selle puu juurte
vahelt paistavad mu käed.

Igavestel randadel 
uitab hing, kes kannab veel
mõtetes vaid Sind.
Igavestel randadel
seisan ma ja igatsen
Igavesti Sind.

Muusikalises kujunduses on kasutatud Mumford & Sons laulu „Tompkins Square 
Park“ – autorid Marcus Mumford, Ben Lovett, Winston Marshall, Ted Dwane
ja Aleksandr Gradski lugu „Остров. Утром”.

Täname: Saaremaa vald, Kultuuriministeerium, Kultuurkapital

Loomingulise trupi fotode autorid: Mari-Liis Nellis, Kristina Noor, Alan Proosa, 
Maanus Masing.

Esietendus 27. 09. 2018 a. 




