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N|esimene

Hendrik 
Toompere
naudib tervikuks 
kasvamist

H
endrik on kirglik näitleja ja 
lavastaja, kes vestlustes mai-
nib kirge sageli. Mis on tema 
meelest kirg? “See on jäägitu 
pühendumine mingile asjale, 

soov teemade ja tegevustega lõpuni min-
na, lõpuni mõelda, saada ideaalne tulemus, 
mitte jääda poolel teel pidama. See, et ei 
teki ükskõiksust. Olen just seda kire aspek-
ti silmas pidanud, mitte seda, mis puu-
dutab tundeelu – emotsioonide 
rebestamist, mida tuuakse esi-
le Ladina-Ameerika, üldse 
lõunapoolsete rahvaste ja 
ka venelaste puhul. Minu 
jaoks on siin tegu pigem 
kontrollimatu emotsioo-
ni, mitte kirega,” kinnitab 
Hendrik. “Kirg on sise-
mine täidetus, soov end ja 
oma tegevusi tihkelt täita, 
tummiseks muuta.” 

Aga kus kirg elab? “Inimeses on 
koos palju asju – mõistus ja hing, mil-
le meie “kvantarvuti” töötleb kõiki aspek-
te arvestades ühtseks asjaks kokku. Kirg on 
ka inimese areng ehk tervikuks muutumi-
ne. Kui inimene on laps ja noor, siis on ta 
tervik. Vahepeal laguneb ta nagu osadeks 
laiali, mõistus hakkab prevaleerima, siis aga 
hakkavad emotsioonid vohama ja mõistus 
ei kontrolli. Lõppkokkuvõttes on täiskas-
vanuks saamine aga selle kõige tervikuks 
koondamine,” usub Hendrik.

Kogu aeg peab valvel olema

Sel suvel 50. sünnipäeva tähistav Hendrik 
naudib ise tervikuks kasvamist iga päev. 
“Sa pidevalt nagu jõuad sinna ja siis jälle 
sulad laiali ja siis hakkad uuesti ehitama,” 
kirjeldab ta. “See on igapäevane praktika, 
nagu söömine. Ei piisa ju sellest, et sööd 
korra kuus kõhu täis, siis paned rahulikult 

kuni järgmise kuuni. Kasvamine muu-
tub ajaga aina hõlpsamaks, kuna 

saad asjadest aina rohkem aru. 
Pilt, mis maailmast on, muu-

tub klaarimaks, ei pea ise 
nii väga enam pingutama. 
Aga magama ka ei saa jää-
da, kogu aeg peab valvel 
olema,” kinnitab Hendrik 
ja lisab muheledes: “Selles 

mõttes on mul veel lootust, 
et on põhjust elada. Kui ini-

mene päris valmis saab, peab 
küsima bodhisattva’de käest, kas 

jätkata eksistentsi siin edasi ja inimesi 
aidata või minna ära nirvaanasse.” 

Hendrik kirjeldab selle mõtte jätkuna 
elamust reisilt India budistlikesse kloost-
ritesse. “Põhja-Indias, vist Sikkimis, sattu-
sime ühte kloostrisse, kuhu sisenedes öel-
di meile, et võite ilusti ringi käia, kõik on 
avatud, aga vaat seal on üks plekk-katusega 
hoone, mis päikese käes helgib, sinna ärge 
ise minge. Et seal on üks laama, kes juba 
kaks aastat lamab seal samadhi seisundis 

Siis 
mõtlesin 

küll, et ei tea, 
kui hea see ikka 

on niimoodi 
nirvaanasse 

minna.

Hendrik Toompere (49) lavastatud etenduse “Vennad Karamazovid” 
kavaleht küsib: kas armastus on olemas ja kas armastuse nimel on 
kõik lubatud? “Armastus on hea seisund, milles kõik on hästi loomulik 
ja pingevaba, hea on olla,” on Hendrik veendunud, kuid lisab, et ka 
pinget on vaja, sest see annab elusama tunde. 

Tekst: Tiia Nightingale  Fotod: Daisy Lappard


