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(põhimõtteliselt koomas) ja pole veel ära läi-
nud. Pärast lubati meid sinna vaatama. Tõe-
poolest, seal lebas vana munk, mingisugust 
hingamist oli ka näha, aga siis mõtlesin küll, 
et ei tea, kui hea see ikka on niimoodi nirvaa-
nasse minna, sellisel kujul… Parem, kui oleks 
ikka lõpuni tööd ja tegemist. Aga see mees oli 
seal väga püha igatahes.” 

Kas jumala nimel võib tappa?

Aastaid unistas Hendrik teose “Vennad Kara-
mazovid” lavastamisest, sel kevadel ta oma 
unistuse lõpuks täitis. Armastuse võimalikku-
se kõrval on laval teemaks ka jumala olemas-
olu. “Kõik need asjad, mida inimene on suut-
nud sõnastada või kultuuris tähtsaks teemaks 
muuta, on igal juhul olemas, sest nimi on ju 
antud millelegi, mis eksisteerib,” on Hendrik 
veendunud. “Armastus on kindlasti olemas, 
tõenäoliselt ka jumal. Armastus on hea sei-
sund, milles kõik on hästi loomulik ja pingeva-
ba, hea on olla. Selle nimel inimesed võitlevad, 
sest kui see ära kaob, läheb olemine ebamu-
gavaks, tekivad igasugused probleemid, ängid 
ja armukadedused, minnakse isegi sõtta. Sel-
le hea armastusetunde nimel, milles on hea 
ja kerge olla, inimene elab ja võitleb.” Hend-
rik usub, et elu eesmärk ja mõte ongi võimali-
kult hästi ja pingevabalt elada. “Samas on sel-
les paradoks, sest kui pinge sisse tuleb, viitab 
see sellele, et oled elus ega ole veel päris loo-
bunud ja mandunud. Nii on ka jumalavärgi-
ga.” Ka religiooni mõtteks peab Hendrik või-
malust maailma selge pilguga näha, et end sel-
les hästi ja kergelt tunda. “Olen väga kaugel 
sellest, et usuksin muinasjutte, mis religiooni-
dega kaasnevad, ükskõik millistega. Kui jumal 
ehk üldkehtiv printiip kusagil eksisteerib, siis 
on tõenäoline, et kõige vähem saavad sellest 
aru need, kes sellest pikalt ja laialt jutustavad. 
See on sõnastamatu ja intuitiivne asi.” 

Dilemma seisneb Hendriku silmis aga sel-
les, kas jumala nimel on kõik lubatud, sest 
jumala nimel tapmisega kaugeneb inimene 
eesmärgist. “See on peen alkeemia, pead uksi 

Hendrik näitab koduseinal 
Mats Õuna fotot, millel ta on koos 
filmimees Arvo Kukumäega. 

Hendrik paneb filosoofilised mõtted vihikusse kirja 
vanamoodsa täitesulepeaga. 


