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miLLeKs meiLe „meie Oma tõde“ ja 
„meie Oma õigus“?

kui tanel jonas mulle 2014. aasta kevadel rääkima hakkas, et ta 
teeks tammsaare esimest osa ja kas ma oleks nõus teda lavateksti 
kirjutamisel aitama, siis tekkis mul ainult üks küsimus: mida ta selles 
loos näeb? esmane vastus tuli kohe, kui kuulsin pealkirjaversiooni - 
„meie oma tõde, meie oma õigus“.

eestlased on läbi aegade olnud üks kummaline rahvakilluke.  
alati kõigil jalus ja alati valmis hambaid näitama, kui keegi meie 
eksistentsi kallale kipub. sama kummaline on nähtusena ka eesti 
mees. me oleme teinekord valmis läbi seinte minema, et mitte 
kaotada oma seletamatut sisemist mina. ka adidase dressides või 
armani ülikonda kandes kipume me sisimas jääma ikka andreseks 
ja pearuks, kes oma vastuolulisuses läbi aegade ühtse terviku 
moodustavad. kui on tarvis ja olud nõuavad, oleme me sahkerdajad. 
kui tarvis, võitleme me viimase veretilgani aadete eest, põhimõtete 
nimel. Valmis tõe ja õiguse järele kõndides üle silmapiiri terava serva 
tühjusse kukkuma. aga ikka ja alati jääb midagi puudu, et märgata 
armastust. armastust tema üldises, jumalikus mõõtmes.  
armastust käesolevas hetkes.

samas – kas armastus üldse eksisteeribki väljaspool detaile, 
üleüldises plaanis? kogu maailma hõlmavalt? Võibolla on 
meil eestlastena isegi killuke õigust tõlgendada armastust 
pragmaatilisest vaatepunktist?
märgata teda alles tagantjärele? kahetseda tema puudumist?  
Või meenutada tema möödumist?



ma ei tea. ja tundub, et ka tammsaare ei tea seda. aga just 
armastuse teema muutus kõige painavamaks küsimuseks, kui 
lugesin tammsaare „tõde ja õigust“ uuesti üle taneli poolt pakutud 
silmadega. miks selle armastusega Vargamäel ikka ja alati just nii 
peab minema?

Lihtne on öelda – see lihtsalt läks nii! tammsaare on nii kirjutanud! 
aga mida võib tunda too vana mees, andres, kes oma elule tagasi 
vaatab ja näeb seal enda asemel üht kohmakat tegelast väljal tuult 
püüdmas? rääkimas tema enda sõnadega, tundmas tema enda 
tundeid, tegemas tema enda tegusid, aga samas – olles tagasi 
vaadates nii rumal, pealiskaudne ja mittemärkav? ma ei usu, et 
„meie oma tõde, meie oma õigus“ lahendab maailmavaateliselt 
midagi meie olemuses rahvusena või toob maailma lõputu selguse 
armastuse ürg-olemusest. tegelikult polegi see teatri võimuses – 
maailma muuta. tegelikult pole see kellegi võimuses. tänapäeval 
ei muuda isegi sõjad enam maailma. aga ikkagi – kui midagi teha, 
siis peaks ju mingi lootus olema? ja minu lootus selle lavastusega 
oleks – vaadata oma elule tagasi läbi vana andrese silmade. mitte 
läbi enda silmade - vanaduses. mida rohkem ma oskakski vaatajaile 
soovitada? Vaadata oma tänast päeva läbi homsete silmade. 
kas ma siis teeksin midagi teisiti?

Urmas Lennuk
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Viikingi hingega konjak.

Nii siidise tekstuuri ja suurepärase 
puuviljase aroomini jõuavad vaid need, 
kes on valmis avastama ja vallutama. 
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