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Milline peaks olema eetilise elu mõõdu-
puu? Läbi aegade on neid olnud mitmeid,
eri ajastud on loonud erinevaid eetilise elu
mudeleid, kirjutanud ette moraalinorme
ja karistanud kõrvalekaldujaid. Ent elueeti-
ka võiks olla laiem mõiste kui moraali-
koodeks. Eetiline elu võib olla elatud
mitmel viisil, oma ajajärgu moraalinorme
eiramata saab oma eetilist käitumiskava
üles ehitada mitmeti. Siinne jutt lähtub
teesist, et iga elu kirjutab enesele ette oma
sisemise eetikamudeli, ja heidab sellelt
vaatekohalt põgusa pilgu Tammsaare ro-
maani “Tõde ja õigus” mõnele eetilisele
positsioonile.

1. Vargamäe Andres

Oleks loogiline arvata, et Vargamäe And-
rese eetilisi elualuseid peaks otsima tõe ja
õiguse juurest. Kas ei taha juba romaani
pealkiri meile sisendada, Andrese elusi-
suks on tõeotsimine ja õiguse jalulesead-
mine, need on eetilised tegevused, niisiis
Andres on eetiline tegelane? Ent see loo-
gika juhib meid rappa, tõde ja õigus pole

Andrese elu eetilised alustalad; vastupidi,
tõe ja õiguse tagaotsimine viib Andrese
ebaeetilistele tegudele. See õilsalt kõlav
sõnapaar, tõde ja õigus, tähistab romaanis
ennekõike võimuvõitlust Andrese ja Pearu
vahel. Andrese siiras tõejanu moondub
Pearu läheduses üsna peatselt vajaduseks
Pearust üle olla. Oma õigust taga ajades
hakkab Andres Pearu moodi tõde väänama
ja, vähe sellest, Andres peksab oma naist-
ki, kui see tema õiguses Pearu vastu kaht-
leb. Jutustaja hääl kommenteerib Andrese
ja Pearu vahelist kemplemist romaani
lõppköites, kui mõlemad kanged on juba
esiisade juurde läinud: “Võta või Pearu ja
Andres! “Prosessisid” ja ärplesid kogu oma
pika ea, aga lõpuks ei teadnud kumbki, kes
on võidumees, või nagu Andres ütles:
kummal on õigus.”1 Tõeotsingud ei tee
Andrese elu eetiliseks, pigem vastupidi.

Ilmselt õigem kui tõele ja õigusele toe-
tuda oleks väita, et Andrese elueetose
tuuma moodustab armastuse ja maa liit.
Tammsaare kinnitab isegi, et Andrese (ja
Pearu) elukäigu seisukohalt ei leia ta
“Tõest ja õigusest” muud tuuma kui “ar-
mastust maa vastu, armastust tolle töö
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1 A. H. T a m m s a a r e, Kogutud teosed. Tallinn, 1978–1993, kd 10, lk 339. Edaspidi viited
sellele vlj-le tekstis. Vt ka E. A n n u s, “Tõe ja õiguse” lõppköide: tagasivaated ja kokkuvõt-
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vastu, mis tehakse selle maa peal ja kallal
– armastust mulla vastu, millest inimene
on võetud ja milleks ta peab jälle saama”.
Ning kirjeldab Andrest kui armastajat:
“Andres ja Pearu oleksid nagu kaks meest,
kel on ühine armastatu, keda nad püüavad
teineteise võidu vallutada, igaüks omal
viisil. Andres kohtleb oma armastatut
algusest peale surmliku tõsiduse, uskliku
harduse, pühaliku kohusetunde ja väsimatu
tööga. Tema näeb oma armastatus juma-
last määratut, kes ei mõista ega kellega ei
mõisteta nalja. Kui armastad, siis pühenda
end kogu oma ihu ja hingega temale, too
talle ohvriks iseend ja kas või oma lähi-
mad ja kallimad – naine ja lapsed” (“And-
res ja Pearu”, KT 17: 514). Maa on And-
rese armastus, selle armastuse avaldumis-
vormiks on töö.

On siiski tähenduslik, et Andrese pojad
seavad armastuse ja maa erilise liidu Var-
gamäel kahtluse alla. Tuletagem meelde
paljutsiteeritud dialoogi “Tõe ja õiguse”
esimese köite lõpust:

““Aga miks siis just meie need peame
olema, kes oma elu seia sohu matavad,
kui mujal kergemalt leiba saab?” küsis
poeg, ja kui isa ei vastanud, lisas ta mõel-
des juurde: “Kui jüst oleks armastus, siis
muidugi…”

“Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armas-
tus,” ütles isa.

“Sina oled seda teind ja minu ema tegi
ka, ega ta muidu nii vara surnd; aga ar-
mastus ei tulnd, teda põle tänapäevani
Vargamäel”” (KT 6: 492–493).

Andresele on poja sõnad valusad kuu-
lata. Noor Andres nagu arvaks, et Varga-
mäel valitseb armastuse asemel midagi
muud – sundus, ike. Noor Andres ei näe,

kui palju armastust on Vargamäel – sest ta
otsib armastust inimeste vahelt, Vargamäel
kaob see aga maa sisse ära. Vana Andrese
jaoks Vargamäe ongi armastus, tõelisem,
pühendunud armastus, kui see inimeste
vahel iialgi saaks olla. Siiski, poja vastus
paneb Andrese oma armastuses kahtlema.
“Aga mis siis siin on?” (KT 6: 496). Nii
küsib Andres endalt Hiiobi raamatu abiga
ööl pärast talupärija lahkumist. Ja Andres
ei leia lohutavat vastust.

Aastate pärast, kui Indrek naaseb Var-
gamäele, on Andres siiski oma armastu-
sele tuge leidnud ja ta jagab oma kindlust
ka Indrekuga. Indrek ründab isa armastust
subtiilsemalt kui ta vend aastate eest; Ind-
rek küsib seejuures armastuse olemuse
järele. Indrek tunnistab Vargamäe olevat
sunnitöölaagri aseaine, niisiis talle kui
mõrvarile paras paik. Vanale Andresele on
see mõtteviis haavav. Kuidas nii, et Ind-
rek tuli Vargamäele tagasi, sest Vargamäe
on sunnitööliste paik? “Ainult ma mõtlen,
kas see on õige, et tuled kui sunnitööline
ja et ka mina olen eland siin kui sunnitöö-
line. Mina olen hakand Vargamäed armas-
tama ja ma suren selle armastusega, seda
tunnen ma.” Selle peale Indrek esitab oma
kaaluka küsimuse, “Mis on armastus ja mis
sunnitöö?” (KT 10: 14). Vana Andres ei
mõista poja küsimust, ent Indrek kordab
otsekui küsitu raskust rõhutades öeldut
endale hiljemgi, poolunes üle. Mis on
armastus ja mis sunnitöö?

Armastus on sundus, tahab Indrek ütel-
da. Armastus on vabaduse kaotamine.
Armastus maa vastu sunnib Andrest väsi-
matult, peatumatult tööle, maa-armastus
katab kinni kõik muu. Või vastupidi, si-
semisest töösunnist kasvab armastus. Nii
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jõuab Tammsaare Andrese elu kokku võt-
va ebatavalise formuleeringuni: “oled ar-
mastanud oma maalappi väsimatu tööga”
(“Andres ja Pearu”, KT 17: 516). See kõlab
harjumatult, ma armastan sind kogu oma
tööga. Enamasti armastatakse südamega,
Andres aga armastab tööga.

Armastus on maa on armastus, selli-
sesse teesi võiks niisiis olla koondatud
Andrese elu eetiline aluspõhi. Andrese
armastus pole lillelis-õhuline tunne, ei,
armastus-on-maa-on-armastus on Varga-
mäel seesama mis armastus-on-sunnitöö-
on-armastus. Nii võiks kokku võtta And-
rese elu eetilise substantsi.2 Andrese eetika
on pühendumise eetika, see on enda jäägitu
pühendamine maale. Andrese eetilise
substantsi moodustab pühendumise ja
töörabamise kooslus. Selles on poeesiat,
selle eetika tuumaks on tunnetus, et elu
on väärtus, millega tuleb tõsiselt ümber
käia. Ebaeetiline on oma elu niisama ära
elada, püüdmata midagi korda saata. Sel-
lest hoiakust pole kaugel arusaam, et elust
peaks tegema kunstiteose. Andres seob
oma eetikas ühte töö, pühendumise ja ar-
mastuse. “Tema on omateada püüdnud
maailmas parimat – suurt ja jäävat tegu,”
kommenteerib Andrese autor (KT 17:
516). Teistel inimestel pole selles kooslu-
ses kohta.

Kas ikka pole? Teistel inimestel on
Andrese elus väga oluline koht, aga see
koht pole seotud mitte reaalse, oleviku
Vargamäega, vaid tema unistuste Varga-

mäega. Andres ei ehita ju Vargamäed üles
mitte selleks, et endale rikkust või mõnusat
vanaduspõlve tagada. Andres ehitab järel-
tulevatele põlvedele, annab oma osa üldise
hüvangu heaks inimpõlvede ahelas. “Ainult
iseenda pärast ei maksaks nõnda nahast
välja pugeda,” mõtiskleb Andres pärast
teise tütre sündi (KT 6: 102).

Üldine hüvang Andrese moodi on siis-
ki üsna piiratud loomuga. Vaadelgem
eelmist tsitaati kogu ta kontekstis: “And-
resel kaoks pool tööhimu, kui ta teaks, et
tema järeltulijaks Vargamäel pole poeg,
vaid mõni võhivõõras mees koduväina.
Selleks ei maksaks ometi kive rükkida,
mättaid raiuda ega põõsaid juurida. Ainult
iseenda pärast ei maksaks nõnda nahast
välja pugeda.”

Andrese tööl on tema jaoks mõtet vaid
siis, kui tema poeg saaks Vargamäe järg-
miseks peremeheks. Miks just poeg?
Miks pole isegi mitte teadmine, et tema
tütar oleks Vargamäel perenaine, piisavaks
edasikestmise tunnuseks? Vähe sellest, et
Andres ei mõtle üldisele hüvangule, ta ei
mõtle ka oma pere hüvangule – teda ei
rahuldaks teadmine, et tema sugu jääb
Vargamäele. Ent Andrese töö mõtestaks
teadmine, et tema poeg saab tema järeltu-
lijaks. Poeg, kes saadaks oma elu mööda
täpselt sellisel viisil, nagu isa seda kujutleb
– see ei ole teine inimene. See on Andres
ise, ikka veel elus, ikka veel Vargamäel,
ka pärast oma surma. Andrese eetikal pole
teise jaoks kohta.3

2 Eetilise substantsi mõiste laenasin Michel Foucault’lt: vt nt M. F o u c a u l t, On the
Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress. Rmt-s: H. L. Dreyfus, P. Rabinow,
Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago, 1983, lk 240.
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Andrese elu eetilisel substantsil on ka
ülejääk. Need on pisarad. Andres, see või-
mukas patriarh, kes peksab oma naist ja
hoiab lapsi hirmus, nutab öösiti. See on
arusaamatus – need pisarad ei sobi And-
rese kujuga kokku. Need annavad märku
sellest, et Andres ise ei sobi oma kujuga
päriselt kokku. Pisarad seisavad eemal
armastus-on-maa-on-armastus olemisvii-
sist. Need on ülekeemine, jääk, äratund-
mine, et armastus-on-maa-on-armastus ei
too õnne. Ent õnne saavutamine on Vana-
Kreeka päevadest saadik olnud eetilise
eluhoiaku eesmärgiks ja selle edukuse
mõõdupuuks, olgu siis õnn mõeldud ük-
sikule või hulgale. Andrese öine ahastus
ja üksindus osutab mõrale Andrese elu
eetilises ülesehituses. On kujuteldamatu,
et Andres elaks kuidagi teisiti, pühendu-
mine maale on Andrese elus põhimine
asi. Aga mis siis, kui õnne ei tule? Armas-
tus on, Andres tunneb seda, isegi kui ta
vanim poeg teda ka üheks õhtuks segadus-
se suudab ajada. Ent armastusest üksi ei
piisa õnneks, eriti kui see armastus pole
suunatud teis(t)ele inimes(t)ele, oma lähe-
dastele. Ja õnne puudumine annab siiski
tunnistust eetilisest läbikukkumisest.
Öösiti aimab Andres oma läbikukkumist,
päeviti tegutseb ta edasi tema jaoks ainu-
võimalikul viisil.

“Tõe ja õiguse” lõppköide toob Varga-
mäe jõe allalaskmise ja selle kaudu And-
resele uue, ootamatu avastuse: tema elu on

õigeks mõistetud, sest miks muidu täituks
ta eluaegne unistus. Andres jõuab veendu-
musele: tema elu on olnud õige, mitte
Pearu oma. “Sellist inimest ootab õnnis
surm,” kirjutab Tammsaare (KT 17: 516),
ja Andrese surm on õnnis.

Õnn tuli siis ikkagi. Imelik, et õnn tuli
väljastpoolt. Andrese enda tegevus ei too-
nud talle õnne, küll aga toob selle teiste
tegevus, tema poja tegevus. See on kum-
maline loogika. Kuidas saab keegi teine
tuua Andresele õnne, mida tema enda
armastus-on-maa-on-armastus talle tuua ei
suutnud?

Kas on asi selles, et jõe allalaskmise
eestvedajaks on Andrese poeg ja seega
oleks see nagu Andrese enda tegu? Pigem
on olulisem siiski jõe allalaskmise fakt ise
– see on sõnum Andresele, et ta oli tegut-
senud õiges suunas, sest tema töö ei kao,
vaid seda jätkatakse. See sõnum on nii
tungivalt rõõmus, et katab kinni Andrese
aastatetagused öised pisarad. Andres unus-
tab mõrad oma elu eetilises ülesehituses,
lugeja peab need meeles Andrese asemel.

2. Vargamäe Indrek

Indrek ei ehita oma elust monumenti. Kui
eetiline eluhoiak tähendaks vaid Andrese
laadis pühendumust, siis poleks Indreku
elu eetiline. Indrek ei sobiks Platoni
ideaalsesse riiki, kus igaüks töötab üldi-

3 See ei pea tingimata tähendama Andrese eetilise platvormi alaväärtuslikkust. Nt Michel
Foucault’ järgi ei kuulunud klassikalise ajajärgu Vana-Kreekas hool teiste eest eetilise käitu-
mise  juurde:  eesmärgiks  oli  kontrollida  enda  käitumist  viisil,  mis  arvestaks  ainult  iseen-
daga – sest  see,  kes suudab  kontrollida  iseennast,  on  võimeline  valitsema  teiste üle. Vt
M. F o u c a u l t, On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress, lk 241.
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se hüve ja heakorra nimel; Andres sobiks
sinna hästi.

Indreku eetika on tajueetika, kardinaal-
selt erinev Andrese teoeetikast. Andrese
eetiline positsioon hoiab tema elu koos,
seob päevad ühte, see on valge, pidev ja
katkematu, olgugi siis et öö päevade loo-
gika paigast nihutab. Indreku eetiline
positsioon ilmutab ennast vaid kriisihet-
kedel, need toovad katkestuse ja vastuas-
tumise eelnenule. Ühel sellisel hetkel
annab Indrek revolutsioonikassa raha tsaa-
riarmee sõdurile, teisel salgab maha oma
vastleitud veendumuse, et jumalat pole
olemas, kolmandal avaldab valmisolekut
anda oma vere armastatud inimese heaks.
Neil hetkil heidab Indrek enda huvid ja
veendumused kõrvale teise, abivajava ini-
mese heaolu nimel. Nende katkestushet-
kede põhjal moodustub Indreku elu läbiv
epifaaniliste, ilmutuslike hetkede kett,
järgnev viitab tagasi eelnenule, ja nii kasvab
elumüra seest välja tuumlugu, mil elu
avaneb selle intensiivsuses, saavutab oma
tähendusliku raskuse.4  Kui Andrese po-
sitsioon nõuab, et elust tehtaks kunstiteos,
siin Indreku elu vastab, et elu tuleb tajuda
selle ülimas intensiivsuses. Olgugi see
võimalik vaid üksikute hetkede kaupa.

Indreku elu eetiline substants moodus-
tub niisiis eituse kaudu, iseenda mahasal-
gamise kaudu. Indrek teab ja mäletab, et
sellisel viisil on ta õnnis, sestap võib öelda,
Indreku eetiline käitumine õigustab ennast.

Indreku eetilise substantsi tugevus näib
tulevat selle pööratusest teise inimese
poole, teise eelistamisest iseendale. Selline
käitumine tuletab meelde Emmanuel
Lévinasi filosoofiat, mis seab eetilise käi-
tumise aluspõhjaks just suhtumise teise
inimesse. Lévinasi poolt otsitud suhe tei-
sega pole mitte lihtsalt kaastunne või abi-
osutamine või vastastikune mõistmine,
eetiline suhe teisesse eeldab teise radikaal-
se teisesuse omaksvõttu, mitte teise taan-
damist tuttavale ja omasele. Igapäevases
elus me asetame ümbritsevad inimesed
oma eelarvamuste ja väärtushinnangute
võrgustikku. Me näeme teisi selle kaudu,
milline on nende suhe meisse, meie endi
kaudu. Niisugune on läbivalt Andrese
suhe teda ümbritsevate inimestega. Ent
lévinaslik eetiline suhe teisega peab “üle-
tama minu idee teisest”, see peab lisama
minusse midagi, mida seal varem polnud.5

Adriaan Peperzaki formuleeringus: “Teine
tõuseb esile teisena siis ja ainult siis, kui
tema “ilmumine” murrab, läbistab, hävi-
tab minu egotsentrilise monismi horison-
di, see tähendab siis, kui teise sissetung
minu maailma hävitab impeeriumi, kus
kõik fenomenid on algusest peale mõiste-
tud toimima minu universumi momenti-
dena.”6

Indreku elus on olulistena esile tõstetud
just sellised hetked. Võtkem või neist esi-
mene: Andres peksab Mari, Indrek aga
hoiab ema jalgade ümbert kinni:

4 Indreku epifaaniaketist vt lähemalt: E. A n n u s, Kuidas kirjutada aega. Tallinn, 2002, lk
287–298.
5 E. L é v i n a s, Totality and Infinity. Trans. A. Lingis. Pittsburg (Pa), 1998, lk 50, 230.
6 A. P e p e r z a k, To the Other. An Introduction to the Philosophy of Emmanuel Levinas.
West Lafayette, 1993, lk 19–20.
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“Kui see [Indrek] nägi, kuidas ema
hoopide all, mis vemblaga põiki üle piha
kõigest jõust löödi, ainult vimma tõmbus,
täiesti rahulikult ja vaikselt aga paigal
seisis (…) – jah, kui poiss seda seismist
nägi, siis jooksis ta köökus seisva ema
juurde, langes peaaegu hingetult tema ette
maha ja võttis tema jalge ümbert kinni.
Nõnda ta nuuksus seal, kuni ema seisis
keset õue, pool lahtist haokubu süles, piht
vimmas, et isal oleks nagu parem lüüa.

Kui kaua see nõnda kestis, seda poiss
hiljem ei mäletanud, aga ühte teadis ta
selgesti: emal olid siis paljad jalad, mis
kevadest saadik kunagi katet polnud näi-
nud; nad olid päikse kõrvetatud ja tuulte
pargitud, läbi imbunud igavese mustusega,
sest nendega pidi ta käima aida, keldri ja
lauda vahet. Emal oli mingisugune jäme-
dast ja kõvast riidest seelik seljas ja selle
läbi poiss ema sääri tundiski, mis tuksa-
tasid igakord poisi käte vahel, kui kostis
vimma tõmbunud pihalt uus laksatus.
Neid tuksatusi tundis poiss veel kaua, kaua
oma kehas, kui ta nägi ema pruuniks par-
gitud jalgu ja tema jämedast riidest seeli-
kut. Veel täiskasvanult ei saanud ta seda
mälestades imelikust ja õudsest tundmu-
sest lahti...” (KT 6: 304).

Pole kahtlust, et see stseen raputab
Indreku maailma koost. Võrdväärselt in-
tensiivseid teise-kogemuse hetki järgneb
Indreku elus veelgi. Indrek on teisele ini-
mesele avali, see avatus, mis küünib lausa
teise eelistamiseni iseendale, on tema
eetilise substantsi keskmeks. Indreku suhe
teisesse on pigem taju ja tunne kui arutlus
ja otsustus – Indrek näeb, tunneb ja käitub
siis võibolla endalegi ootamatult, aga
ometi tunneb ta just sellisel viisil oma

käitumise eetilist õigsust. Tunne teist ja
unusta iseennast, see on Indreku käitumise
eetiline aluspõhi.

3. Ja veel

Huvitaval kombel toob indreklikke ülla-
tavaid teise-kogemise hetki Vargamäele
Tiina: Tiina teise rollis suudab raputada
teda ümbritsevate inimeste valmisehitatud
maailmade toimimiskindlust. Mingis
mõttes on see loomulik, Tiina saabub
Vargamäele linnast ja toob kaasa teistsu-
guse elukogemuse ja maailmavaate. Ent
Tiina teistsugusus võiks saada kergesti
seeditavaks lisanduseks maa-maailmale,
sellega aga lugu ei piirdu.

Tiina kuju provotseerib teda ümbritse-
vates inimestes vastuolulist käitumist,
algsest üldisest soosingust kasvab välja nii
armastust, segadust kui sallimatust. Sulane
Ott ja peretütar Elli hakkavad tema vastu
viha kandma, ent just selle viha kaudu
murrab Tiina teisena nende maailmadesse
sisse.

Peatugem kahel stseenil. Elli ja Tiina
magavad suvel kõrvuti kambrites, Tiina
ees-, Elli tagakambris, olgugi et nende
vahekord pole enam hea ja Ellit ärritab
Tiina vaat et iga liigutus. Elli tögab Tiinat,
kui see õhtul aknatrippe kinni seob – Tiina
vargile ei tulevat keegi. Kui Tiina seepeale
ka tema akna all magavat perekoera meel-
de tuletab, saab Elli süda hoopis täis, sest
koer eelistab Tiinat temale, ja Elli torkab:
“Sa peaks koera oma juurde võtma, see
oleks sulle paras.” Tiina aga vastab mee-
nutusega minevikust, kuis ta lapsena kül-
mas korteris koeraga magas: “Siis ma
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kutsusingi hagija, kes magas ukse all matil,
oma juurde ja nõnda heitsime kahekesi
ühtekokku, sest meil mõlemal oli nõnda
soe. Esteks ta vaesekese keha värises nagu
minulgi, aga varsti kadusid värinad minul
ja koeral ja siis uinusime.”

Tiina jutt mõjub Ellisse imelikult: Elli
on Tiina peale tige, aga ometi, “Oli see
mõni kuri kavalus või midagi muud, aga
kuulates tekkis tal silmapilguks tundmus,
nagu peaks ta siinsamas Tiinale kaela lan-
gema ja nutma puhkema” (KT 10: 173).

Midagi samalaadset juhtub ka Tiina ja
Oti vahel: Tiina on Oti plaanid Vargamäel
nurja ajanud ning Ott on sunnitud lahku-
ma. Ott ütleb Tiinale naljatoonil: “Oleks
see minu teha, siis sinu ma uputaks nagu
pimeda kassipoja solgiämbrisse.” Tiina
reageerib taas ootamatul viisil:

““Just minu ema sõnad,” vastas Tiina
samuti naerdes poisile. “Tema ütles ikka,
kui ta mu vigaseid jalgu vaatas ja nuttis:
kassipoja pistad kas või solgiämbrisse, aga
mis sa inimeselapsega teed, olgu ta ei tea
kui suur rinu.”

Aga nüüd jäi poiss äkki tõsiselt tüdru-
kule otsa vahtima, ja nõnda nad seisidki
keset õue, poiss tõsiselt, tüdruk naerdes”
(KT 10: 252).

Tiina vastused Ellile ja Otile nihutavad
nende arusaamise Tiinast paigast: Tiina oli
nende jaoks formuleeritud vaenlasena.
Otile oli ta tüütu takistus teel Elli kamb-
risse, samuti keegi, kelle kiusamise kaudu
sai Oskarile kätte maksta, et too Otile
oma jalgratast ei lubanud. Nii Ott kui Elli
tahavad Tiinale haiget teha, nad eeldavad,
et Tiina näitab vastuseks välja haavumist
või solvumist. Ent Tiina ei võta talle
määratud positsiooni omaks. Ehk õigemi-

ni, Tiina võtab just nimelt talle määratud
positsiooni omaks: Elli ütleb, sulle oleks
paras koeraga magada, Tiina vastab, ma
olengi seda teinud; Ott ütleb, sind peaks
ära uputama, Tiina lisab, ta oma emagi
arvas nii. Ent see Tiina omaksvõtt on
ootamatu – Tiina võtab omaks selle, mis
on öeldud solvamiseks. Kuidas sellist ini-
mest siis solvata? Just seetõttu, et Tiina
otsekui samastuks teise poolt öelduga,
toob ta esile oma teistsugususe – sest vi-
haga öeldu peaks lükkama eemale, vastus
sellele peaks tulema eemalt, teiselt poolt
solvumise barjääri. Tiina ootamatu, lähe-
dalt tulev vastus raputab Oti ta igapäeva-
maailmast välja, Ott näeb Tiinat hetkeks
otsekui esimest korda, väljaspool oma
väljakujunenud väärtushinnangute hierar-
hiat. Oti maailm on lihtne ja selge ja väga
piiratud, selle keskpunktideks on roman-
tilised vallutused, sport ja ülalpidamiseks
vajalik talutöö. Tiina laseb tal aimata soo-
tuks teistsugust maailma, sellist, kus on
kannatust ja viletsust. Kaastunnet äratavat
inimlikku viletsust tajub Tiina kaudu ka
Elli. Nii Ott kui Elli suruvad aga ehma-
tava teise-kogemuse kiiresti maha ning
pöörduvad sellest eemale. Võib siiski ar-
vata, et kuhugi sisemusse jääb see kogemus
alles.

Tiina kaudu saavad Elli ja Ott aimata,
et maailmas on ka teistsugusust ja mitte
vaid samasust, ümbritseva muretut koon-
damist ümber oma naba. Elli ja Oti puhul
ei vormu sellest põgusast aimdusest veel
eetilist platvormi, Tiina ise aga oma käi-
tumist eetilisena ei taju. Tiina maailm on
niivõrd kindlalt ühekujuline, et teist sinna
ei mahu: Tiina maailm on kas Indrek või
mitte midagi: “… just teie [Indreku] tõo-
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tuse pärast hakkasin ma tõsiselt uskuma
ja sain terveks. Aga kui teie ütlete, et teie
pole seda kunagi tõsiselt mõelnud, siis ma
kahetsen, et ma olen nõnda uskund, sest
mul pole siis vaja ei neid jalgu, jumalat
ega Jeesust Kristust. (…) Mis ma siis oma
jalgadega teen? Kuhu ma nendega lähen?
Ma ei taha siis kuhugi minna ega midagi

teha…” (KT 10: 359).
Tiina ja Elli ja Oti lugu osutab sellele,

kuidas lévinaslik eetiline moment võib
äkitselt kätte jõuda kõige ootamatumal
hetkel. Eetilise olemise lugu pole vaid elu
jooksul kinnistunud hoiakute lugu, vaid ka
juhuste, katkestuste ja üllatuste lugu.
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