Tõnu Seilenthal,
Fenno-Ugria Asutus

Sinu käes on Fenno-Ugria Teataja
esimene number, mis on enesestmõistetavalt pühendatud juuni lõpul
Hantõ-Mansiiskis toimunud soomeugri rahvaste 5. maailmakongressile.
Olen kõiki viit kongressi jälginud
presiidiumilaua tagant, pidanud kätlema ja jutlema mitte ainult eri rahvusest
delegaatidega, vaid ka riigijuhtide ja
kõrgete ametnikega.
Meie kultuuriline iseolemine on
kahe alge sümbioos. Need on aastatuhandeid vana maarahva kultuur, mis on
meie substraat, teisalt mõjutab meid
euroopalik superstraat. Hõimurahvaste
kultuurid on meie kultuuriline tagala,
sest need rahvad mäletavad paljuski
paremini seda, mida meie esiisad häbi
tundes unustama pidid. Kui hõimurahvaste kultuurid ja keeled kaovad, kaotame selle tagala.
Mitmed hea südamega inimesed
on põhjendanud Eesti hõimutööd
väitega, et meil on moraalne kohustus
aidata oma halvemas olukorras elavaid
suguvendi, nagu soomlased ja teised
välismaa sõbrad meid omal ajal aitasid.
Niisugune lähenemine on ühekülgne.
Esiteks tekitab see tarbetu vanema
venna või juhi ja õpetaja hoiaku. Tegelikult on eestlastelgi oma keelesugulastelt üht-teist õppida, kas või näiteks
seda, kuidas nad üldse veel alles on.
Haridus on kõigil uurali vähemusrahvastel olnud aastakümneid võõrkeelne ja et neid keeli üldse kõneldakse,
on tõesti suur saavutus. Meie ise oleme
praegu esmakordselt olukorras, kus
osa lapsevanematest on hakanud
eelistama võõrkeelset haridust emakeelsele. Niisugune olukord pole uus ei
Norra saamile ega Venemaa udmurdile.
Marimaal näiteks on korraldatud kampaania emakeelse hariduse vajalikkuse
põhjendamiseks, kust oleks meilgi ühtteist kõrva taha panna.
Kuigi maailmakongressidest ja
muudestki kogunemistest võib jääda
mulje, et palju kära, vähe villa, on siiski
tarvilik tüütu järjekindlusega jätkata
sel teel. Enam ei piisa sellest, et teha
imesid, neid tuleb teha rohkem.
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Armas lugeja!

Kas viimane soome-ugri rahvaste maailmakongress?
Andres Heinapuu,
Fenno-Ugria Asutus
Esimest korda kõlas kutse tulla Hantõ-Mansiisikisse soomeugrilaste maailmakongressile juba 3. kongessil Helsingis 2000. aastal.
Oma tollases tervituses rääkis Eesti president Lennart Meri ka hantide olukorrast.
Siis anti sõna Handi-Mansi autonoomse
ringkonna valitsuse esindajale, kes kutsus
kõiki oma silmaga kaema, et Venemaa
aborigeenid on maailma rikkaimad. Paraku
oli aga Eesti kord kongressi korraldada, nii
saigi Siberisse sõit teoks alles tänavu.
Mine tea, kui kongress toimunuks
Venemaal neli aastat tagasi, ehk oleks ta
teistsuguseks kujunenud. Nüüd aga eristus
tänavune kongress mitme asjaolu poolest
kõigist eelmistest.
Oblastite delegatsioonid
Korraldusest jäi mulje, nagu oleks tegemist
soome-ugri asualade, mitte rahvaste kongressiga. Delegaadid elasid ja istusid saalis
riikide, respublikate ja oblastite kaupa.
Näiteks kuulusid Eesti delegatsiooni ka
kaks ingerisoomlaste esindajat ja Eesti setud. Saamid jälle olid lahutatud Soome ja
Murmanski oblasti delegatsiooni vahel.
Korraldajad poleks nagu teadnudki, et
kõiki küsimusi peab kongressil kooskõlastama rahva delegatsioon.
Nii oli tagatud suurem kontroll rühmade üle, kelle kontakte teistega piirati.
Ka olid välismaalased majutatud Venemaa
soomeugrilastest kaugele, et nad jalgsi üks
teisel külas käia ei saaks.
Kongressi oli turvama toodud ühtedel
andmetel 3000, teistel koguni 12 000 miilitsat ja julgeolekutöötajat, nii et iga osaleja
kohta oli vähemalt kolm turvajat.
Venemaa-poolsed kongressil osalejad olid hoopis teisest puust kui need,

kes käisid 2004. aastal Tallinnas. Neil polnud enam kaasas opositsiooni esindajaid,
kuigi erandiks oli Karjala. See võib olla ka
kooskõlas rahva tahtega, sest paljud rahvusintelligentsi esindajad sõltuvad töökohtade kaudu võimudest, teised jälle arvavad,
et ei maksa pilli lõhki ajada.
Riiklik korraldustoimkond
Kuni aasta alguseni toimus kongressi ettevalmistustöö tavapäraselt: soome-ugri
rahvaste konsultatiivkomitee valmistas ette sisupoolt, Handi-Mansi autonoomse ringkonna inimesed tegelesid
korraldusküsimustega. Siis aga adusid ka
Vene võimud kongressi tähtsust. Veebruaris moodustati kongressi föderaalne
korralduskomitee. Ühtlasi teatati, et
tšarterlennud Siberisse ja delegaatide ülal
pidamine kaetakse riigieelarvest.
Komitee esindaja Aleksandr Žuravski
teatas algselt, et sisulistesse küsimustesse
nad ei sekku, kuid kuu enne kongressi
algust esines ta tungiva nõudmisega,
et resolutsioonis peab olema avaldatud
Venemaale tänu ning leidis eelnõust mitmeid punkte, mida seal olla ei tohiks.
Talle selgitati, et eelnõusse saab parandusi teha ainult redaktsioonitoimkond ja
lõpptulemusena jõudis resolutsiooni ikkagi suurem osa vaidlustatud punkte.
Rünnak eestlaste vastu
Et provokatsioon oli ette valmistatud, võib
järeldada isikust, kes tervitas kongressi
Riigiduuma poolt. Kui varem on selleks olnud Põhja ja Kaug-Ida komisjoni esimees,
siis Siberisse saadeti juba Eesti-vastaste
väljaütlemiste poolest kuulus väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov. Tema
kõne sisaldas niisuguseid Eestit solvavaid
valesid, millele Eesti president sai reageerida ainult lahkumisega.

Vaatamata sõnumile, et eestlastega
ei maksa sõbrustada, käisid paljud soome
ugrilased, kelle hulgas oli ka ministreid
ja delegatsioonide juhte, eestlaste käest
hiljem nelja silma all vabandust palumas.
Õnneks oli kongressi sisuline töö
alanud juba eelmise päeval. Keele ja hariduse sektsioonis vähemalt oli asi hurraapatriotismist kaugel. Hõimuvelled rääkisid
ausalt, mis takistab nende keelte arengut
ja kasutamist ning emakeelset haridust.
Püüti leida ka konkreetseid lahendusi,
näiteks räägiti Soome abist keelepesatüüpi lasteaedade loomiseks. Kuulu järgi
olevat muudes sektsioonides kroonujuttu
rohkem olnud, kuid päriselt see asjalikku
arutelu varjutada ei suutnud.
Peakorter jäi paigale
Venemaa president Medvedev teatas kongressi avapäeval peetud kõnes, et juhul,
kui otsustatakse soome-ugri konsulta
tiivkomitee peakorteri asukohta muuta, on
Venemaa nõus seda ülal pidama. Seni on
peakorter asunud Helsingis ja kõik kulud
on kaetud Soome, Ungari ja Eesti liikmemaksudest.
Ka mõned Venemaa delegatsioonid
nõudsid peakorteri üleviimist Venemaale,
ent nad polnud omavahel kokku leppinud,
mis linnas see võiks asuda. Lisaks pooldasid
regioonita rahvad nagu ingerisoomlased,
sölkupid ja tverikarjalased komitee jätmist
Soome, mis lubab oletada, et teistele võidi
avaldada administratiivset survet.
Kokkuvõttes võib öelda, et Venemaa
soovid jäid Hantõ-Mansiiskis täitmata, sellest hoolimata, et kongressi peale nii palju
raha raisati. Muidugi on tore, et kongress
toimus hoolimata jõhkrast sekkumisest
enam-vähem normaalselt. Kuid soomeugri liikumise tulevik niisuguses tsentraliseeritud vormis on enam kui ähmane.

Soome-ugri maailmakongress on muutunud kidakeelsemaks

Mart Nutt,
Riigikogu soome-ugri toetusrühm
Oled osalenud viiest soome-ugri rahvaste maailmakongressist neljal. Mida
oli tänavu toimunud kongressil erilist
või erinevat võrreldes Sinu poolt varem
kogetud kongressidega?
Kõigepealt loomulikult see, et kongress
toimus Venemaa Föderatsiooni jurisdiktsiooni all oleval territooriumil, mille puhul
joonistus väga selgelt välja hoopis teistsugune suhtumine nii delegaatide kui
külaliste liikumis- ja tegevusvabadusse.
Ühelgi varasemal kongressil – ei Ungaris, Soomes ega Eestis – ei olnud selliseid
turvameetmeid jutumärkides. Miks ma
ütlen jutumärkides? Sest need turvameetmed ei olnud mitte selleks, et kongressi
delegaate oleks olnud vaja kellegi eest kaits
ta, vaid pigem selleks, et takistada nende
inimeste suhtlemist kohalikega.
Suhtlemine oli ilmselgelt ebasoovitav,
seda ei saanud aga sajaprotsendiliselt vältida. Igal juhul vaadati niisuguseid kontakte
kõrvalt ja neile vaadati äärmiselt viltu. Väljaspool ametlikku osa õigupoolest ei soovitudki, et välismaalased linnas üldse omapäi
liiguksidki. See oli põhiline erinevus.
Aga kui nüüd vaadata kongresside
üldist tendentsi, siis on silmatorkav olnud
asjaolu, et alates Budapestis 1996. aastal
toimunust, mil ma esimest korda osalesin,
on arutelud kongressidel muutunud üha kidakeelsemaiks. See on olnud eelkõige seotud Venemaalt pärit esindajate julgusega
oma seisukohti esitada.
1996. aastal oldi oma arvamuste avaldamisega suhteliselt julged. Selles mõttes
on see järjepidevus hästi jälgitav, et inimesed ei ole eriti palju vahetunud. Palju on
neid, kes olid 1996. aastal ning on ka praegu
selle tegevuse juures. Samade inimeste suude läbi kuuleme me praegu hoopis ettevaatlikumaid avaldusi, millest ma julgen
järeldada, et soomeugrilaste esindajad Venemaalt on hakanud kartma Vene võimu.
Kui 12 aastat tagasi lähtuti vähemasti sellest, et neid ei karistata mõtte- ja südametunnistuse vabaduse avalduste eest, siis täna paistab, et seda kardavad väga paljud. Kui
me võrdleme 1996. ja 2008. aasta sõnavõtte,
siis näeme, et tol ajal oli sellist Venemaa
valitsuse tänamist ja kiitmist minimaalselt,
praegu aga sisustas see põhilise osa Venemaa Föderatsioonis elavate soome-ugri
rahvaste esindajate sõnavõttudest.
Oled olnud neljal soome-ugri kongressil tegev redaktsioonikomisjoni töös.
Mis oli sel aastal teisiti? Kuidas saavutati
resolutsiooni koostamisel konsensus?
Pean tunnistama, et redaktsioonitoimkonna töös oli võrreldes varasemate kongressidega vähe erinevusi. Arvan, et vähem kui
valdkondlike sektsioonide töös, sest redaktsioonikomisjoniga on ikkagi väga raske

manipuleerida. Redaktsioonikomisjonis on takistused aga tekkida. Teatavasti ei saanud
konkreetsed inimesed, see on väike ring Venemaa konsultatiivkomitee peakorteri
väikeses saalis, kus maksavad argumendid. asukohta endale. Mäletatavasti viidi see
Suures saalis on hoopis lihtsam pilduda küsimus aga nii kõrgele tasemele, et lausa
loosungeid ja argumentidest kõrvale vaada- Venemaa president Medvedev mainis oma
ta. Kindlasti avaldab alati mõju see, millised kõnes ära selle tähtsuse.
ettepanekud on põhjendatud ja argumenSee, et peakorteri asukoht jäi muutteeritud ning millised ei ole. Mina Eesti es- mata, valmistas Venemaale kindlasti pettuindajana pidin sel aastal tõdema, nagu juba muse. Aga teisalt avas 5. maailmakongressi
aastal 1996 Budapestiski, kui kõik eestlaste toimumine tee järgmiste kongresside toiettepanekud läksid resolutsiooni teksti, et mumisele, sõltumata sellest, kuidas Venekõik Eesti ettepanekud läksid resolutsiooni maa sellesse suhtub. Ma kordan: see, et
teksti ka nüüd, sel kongressil.
kongress toimus, oli kõige olulisem aspekt.
Jah, siin tuleb arvestada kontekstiga. Venemaal on võimatu seda üritust blokeeEi ole mõtet tulla välja ettepanekutega, rida. Jah, muidugi võib Venemaa – sõltuvalt
millest on kohe teada, et need lükatakse sellest, milline on sealne poliitiline areng
tagasi, kuna osa esindajaist on erinevatel – takistada soome-ugri rahvaste esindajate
põhjustel vastu. Need põhjused võivad olla liikumist, mõjutada nende seisukohti, teha
ideoloogilised, need võivad olla poliitilised, ettekirjutusi. See kõik on võimalik, aga protneed võivad olla murest, hirmust või pes- sess jätkub.
simismist ja lootusetusest tulenevad. TunOlgem ausad: kui me räägime konnetasin olukorda selles võtmes, et eestlased gressi sisulisest poolest, siis kvalitatiivset
peaksid esitama oma ettepanekud mitte edasiminekut soome-ugri rahvaste õigusi
vastasseisu tekitamiseks millegi suhtes, puudutavates nõudmistes ja nende nõudvaid suhestatult sellega, mis on oluline – et miste realiseerimises ju ei olnud, rahvusvaoluline viidaks dokumendi teksti.
heliste standardite mõttes ei olnud. SoomeMinu hinnangul olid redaktsiooniko- ugri rahvastel, eriti põhjas elavail põlisrahmisjonile esitatud eestlaste ettepanekud vastel, ei ole ligilähedaseltki neid õigusi,
selles vaimus ka tehtud. Kuna need olid mis on näiteks arktilistel rahvastel Kanadas,
hästi põhjendatud, siis leidsid nad seal ka USAs või Skandinaaviamaades.
kajastamist, vähemasti
sisulises mõttes kõik.
Soome-ugri rahvaste
Ärgem rääkigem sellest,
5.
maailmakongress
Soome-ugri rahvaste
et sõnastus peaks jääma
toimus Hantõ-Mansiismaailmakongressid
muutmata, see ei olegi
kis. Vahetult enne seda
eesmärk. Eesmärk on
toimus seal teinegi
see, et ettepanek saaks
oluline üritus – Euroopa
I – Sõktõvkar 1992
sisuldasa resolutsiooni
Liidu ja Venemaa tippII – Budapest 1996
teksti sisse.
kohtumine.
Kuivõrd
Arusaadavalt sõnaspalju on Sinu arvates
III – Helsinki 2000
tatakse iga ettepanek
selles, et need üritused
dokumendi üldsõnastoimusid ühes kohas ja
IV – Tallinn 2004
tusele sobivaks. Võib
ajaliselt väga ligistikku,
V – Hantõ-Mansiisk 2008 sümboolset ja kuivõrd
öelda nii, et neil neljal
kongressil, kus olen
palju
majanduslikku
VI – tuleb Ungaris 2012
osalenud, on eestlaste
kaalutlust?
ettepanekud olnud alati
Ma arvan, et Venemaa
hästi põhjendatud ja leidnud vastukaja isegi seisukohast oli majanduslik
põhimõte
siis, kui enamik asjaosalisi on nende sisusse prevalveeriv, kuna 1Hantõ-Mansiisk on koht,
mida Venemaa püüab maailmas presensuhtunud ettevaatlikult.
teerida, sest see on üks olulisemaid enerMis on Sinu arvates 5. maailmakongressi giaressursikeskusi ehk siis naftapumpamise
oluline keskpunkt.
olulisim tulemus, tähtsaim saavutus?
Tegemist on linnaga, mis on tänu eesMa olen võib-olla selles mõttes skeptiline
või tundun sellisena, kui ütlen, et olulisim pool nimetatule väga hästi korda tehtud.
tulemus on kongressi toimumine. Veel paar See on koht, kuhu üldse sobib – peale
aastat tagasi oli meil kahtlus, et Venemaa Moskva ja Peterburi – välismaa delegatFöderatsioon ei lase sellel asjal toimuda, sioone viia. Seepärast arvangi, et Venemaa
kuna oli kahe probleemi ees. Esiteks oli mär- käitus seda linna EL–Venemaa tippkohtugata, et rahvusvähemuste õiguste teemat ei mise toimumispaigaks valides äärmiselt ratsoovita edasi käsitleda. Teiseks ei soovitud, sionaalselt.
Teisest küljest peame tõdema, et kui
et seda teemat käsitletaks ka kusagil mujal.
Venemaa Föderatsioon tegi minu ar- Hantõ-Mansiisk soome-ugri rahvaste 5.
vates just nimelt sellest tulenevalt katse saa- maailmakongressi võimaliku toimumiskoda siiani Soomes olnud konsultatiivkomitee hana esile kerkis, siis kindlasti ei olnud
peakorter Venemaa territooriumile. Võime EL–Venemaa tippkohtumise seal korraldaju esmapilgul öelda, et mis tähtsust sel mise teema päevakorras. Ma arvan, et need
on, kus asub peakorter. Aga teisalt võime sündmused olid suhteliselt eraldiseisvad, ei
esitada ka küsimuse, et kas siis on võima- maksa koha kokkulangevust üle tähtsustalik takistada organisatsiooniliste ülesan- da. Venemaa jaoks oli lihtsalt esimene sündnete täitmist? Kas või selliselt, et välisriikide mus teisest määratult suurema tähtsusega.
See, et need kaks sündmust asjaolude
esindajaile ei anta viisasid ja selliselt ei ole
kokkusattumisel ühes kohas toimusid, võivõimalik töökoosolekut läbi viia.
Kui peakorter on Soomes, ei ole võima- mendas kokkuvõttes muidugi ka seda teist,
lik selliste takistuste tekkimist ette kujuta- soome-ugri rahvaste 5. maailmakongressi,
da, Venemaa Föderatsioonis võivad sellised võimaldas ELi juhtidel saada soome-ugri
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ailma kohta täiendavat informatsiooni. Seda ei oleks nad kindlasti saanud olukorras,
kus need sündmused oleks olnud kas ajaliselt või ruumiliselt eraldi.
Kuidas Sa näed soome-ugri 5. maailmakongressi Venemaa välispoliitika sellesuviste sündmuste kontekstis?
Kindlasti tuleb rõhutada, et kongressil
püüdis Venemaa, nagu ta on seda teinud
varemgi, maailmale väga selgesõnaliselt
teada anda, millised on riigi siseasjad ja millised välisasjad. See, mis puudutab soomeugri küsimusi Venemaa Föderatsioonis, on
Venemaa siseasi: kõik, mis puudutab haridust, kultuuri, keelelisi õigusi, looduskeskkonna probleeme, põlisrahvaste õigusi
oma maavaradele. Ärge sellesse oma nina
toppige, see on Venemaa siseasi!
Venemaa Föderatsiooni arvates on see,
mida Ungari, Soome ja Eesti kusagil väljaspool Venemaad teevad, rahvusvaheline dimensioon. Venemaa teab, et soomeugrilaste puhul on tegemist keelesugulastega, aga
Venemaa positsioon on, et välis- ja sisepoliitilised asjad tuleb hoida suhteliselt eraldi.
Nii et selles mõttes võime tõesti öelda,
et Venemaa soovis kindlasti Hantõ-Mansiiski kongressiga rõhutada, millised on tema siseasjade piirid, kuhu ei tohi sekkuda.
Lõpetuseks pärin Sinu käest ka seda, et
millal ja kuidas tekkis Sul huvi soomeugri rahvaste vastu? Mis on Sind mõjutanud ja innustanud soome-ugri teemadega tegelema?
Mõneti on sellele isegi raske vastata, sest
kuidagi täiesti isetekkeliselt hakkasin ma
tundma erinevate rahvaste ja nende kultuuride vastu huvi juba lapsepõlves. Mäletan, et
esimeseks minu kätte sattunud raamatuks
soomeugrilastest oli 1970. aastal Loomingu
Raamatukogus ilmunud “Leegajused” (1),
mis sisaldab kokkuvõtet erinevate soomeugri rahvaste lauludest.
Kui ma seda mõned aastad pärast ilmumist lugesin, ja lisaks teisi raamatuid,
mida vanemate raamaturiiulist leidsin,
siis see ärgitas minus huvi küll. Kus need
meie sugulased õigupoolest elavad? Mille
poolest nende keeled meie omaga sarnanevad ja mille poolest erinevad? Võib-olla
see esimene pilt oli natuke naivistlik, sarnasus tundus tollal isegi suuremana, kui see
tegelikult on. Üks asi on keeleline sarnasus,
teine asi aga elulaadide küsimus. Viimasest
ju keelelisel pinnal ülevaadet ei saa. Aga see
lugemiskogemus andis kindlasti impulsi.
Kui ma juba üliõpilane olin, siis keskendusin samuti rahvaste teemale, spetsialiseerusin etnograafiale, olin aspirantuuris
etnograafia erialal. Olen oma koolituselt
rahvatedlane ehk etnoloog või etnograaf,
või antropoloog, nagu erinevates maades
seda nimetatakse. Nii et võin öelda, et lisaks
lapsepõlves tekkinud huvile on see olnud ka
minu erialane töö. Ja see, et ma olen nüüd
poliitikuna sattunud nendele soome-ugri
üritustele ja kongressidele, see on viinud
need asjad loogiliselt kokku.
Küsis Mihkel Volt
(1) Leegajused: Soome-ugri rahvaste laule. Loomingu
Raamatukogu 29/30. Tallinn: Perioodika, 1970

Vestlusvoor: delegatsiooni saatjad kasutasid jõudehetki
usalduslike jutuajamiste pidamisteks.
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Presidendipaar koos setude ja karjalastega soome-ugri 5. maailmakongressil Hantõ-Mansiiskis.
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President Ilves: väikerahvaste kultuur väärib säilitamist
Esmakordselt osalesid soome-ugri
maailmakongressil ka Eesti, Soome,
Ungari ja Venemaa riigipead. Oma
mõtteid kongressi ja soome-ugri
teemadel jagas Tiit Pruuliga president Toomas Hendrik Ilves.
Mõlemal Teie eelkäijal on olnud teatud
mõttes isiklik – kas otsene või perekondlik – suhe soome-ugri temaatikasse. Kui alustadagi isiklikumat laadi
küsimusega, siis kuidas jõudis soomeugri maailm Teie teadvusesse?
Soome-ugri teema on olnud üks paljudest
intellektuaalselt huvitavatest asjadest, millega olen elu jooksul märkimisväärselt tegelenud. Algas see kunagi sellest, et noore
mehena kopeerisin endale Uno Holmbergi
teose “The Finno-Ugric Peolpes” (1908) ja
Toivo Vuorela sama pealkirjaga raamatu
(1964), lugesin neid huviga ja aja jooksul on
huvi süvenenud.
Eestis oli soome-ugri küsimustel nõukogude ajal kaks selget mõõdet. Esiteks kõrge akadeemiline tase eesotsas
Paul Aristega. Ning teiseks poliitiline
mõõde – tegeledes soome-ugrindusega
tegelesime surveaegadel ka rahvusliku
identiteedi säilitamisega, oma juurte ja
eripära rõhutamisega. Eesti pagulased
välismaal tegid tihedat koostööd saatusekaaslaste – teiste Balti rahvastega, aga kas Rootsis, USAs või Kanadas
kerkis eestlaste hulgas oluliseks ka
soomeugrilaste saatus?
Akadeemiliselt tegelesid soome-ugri temaatikaga mitmed. Rootsis Valev Uibopuu,
kellelt ilmus väärtuslik ülevaateteos “Meie
ja meie hõimud”. Siis Gustav Ränk, kes kirjutas ingerlastest ja vadjalastest. Soomes
kirjutas vadjalastest Ilmar Talve. Aga mingit
üldisemat soome-ugri buumi siiski ei olnud,
see oli üksikute teadusfriikide pärusmaa.
Kui Lennart Meri näitas 1979. aastal PõhjaAmeerikas oma filme “Veelinnurahvas” ja
“Linnutee tuuled”, siis kuulsin ka sellist
reaktsiooni, et need metsarahvad ei saa küll
meie sugulased olla.
Loomulikult on mind, nagu vist kõiki
eestlasi, alati huvitanud, kus on meie algkodu, kust me oleme tulnud, mida see tulek
tähendab meie identiteedile. See on olnud
üks minu paljudest huvidest, mille kohta
olen elu jooksul hulgaliselt raamatuid lugenud. Tõsi, ma ei ole kunagi olnud aktiivne
hõimuliikumise tegelane.
Nagu ütlesin oma kõnes soome-ugri
rahvaste maailmakongressil Hantõ-Man
siiskis, ei ole näiteks germaani rahvastel
ülemaailmset foorumit. Järelikult on selline
kokkuhoidmine meile vajalik, kuigi oleme
sellega väljaspool mainstream’i.

Kaks aastat tagasi lugesin New York
Timesist Milan Kundera esseed “Die Weltliteratur”, kus arutletakse väikeste kultuuride staatuse ja rolli üle maailmas. Kundera küsib, et kui islandi saagad oleks kirjutatud näiteks inglise keeles, kas siis peetaks
neid tõenäoliselt Cervantese “Don Quijote”
asemel kaasaegse romaanižanri alguseks?
Kuigi see paraku nii pole, ei saa me öelda,
et väike kultuur, mille tegijate arv on näiteks
300 000, ei ole suurte kõrval midagi väärt.
Just sel põhjusel on oluline uurida
väikeste soome-ugri rahvaste kultuure, aga
sellest uurimistööst ei pea tingimata tegema poliitilisi järeldusi. Ja muide, niipea, kui
ma olin oma kõnes Hantõ-Mansiiskis öelnud, et ei tasu teha poliitilisi järeldusi, leidus võõrustajate seas neid, kes tegid sellest
kohe poliitilised järeldused.
Kõik, kes Venemaa poliitikat jälgivad,
teavad, et härra Kossatšov ei tuleks
kodust väljagi, kui ta ei saaks eestlaste
või lätlaste kohta midagi halvasti öelda.
Nii et ses mõttes ei tasu tema reaktsiooni
üleliia südamesse võtta. Aga poliitikast
laiemalt – kas soome-ugri temaatika
peaks olema ka Eesti Vene-poliitika osa?
Mind isiklikult huvitab väikerahvaste saatus
väga, aga väikerahvaste ajaloo ja kultuuriga
tegelemise eesmärgiks ei peaks olema kellegi ründamine. Eesmärgiks on nende rahvaste aitamine.
Eestlastele on rahvuse väljasuremise
ohu teema väga südamelähedane juba
alates Juhan Liivi “Viimsetest inimestest”,
rääkimata Jaan Krossist, Lennart Merist ja
mitmest teisest, kes on nende probleemidega tugeval kunstilisel tasemel tegelenud.
Väikerahvaste küsimus tekitab meis
kaastunde. Me saame nendest probleemidest aru nii emotsionaalselt kui ratsionaalselt. Ja kuna meile ei meeldi idee
meie endi rahvuslikust väljasuremisest,
siis on meil kõrgendatud empaatia nende
suhtes, kes on veel raskemas olukorras kui
eestlased. Suurrahva esindaja ei tunneta seda probleemi. Mäletate NO teatri etenduses
“GEP” sedasama neurootilisust – me sureme
välja. Ja kui eesti poisid lähevad seal rahvusvahelisse PR-firmasse nõu küsima, siis
sealsed venelastest konsultandid ei mõista
neid: “No surete välja… nu i što?”.
Ja mitte ainult, et venelastele, ka prantslastele või sakslastele on see problemaatika kauge, ehk isegi võõras. Suured rahvad
on harjunud, et väiksemad tulevad üle
nende keeleruumi. Suurrahvad ei tunneta
seda meie eksistentsiaalset ängi.
Aga selle mure muutumine ainuüksi
poliitiliseks malakaks ei anna midagi. See
on humanitaarpoliitiline meede, et aidata
inimestel säilitada oma kultuuri. Ning ai-

data saab ja tohib ikka ainult neid, kes ise
abi soovivad.
Miks pidasite seal Uraalide taga, Aasias,
vajalikuks kõnelda euroopalikest väärtustest ja Euroopa Liidust?
Aga sellepärast, et kultuuri säilitamine on
üks olulisemaid euroopalikke väärtusi.
Nagu ma ütlesin, peab euroopalik arusaam
paljususest kui väärtusest ulatuma kõikjale,
ka väljapoole Euroopa geograafilisi piire.
Iga üksikisik, rahvusrühm ja kultuur on osa
globaalsest tasakaalust. Kui mõni, olgu
kuitahes väike osis, sellest süsteemist välja
võtta või kustutada, ei või iial teada, millise
katastroofi see kuskil mujal kaasa toob.
Ometi on meil näiteid ka Euroopast,
kus väikeseid on püütud elimineerida. Ega saamide saatus Norras või
Soomes pole olnud palju ilusam kui
saamide saatus Venemaal. Ja näiteks
prantslasedki pole oma vähemusrahvustega alati kõige kenamini käitunud?
See on minevik, kaasaegne Euroopa peab
väikeste kultuuride toetamist ja säilitamist
väga oluliseks. Euroopa on selle arusaamani
jõudmiseks ja selle saavutamiseks ka palju
vaeva näinud.
Meenutame, kuidas Hispaanias võitlesid
pärast Franco surma katalaani ja baski
keeled endale eluõiguse. Vaatame, millise
moraalse staatuse on saanud kõmri keel.
Positiivse näitena võib kindlasti tuua ka friisi
keele kasutusvõimalused, samuti kašuubi ja
sileesia keele. Põhimõte on seejuures, et kui
tegu on põlisrahvaga, siis garanteeritakse,
et nende keel ei sure välja.
Istudes siin Mulgimaal Ärma talus tekib
kohe küsimus, kas lõuna-eesti keeltel ja
murretel on ka selle teemaga, millest me
siin räägime, mingi seost?
Kõige nõrgemas seisus on praegu tartu
murre ja mulgi murre. Setu ja võru keeled on
suhteliselt heas olukorras. Mis ei tähenda, et
asi ei saaks veel parem olla. See rikastab tohutult meie kultuuri, et meil on lisaks kirjakeelele sellised kultuurikandjad. Need ajad
on ka õnneks möödas, mil eestlased tegid
näiteks võrokestele takistusi oma keele
kõnelemiseks.
Tagasi Eestist maailma minnes – kas ja
millistel foorumitel peale ugrilaste endi
kogunemiste oleks põhjust soome-ugri
temaatika tõstatada?
Ladina-Ameerika riikide positsioon Euroopas muutus oluliselt pärast seda, kui Hispaania ja Portugal Euroopa Liiduga liitusid.
See polnud enam mingi kauge ja anonüümne manner, vaid selle mandri riikidel
olid Euroopas aktiivsed eestkostjad, kes

nende probleeme tutvustasid. Samuti võttis Poola Euroopa Liidu liikmeks saades endale aktiivselt, isegi väga aktiivselt, Ukraina
eestkõneleja rolli. Kui ühel või mitmel ELi
liikmel on huvi mingi teema vastu, siis on
tal või neil loomulikult õigus viia see teema
Brüsselisse – kas parlamenti või nõukokku.
Nii Soome kui ka Eesti on soome-ugri valukohtadest Euroopas rääkinud, olen isegi olnud ühe märgukirja esitajate hulgas.
Paljud Venemaa soomeugrilased on
oma keelt lootusetult kaotamas. Te olete
näinud keelekaotuse protsesse rahvusgruppide juures, kes elavad kodumaast
isoleeritult. Kas keele kaotus tähendab
ka mälu, kultuuri ja identiteedi kaotust?
Sealsamas Mansimaal, kus äsja olime, oskab vaid mõni üksik kahekümnendates
aastates noor inimene rääkida oma emakeeles. On see rahvas mõnekümne aasta
pärast seetõttu kadunud?
Ameerika immigrantide puhul, keda on
põhjalikult uuritud, on sedastatud, et keel
võib vabalt kaduda teises põlvkonnas. Aga
teatud toitumisharjumused näiteks kestavad kolm-neli põlvkonda. Chicagos saab
osta väga head pashat, kuigi sa seal poola
keelt ei kuule.
Keele kaotus on traagiline selles mõttes,
et sa ei saa lugeda oma esivanemate poolt
kirja pandud tekste. Mõelgem näitena kas
või kõigile neile väliseestlaste raamatukogudele, mis on läinud prügimäele, kuna
lapsed ei oska enam eesti keelt.
Kuidas Eesti riik saaks tegelikkuses oma
hõimuvendi ja -õdesid aidata? Millele
peaksime me sugulasrahvaste toetamisel kenduma?
Arvan, et välja tuleks anda sõnaraamatuid.
Soome-ugri kirjanduse väljaandmise osas
tahaksin eriliselt esile tõsta Arvo Valtoni
tööd, kes on entusiastlikult korraldanud
kümnete ja kümnete, kui juba mitte sadade
Venemaal elavate soome-ugri kirjanike
teoste tõlkimise ja välja andmise.
Minu sõprade seas on üks parimaid
Kanada luuletajaid Robert Bringhurst, kes
kogub ja tõlgib Põhja-Ameerika läänerannikul elava haida indiaanihõimu eeposeid.
Ta on ära õppinud haida keele. Tänu sellele on ühe väikese rahva väga rikas kultuur
saanud ingliskeelses maailmas väga tuntuks.
Hea eeskuju on meile ka ungarlane Gábor
Bereczki, kes asus eesti kirjandust tõlkima
siis, kui eesti kultuuri väljavaated polnud
just kõige paremad. Ta tõlkis Tammsaaret,
Krossi, Unti, Valtonit ja teisi.
See andis lootust ja innustas meid ning
tutvustas maailmas eesti kirjandust ja kultuuri, tegi selle kultuuri nähtavaks ja kuuldavaks. Ja lõpuks meid nähti ja kuuldigi.
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Katrin Saks jälgib soomeugrilasi rahvusvaheliselt areenilt
võimalikkusesse ning identiteetide paljususse. Edu keel on seal ainult vene keel. Tõsi, mitmel pool on emakeelse õppe olukord
parem, näiteks Baškortostanis ja erinevalt
meie sugulastest, kelle arvukus kiiresti kahaneb, tatarlaste oma näiteks kasvab.

Katrin Saks,
Euroopa Parlamendi
soome-ugri koostöörühm
Maailmakongressil püüdsid Venemaa
esindajad hoiatada soomeugrilasi rahvusküsimuste politiseerimise eest. Samas on tegemist niiehknaa rahvuspoliitikaga. Mis Te arvate, kas soome-ugri
küsimusel on kohta Eesti-Vene poliitikas
ja suhetes? Kas soome-ugri probleemistik mõjutab meie suhteid või isegi laiemalt Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid?
Muidugi on see poliitiline küsimus. Ja mitte
ainult sisepoliitiline, sest puudutab neid
rahvusvahelisi kohustusi, mida Venemaa on
iseendale vähemuste suhtes võtnud. Eks nendele kohustustele tugines ka minu raport.
Venelased on korduvalt rõhutanud, et
soomeugrilaste probleemid pole midagi
erilist, nad on sarnases olukorras teistega.
Selles mõttes on venelastel õigus – probleeme on kõikidel vähemustel, sest Venemaal millegipärast ei usuta mitmekeelsuse

Kas Hantõ-Mansiiskis enne soome-ugri
rahvaste
maailmakongresi toimunud
Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumise paigavalik oli juhuslik? Kas tippkohtumisel võeti vaevaks puudutada
ka soome-ugri probleeme või oli kohtumisel ainult majanduslik kaal?
Kongressi aeg ja koht oli ju ammu enne
paigas, kui Putin külalisi kutsuma hakkas. Ja
korraldajatele tekitas selline ürituste kuhjumine ilmselt pigem peavalu. Aga tippkohtumise kohavalik polnud kindlasti juhuslik.
See on ju suurepärane paik, kus demonstreerida Venemaa suurust ja võimsust ning
purustada müüte Siberist. Kui ainult neid
sääski poleks! Tuleb ju Handi-Mansimaalt
suur hulk Venemaa naftast ja selle 1,5 miljoni elanikuga piirkonna eelarve konkureerib
pealinnade omaga. Iseasi, kui palju on sellest võitnud handid ja mansid.
Ma ei tea, kas tippkohtumisel tulid jutuks piirkonnale nime andnud põliselanike
probleemid, loodan, et mõni eurooplane
taipas ikka küsida, et kust selline naljakas
nimi pärit on. Küll oli see teema soovituslikuna kirjas selles paberis, mille Euroopa

Parlament tippkohtumiseks ette valmistas.
Loodetavasti jääb Euroopa Liit kindlaks
selles, et meie koostöö ja partnerlusleping
Venemaaga pole mõeldav ilma inimõigusi
käsitlevate säteteta. Kuigi meie suhete
praeguses seisus pole mul usku, et selle
lepinguni niipea üldse jõutakse.
Millega saab Euroopa Liit kõige paremini
aidata Venemaa soome-ugri rahvaid?
Misugused oleksid abi prioriteedid?
Võiksime rääkida kahte liiki abist. Esiteks tuleb meil järjekindlalt nõuda Venemaalt kinnipidamist rahvusvahelistest
kokkulepetest. Teiseks on praktiline abi
eri riikide poolt nii kahepoolsete projektidega, aga nüüd ka Euroopa Liidu eelarvet
kasutades. Prioriteetideks on keel ja kool.
Kolmas aspekt võiks ehk olla hea eeskuju ja seda võib leida mujaltki kui hõimurahvaste juurest. Näitena võib tuua kas või Malta, mille elanike arv 400 000 on samas suurusjärgus mitmete hõimurahvaste omaga.
Seal räägivad kõik nii malta kui ka inglise
keelt – elati ju kuni 1979. aastani Briti võimu
all. Koolid alustavad õpetust malta keeles,
ülikoolitase on aga inglise keeles, sest nii
väikese rahvaarvu juures ei suudeta õppejõude ette valmistada. Aga malta keeles
tehakse seadusi, töötab parlament ja kohus.
See annab keelele kaalu. Ja kuigi tänavapilt
on ingliskeelne, kuuleb kõikjal ringi liikudes
ka malta keelt.

Aksinja, Anna ja Maria elavad naftapealinna Hantõ-Mansiiski lähedastes mansi külades oma igapäevast elu.

Kakskeelsus on seal midagi täiesti loomulikku, mitte nii nagu Venemaal, kus selle
võimalikkusesse ei usu paljud meie hõimukaaslased ise ka. Vene keelt on neil vaja,
et ühiskonnas peateel käia. Järelikult on
ainuke võimalus, et nad ise võtaksid omaks
kakskeelsuse ja mitte nii, et emakeelt räägitakse ainult kodus köögis vanaemaga. Vene
riigi toetusest sellele pole aga mõtet rääkidagi. Pigem püütakse õigustada vanemate
vabatahtlikku valikut. Aga mis valikust saab
rääkida tingimustes, kus lapsevanem peab
valima, kas saata laps mari või inglise keele
tundi. Tagajärge näitavad uuringud – mida
noorem ja haritum on inimene, seda vähem
ta oma emakeelt oskab ja sellest peab.
Mis oli Teie jaoks 5. maailmakongressi
kõige suurem elamus?
Üks väike, aga emotsionaalne episood
kongressi lõpuõhtult. Suurejoonelisel vabaõhupeol, kus lauad olid lookas ja viin voolas ojadena, olime põgenenud ühe väikese
seltskonnaga eemal seisnud püstkotta. Rein
Sikk oli raudahju tule teinud ning kõlasid
setu laulud. Ja seda kõike vallutada püüdva
vene estraadi kiuste, mis kõlas kontserdilavalt üle Siberi soode. See omaloodud väike
õdus maailm selle suure ja lärmaka sees oli
kuidagi väga sümboolne, väga olemuslik.
Aga selles hetkes oli ka midagi igavikulist.
Küsis Jaak Prozes

Fotod: Tiit Pruuli

Mitu delegatsiooni

Etniline tohuvapohu

Kuidas karuks käia

12 000 miilitsat

Soome-ugri rahvaste 5. maailmakongressil
osales Eestist mitu delegatsiooni.
Esimese Eesti delegatsiooni moodustasid kakskümmend eestlaste delegaati,
kaheksateist eestlastest vaatlejat, kolmeliikmeline Riigikogu vaatlejate delegatsioon eesotsas Ivi Eenmaaga, kaks ministeeriumide esindajatest vaatlejat, kaks
Eestis elavate setude delegaati ja kaks
setudest vaatlejat ning kaks Eestis elavate
ingerisoomlaste delegaati. Selle delegatsiooni juhiks oli Tõnu Seilenthal.
Teise eestlaste seltskonna moodustas
Eesti president Toomas Hendrik Ilves koos
oma saatjaskonnaga. Eesti president tuli
kongressi avamist tervitama koos Venemaa,
Soome ja Ungari presidentidega.
President Toomas Hendrik Ilves esines
28. juuni õhtul kongressi avamisel oma
kõnega, nagu ka Venemaa Föderatsiooni
president Dmitri Medvedev, Soome president Tarja Halonen ja Ungari president László Sóyom. Pärast Riigiduuma väliskomisjoni
esimehe Konstantin Kossatšovi Eestit mustavat sõnavõttu lahkus saalis viibinud Eesti
president 29. juunil koos oma saatjaskonnaga soome-ugri rahvaste maailmakongressi toimumiskohast – kontserdimajast
Jugra-Klassik.
Eesti delegaadid ja vaatlejad jäid saali
ja osalesid kongressil algusest lõpuni. Ei
lahkunud ka Soome ega Ungari delegatsioon. See, et Eesti delegatsioon osales ja
tegutses kongressi lõpuni, on näha MTÜ
Fenno-Ugria Asutuse koduleheküljelt leitavas kongressi resolutsiooni tekstist, mis
sisaldab kõiki eestlaste ettepanekuid.

Enne lõunat jalutan veel meie majutuspaiga külje alla jäävate suurejooneliste
spordirajatiste servas. Suurelt ekraanilt
tuleb spordiülekanne, inimesed sõidavad
rulluiskude ja jalgratastega, mängib Radio
Energy. Reibas. Tundub, et olen sattunud
mingile äraspidisele venekeelsele spordiplaneedile, mingisse tulevikuversiooni, kus
ma elada ei tahaks.

Hantõ-Mansiiski ülikooli kitšklassitsistliku
hoone taga on püstkodadest laager,
kus karupeiesid peeti. Jõuame sinna sel
pärastlõunal aga liiga hilja. Karu viimane
hing, kes pidi nimelt taeva poole ära minema, lahkus juba hommikul. Poleks läinud,
oleks see öö kah veel tema auks lauldud ja
tantsitud ja kannelt mängitud.
Karu teatavasti on kõige kõrgema taevajumala Numi-Toorumi poeg, kes koeruste
pärast maa peale pagendati ja tema peiesid
peetakse senikaua, kuni ta hinged siit maailmast on minema saanud. Nüüd jääb üle
ainult asjad kokku panna.
Siiski on laager veel püsti ja seal toimetavad ja räägivad juttu mitmest kandist pärit
handid, mansid ja ižmakomid. Mõni naisterahvas töötab Hantõ-Mansiiskis teadlasena, mõni kaugel jõeäärses külas õpetajana. Mehed on asjalikud põdrakasvatajadjahimehed, üks õpetab lõunamaalasi lassot
viskama.
Käime püstkojas, kus karupeiesid enam
ei peeta. Kui põlisest handi kuningasoost
Obiugri instituudi teadur Olga Kravtšenko
näitab mulle maske ja riideid, mida tantsijad-lauljad on kandnud, et eri müüte surnud
karu ja ülejäänud vaatajaskonna ees elavaks
teha, pole kahtlustki, et need on pühad.
Enne nende paljastamist katte alt peab ta
oma pea rätikuga varjama, muidu ei tohi.
Ega neid kuigi keeruline teha pole –
samasugust kardinasametit saab Abakhani
poest Tartu maanteel ja Rüütli tänaval kah –,
aga oluline on muu. Panen musta rüü selga,
sest Olga julgustab mind, ja olengi korraks
karu.

Kuna osalesin kongressil vaatlejana, lubasin
endale rohkem aega, et käia mööda linna,
laadaplatsil ning rääkida kohalike ja teiste
osalejatega.
Hommikuti jalutasin enne kukke ja koitu meie majutuskompleksi territooriumil,
kusjuures alati oli mõne auto või maja juures vormis mees, kelle sõbralik pilk mind
kõikjal saatis. Väga turvaline tunne. Üks
mees sosistas, et kohal on 12000 turvajat –
usu või mitte. Neid oli palju, igal ristmikul ja
tänaval mitmekaupa.
Sadamasse sõites oleks neid kokku
lugema hakates vist sada küll täis saanud.
Neid oli bussides, tänaval ja sõjaväeautodes, kõigil ristmikel linnas ja magistraalidel, kirikute juures ja taevas – seal
patrullisid pidevalt helikopterid, küll
põhiliselt teede kohal. Minu kolleeg Tjumenist ütles, et linna pole ilma kontrollita
võimalik sisse sõita.
Ühel hommikul sattusin tõstuki juurde ja putkast tuli välja valvur. Ta käib tööl
Omskist kahe nädala kaupa ja magab putkas. Teenib 8000 rubla kuus, mida on kaks
korda rohkem kui Omskis saaks. Omskis
pidi olema tööpuudus ja vaesus. Peale selle
teeb ta uutes elamutes viimistlustöid, kui
Türgi ehitajad, kes seal ehitusettevõtjad on,
tööd pakuvad.
Kohalikud elanikud on enamuses tööl
nafta ja gaasitööstuses, lihttöid pidavat
tegema türkmeenid, usbekid ja tatarlased.
Veendusime selles ka ise, kui postkontoris
teed küsisime. Kuuest töölolijast üks oli
kohalik, kes teadis, kuidas minna Torum
Maa vabaõhumuuseumi. Ka bussis ja tänaval vabandati, et ei olda kohalikud.
Lembi Tamm

Mihkel Volt

Pärast ringkonna kuberneri vastuvõttu
astume läbi keskväljakul toimuvalt etnodiskolt. Tundub, et see “etno” ei seostu mingi
kindla rahvaga, vaid on üldisem abstraktne
mõiste. Mingi muistse idaslaavluse ihalus
sulandub sujuvalt põhjarahvaste motiividel
tehtud kostüümidega ja kõik see tuleb
kaasaegselt estraadilavalt reipa ja professionaalse diskori juhtimisel. Pealtvaatajaskond on esialgu üsna loid, rüübatakse
vaikselt õlut. Märkimisväärselt palju on
tumedanahalist rahvast, ilmselt Kesk-Aasia
päritolu võõrtöölised.
Suundume linnaserva, kus juba kolmandat õhtut järjest etendatakse handi
karupeiesid. Omamoodi etnopedagoogiline üritus, suunatud ilmselt eelkõige
kohalikule põlispäritolu noorsoole traditsioonide edasiandmiseks, aga ka kongressituristidele. Kohalikud teismelised osalevad kostümeeritult ka etenduses. Erinevalt
vanematest meestest räägivad nad vene
keelt, ent sellest probleemi ei tehta. Võimalik, et põhjarahvaste tulevik ongi venekeelne, ent sealjuures ei minetata oma traditsioonilisi elatusalasid ning osalt säilib ka
neis juurduv kultuur.
Indrek Jääts
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