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Saatesõna

Kui ma esimest korda hantide juurde sattusin, ei osanud ma midagi oodata. 

Ma polnud lugenud mingeid nende kohta käivaid kirjutisi ega näinud 

ühtegi pilti ei neist ega nende elu-olust. Aga kui ma hante kohtasin, tun-

dus, et kõik on küll imelikult muinasjutuline, ent ikkagi täiesti mõistetav ja 

tuttavlik. Ja siis ei saanud ma enam korraga midagi aru. Olin palju aastaid 

selle pärast pisut mures. Hiljem sattusin lugema Lõuna-Ameerika põlis-

elanike uurija Michael Taussigi arvamust, et kummaline tulebki jätta nii, 

nagu ta on. Ja siis mõtlesin, et ehk ma ei sattunudki eksiteele, kui kaotasin 

soomeugrilaste metsades pea. 

Tollal tundus kõik iseäralikult mõistatuslik. Nüüdseks, ligi kolm-

kümmend aastat hiljem, on kõik samamoodi, aga täiesti harilik ja aru-

saadav või vähemasti mõistetavam. Näib, et soome-ugri asjad peavadki 

niimoodi olema. See imetabase ja tavalise põimumine tekitab mõningaid 

adumis- ja tajuraskusi. Soomeugrilastest kirjutamine näitab, et ma justkui 

hooman nende juures midagi erilist, aga põuepõhjas on kahtlused.
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Teadlastel on kombeks kirjeldada täpselt keerulisi nähtusi ja puistata 

lõputuid umbmäärasusi lihtsate asjade seletamisel. Sellest teaduslikust gro-

teskist pole vaba ka soome-ugri rahvaste uurimine. Kohe, kui 19. sajandil 

see soome-ugri asi tõsisemalt ette võeti, hakkas see akadeemiline veider-

damine pihta. 

Näiteks eelmise sajandivahetuse paiku tegutsenud Soome keeleteadlane 

ja etnograaf Kustaa Fredrik Karjalainen võis kasutada kaheksat diakrii-

tilist märki, et anda kirjas edasi mõne handikeelse hääliku täpset kõla. 

Seda olulist, lausa põletavat küsimust soome-ugri häälikute süsteemist 

käsitles Karja lainen virtuoosselt. Ja see polnud ainuüksi tema südame- ja 

auasi. Võib isegi öelda, et obiugri keelte häälikute uurimine on seotud 

soomeugriluse ühe põhiküsimusega. 

Seda kinnitab üks hilisem fennougristika korüfee, Ungari keeleteadlane 

Gábor Bereczki, soome-ugri uuringute rahvusvaheliste kongresside üks 

algatajaid. Need kongressid on juba 60 aastat olnud kõige olulisemad 

fennougristide rahvusvahelised teadusfoorumid. Sõprade ja võitluskaas-

laste seltsis pálinka klaasi tõstes tavatsenud Bereczki lausuda järgneva 

toosti (mille esitan vabas sõnastuses, lootuses, et mulle andestatakse 

võimalikud kõrvalekalded algupärasest ütlusest):

„Tõstame klaasid kõige olulisema terviseks, mis meid kõiki erutab, 

mille pärast me südant valutame, mille kallal palehigis töötame ja mille 

püsimise nimel me kõik võitleme! Joome soome-ugri vokalismi ter-

viseks!”

Mulle näib, et teadlaste säärane sügav akadeemiline pühendumine on 

kiiduväärt. 

Kui nüüd naasta Karjalaineni juurde, tuleb tõdeda, et niipea, kui ta 

loobus keelenäidete transkribeerimisest ning asus kirjeldama hantide 

loomust, muutus ta korraga ülimalt lihtsakoeliseks ja pani soomeugrilased 

pika puuga paika. Näiteks kirjutab ta hantidest kui täiesti hoolimatutest 

olenditest, kes veedavad oma päevi inimkonna esialgse loomuliku õndsuse 

rousseau’likus seisundis:
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„Ostjak* on eluga rahul, tema jaoks on peamine, et toas on piisavalt 

soe. Olgu see siis must või valge, puhas või räpane, see on kõrvaline asi, 

mille eest ta ei ole harjunud suurt hoolt kandma.”

Tagantjärele mõeldes Karjalaineni iseloomustus päriselt ei veena, ehkki 

on omal moel lõbus. Lihtsale küsimusele soomeugrilaste olemusest on 

keeruline lühidalt ja otsesõnu vastata. Säärased raskused kõige tavalisema 

mõistmisel on iseloomulikud teistelegi õpetlastele. See aga pole seganud 

teadlaste hordidel sajandite kaupa soome-ugri kultuuri omapärase hinguse 

üle arutamast. Juba soomeugrilaste esmamainija, Vana-Rooma ajaloolane 

Tacitus ei suutnud piirduda ainult saamide jahinduse üldise kirjeldusega, 

vaid pidi ära märkima ka saamitaride võitlushimu oma õiguste eest seis-

misel, kui läks saagi jagamiseks. Karjalainengi jagab, sarnaselt mitmete 

muude moodsa aja teadlastega, seda Tacituse tähelepanekut soome-ugri 

naiste sõjakusest, kui ta kirjeldab handi naisi, kes polnud tema teaduslikust 

üritusest sugugi vaimustuses ja pigem valmistusid teda ründama: 

„„Õrnem sugupool” – seda tavalist, ostjakitele täiesti sobimatut nimetust 

kasutades – vaatas mind nagu valetajat. Nende meelest olin ma mingi-

sugune surmaingel, kes on tulnud ostjakitele tooma hukatust, hävingut 

ning surma.”

See Karjalaineni mõtisklus näitab ka teadusliku uurimise teel seisvat 

tähendusrikast raskust. Hoolimata õpetlaste usust hõimutunde kõike-

ületavasse jõusse ei pruugi soomeugrilased mõnikord tahta meid kuulda 

ega näha. Samas ei takista see teadlastel meid ühendavate kultuuritunnuste 

üle teoretiseerimast.

Soomeugrilaste naiselikud ja mehelikud, kliimast ja tulundusviisist, 

ürgsetest geneetilistest põhjustest, keelelistest sidemetest ja meelelaadi 

sädemest tingitud eripärased kultuuriilmingud on jäänud läbi aegade 

teadlastele ja paljudele teistelegi mõttevahetuse teemaks. Niisamuti on 

minugi raamat pühendatud soome-ugri omapäraste kultuuritunnuste 

sõelumisele. 

* Ostjakid – hantide varasem nimetus. (Toim.)
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Minu soome-ugri lood on nagu peitepildid. Kõigist juttudest võib 

leida umbkaudu kümme teadlikult tekitatud või kogemata sisse lipsanud 

kõrvalekallet, kui võtta prototüübiks objektiivne reaalsus. Igas jutus on 

kümme kultuuriteooria ja kogemuse piirile asetatud mõttekeerutust, mis 

ei võimalda esitada soome-ugri tegelikkuse otsekohest ja täpset kaemust. 

Arusaamatus on soome-ugri meele olek, mõistmise viis, mida olen nendes 

lugudes visandanud oma võimete ulatuses ja parema äranägemise hori-

sondilt. Soome-ugri asjadest pole võimalik rääkida otse ja täpselt. Muidu 

kaoks neist kultuuriline võlujõud.

Siia kogumikku koondatud esseed on kirjutatud pikka aru pidamata 

ja ehk isegi pisut mõtlematult. Eks raamatu lugejagi saab aru, et mulle 

on mingid seigad mõnikord korrapäratult pähe turgatanud. Aga selline 

lähenemine võib olla vastavuses soomeugrilaste üldise tajumisviisiga ja 

nendele omane kõnelemist endasse mähkiv uduvine on ehk seotud mingi 

põlise mõtteselgusega. Sellisel moel edastavad minu soome-ugri jutud 

vahetu kogemuse ja teadusliku tarkuse iroonilist kahekõnet. 

Olen neid soome-ugri lugusid kirjutades läbi lapanud hulga raamatuid, 

et leida huvitavaid ja kummalisi andmeid erinevate rahvaste kohta. Ma 

poleks neid jutte aga iialgi kirja panema hakanud, kui mul puuduks inim-

lik ja etnograafi line side soomeugrilastega. Alates 1990. aastate algusest 

olen igal aastal käinud rändamas soomeugrilaste seas. Minu retked on 

toimunud peamiselt Lääne-Siberis ja Komimaal, seega on sealkandis 

ka mu soome-ugri taju lähtepunkt. Just need kohtumised obiugrilaste, 

samojeedide ja komidega on vorminud minu arusaama soome-ugri meele-

laadist ja ainelisest kultuurist. Tegu on ida- ja põhjapoolsetel aladel ela-

vate soome-ugri rahvastega, kelle maailmamõistmises ja igapäevaelus on 

mõndagi sarnast. 

Samas võib juba ainuüksi selle põhjapoolse piirkonna rahvaste vahel 

märgata ajaloolisi ja tunnetuslikke vastuolusid. Komid on juba sajan-

deid osalenud venelaste Siberi-retkedel ning hoidnud väikerahvastega 

suheldes pigem venelaste poole. Tsivilisatsiooni vilju on obiugrilastele ja 
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samojeedidele vahendatud ka siis, kui nad kaupmeestena ringi rändasid. 

Selline võimutruudus ja mitmetähenduslik roll mingi teistsuguse kultuuri 

metsatoojatena on kujundanud Lääne-Siberi põlisrahvaste seas komidest 

pigem negatiivse pildi. Lisaks on soome-ugri huviliste seas levinud aru-

saam, et Siberi omad on kõige ehedamad soomeugrilased, kuid komid 

seevastu seisavad kõige kaugemal sellest meile muidu omasest boreaalsest 

mõtlemisest ja tegutsemisest. Tõenäoliselt on sellist seisukohta toitnud 

just need komide ühiskondlikud rollid ettevõtjate, sõja- ja kaupmeestena. 

See teeb nad justkui kõige vähem soomeugrilasteks meie hõimlaste seas. 

Lisaks võtsid komid põhja- ja ida-alade soomeugrilastest kõige varem 

(XIV sajandil) vastu ristiusu ning juba ammu on nende elu sellest põhja-

likult läbi imbunud. Soome-ugri maailmavaate aluseks on aga ikkagi 

looduseusk, seda teab ju igaüks.

Kõik justkui klapiks, ent kui hakata lähemalt vaatama, siis pole siin 

midagi ilmselget. Ärialast ja sõjalist karjääri tegid siiski vaid vähesed 

komid. Suurem osa komidest olid tavalised põlluharijad, kalurid ja jahi-

mehed, nagu teisedki soomeugrilased. Ka pole teadlased ega komid isegi 

päris kindlad, kas nende meel ikka on üleni õigeusu võimuses. Põhja-

likumalt uurides selgub ka, et asjade olemuse animistlik tajumine pole 

komidele samuti tundmatu. 

Samalaadseid vastandusi võib näha ka teiste soome-ugri rahvaste või 

piirkondade vahel. Aga mu lood toetuvad rohkem ikkagi sellele põhjaalade 

kogemusele, seega vajas see mitte päris ühemõtteline alghoiak lähemat 

selgitust. Leidub olulisi argumente, mis toetavad mõtet, et soome-ugri 

rahvaste vahelised erinevused on liiga suured selleks, et üldse mingist 

kultuuriühtsusest või sarnasest maailmatajust rääkida. Ent lähtun ikkagi 

sellest, mis soomeugrilasi seob, püüdes selle ühtsuse mõttega mängida, 

seda erinevates seostes läbi arutada. Aga ma saan aru, et asjad võivad 

tunduda ka teisiti.

Kohati käsitlevad mu lood üldiseid küsimusi, nagu teadlaste ja kirjanike 

loodud kuvand soomeugrilastest ja põhimõtted, millest lähtudes seda 



on aastasadu kujundatud. Mõnikord lähtusin soomeugrilaste maailma 

avamisel etnograafi listest üksikasjadest, nagu rõivad, toit või suusad. Ei 

saanud ma kuidagi mööda ka sooküsimusest, ehkki ma ei ole eriti kindel, 

kas mul ikka õnnestus see teema päriselt ammendada või saavutada vajalik 

tunnetuslik tasakaal, vaatamata hoolikale süüvimisele, mille ma enne selle 

õrna valdkonnaga maadlema hakkamist täie tõsidusega ette võtsin. Mitu 

esseed on pühendatud ka soome-ugri usundilise ilma keerdküsimuste 

vaagimisele, kusjuures lähenen asjale nii ideoloogilise kui ka nõiduslik-

rakendusliku nurga alt. Samuti üritasin otsida midagi eriskummalist 

soome- ugri omapärastest keskkonna tajumise viisidest, mõtiskledes selle 

üle, kuidas meie hõimlased suhtuvad pimedusse, külma ja vaikusesse. 

Õige napilt puudutan ka soome-ugri omailma praktilisi kokkupuuteid 

muu maailma tegelikkusega, toimugu need siis teadusliku uurimistöö, 

õiguslike suhete kujundamise või nafta puurimisega seotud probleemide 

raamistikus. 

Soomeugrilik hõng peaks ilmnema igal moel, põimudes erinevate tee-

made ümber. Seetõttu võivad mõned küsimused mitmete konkreetsete 

teemade juures korduda. Hoolimata lugude kirjust spektrist puudutavad 

need mingil tasandil siiski justkui sama põhiküsimust. Või kes teab, ehk 

on kõik vastupidi ja soome-ugri ilma saabki mõista ainult jupikaupa. 
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Soome-ugri saladused

Soomeugrilased tunduvad salapärased. Meie mõtted kulgevad ulamisi, 

pikkade nõiduslike laulude lõpututes kordustes. Soome ugrilaste harjumus 

müstiliselt vaikida ei tule mõtete selgeks mõistmiseks samuti kasuks. 

On palju asju, mis tekitavad kahtluse, et soomeugrilased ei taha kellelegi 

öelda, mida nad teavad. Moodsas maailmas on aga salateadmiste vastu 

suur huvi. Millised siis ikkagi on soome-ugri saladused? Kuidas valada 

meie ürgne hõimutarkus ajakohasesse uue vaimsuse vormi? Püüan nüüd 

sellele müsteeriumile natuke valgust heita.

Plangud, ajalehed ja telekas

Olen jalutanud palju Komimaa pealinna Sõktõvkari tänavatel. Veel kümme 

aastat tagasi olid kõik sealsed aiad ja postid täis reklaame, mis pakkusid 

nn uue vaimsuse teenuseid.

Viimastel aastatel on neid kuulutusi avalikus ruumis vähe näha. Ma ei 

tea täpselt nende haihtumise põhjust, aga pole välistatud, et linnavõim on 
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sildikleepimise reegleid karmistanud. Kui käia ringi kohalikes raamatu-

poodides, vaadata telekat või sirvida ajalehti, pole sensitiivid ja fengshui-

lased aga komide seast kuhugi kadunud.

Kuulutustes (nii ajalehtedes kui ka plankudel) lubatakse arusaadavate 

teenuste (tervise-, armastuse- või ärimaagia) kõrval ka krüptilisemat laadi 

abi, nagu „kõigi negatiivsete programmide eemaldamine”.

Lisaks teenustele vahendavad ajalehed ka inimeste spirituaalseid 

kogemusi. Näiteks arutati Komi vabariiklikes lehtedes 2009. aastal Ižma 

rajoonis taevast alla sadanud tulekera üle, mida kohalikud pidasid ufoks 

või (sündmuse tunnistajaks olnud õigeusu preestri innustusel) maailma-

lõpu märgiks. Ufonautide ja apokalüpsise saabumist kajastas ka rajooni 

administratsiooni ametlik internetilehekülg. Aastate jooksul on piir-

konnas sadanud taevast mitmeid imekivisid. Ettevõtlikud komid panid 

ühe nendest Tunguusi meteoriidi killu pähe internetioksjonile, küsides 

selle imeviguri eest 2,5 miljonit dollarit. Olgu see tegelikult siis pealegi 

tükike ufost, aga äri on äri. Ufo ei müü, Tunguusi meteoriit müüb. (Muide, 

selle petuskeemi paljastasidki ufoloogid.)

Kui ajaleht ongi soomeugrilastele olemuslikult esoteeriline massi-

teabevahend, siis televiisori vastu see ikkagi ei saa. Olen sõdinud komi 

memmedega korduvalt oraakellikult tõde kuulutava teleri teemal. Telekas 

ütleb neile aeg-ajalt, et eestlased on pahad, ja mind peetakse seega NATO 

surmaingliks. Oma naha päästmiseks olen siis püüdnud memmede iidolit 

hämarusega varjutada, soovitades neil vähem telekat vaadata. Tolku pole 

sellest küll olnud, sest eks televiisorist näidatakse ka seal maal selgelt-

nägijate tuleproove.

Omaette lugu on veel see, et nõukogude aja lõpul hakati edastama 

psühhoterapeut Anatoli Kašpirovski teleraviseansse. Kašpirovski ravis 

televiisorihüpnoosiga tuhandeid ja ilmselt isegi miljoneid inimesi kõik-

võimalikest haigustest terveks. Metsaneenetsi kirjanik Juri Vella on kirju-

tanud Kašpirovskist jutukese „Teleseanss”. Selles loos vahib üks metsa-

neenetsi pere püstkojas Kašpirovskit. Sisse astub šamaan, kes asub 
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televiisori kaudu Kašpirovskiga võitlusse. Terapeut ja šamaan vaatavad 

mõnda aega läbi ekraani teineteisega vaikides tõtt. Lõpuks hakkab Kaš-

pirovski nutma ja saade katkestatakse.

See võib olla üks viis, kuidas soomeugrilaste meelest esoteerilised ja 

põlised vaimsed praktikad kohtuda saavad – ausas võitluses. Tõsiasi on 

aga see, et soomeugrilaste seas tänapäeval levivas salateaduses on palju 

igasugust kribu-krabu. Suur osa nendest asjadest on levinud üle kogu maa-

kera. Kõik kohad on täis nõidasid, igalt poolt saab maagilist abi, müstiline 

maailmalõpp varitseb meid igal sammul. 

Nendes kuulutustes ja reportaažides pole ma tavaliselt täheldanud min-

git erilist soome-ugri koloriiti. Samas pole soome-ugri mõtteruumist 

raske leida ka sisuliselt globaalse haardega, ent kohalikul maailmapildil 

põhinevaid mõtisklusi.

Planetaarne mõtlemine ja noosfääriline isiksus

Näiteks mari visionäär, kirjanik ja fi losoof Aleksander Zenkin lähtub 

põhitõest, et marid on Euroopa viimased paganad, ning peab mari usundit 

jõuks, mille abiga päästa meie planeet. Mari maailmapilt on prototüüp 

kõigi soomeugrilaste ja kogu maailma rahvaste vaimsuse uuendamiseks. 

Zenkini järgi on soomeugrilaste isiksusetüüp noosfääriline. See tähendab, 

et soomeugrilased peavad maailma hingestatuks ja meil jääb üle ainult 

veenda teisi rahvaid meie absoluutselt tõeses ja ainuõiges suhtumises 

loodusesse. Iga soomeugrilane (kelle algkujuks on marid) on Maailma 

Õpetaja, teiste rahvaste vanaisa, kogu oleva vend, kelle kohustus on pöörata 

kõik rahvad meie usku.

Maailma tervendamist tuleb alustada aga iseendast. Paraku ei vasta me 

ka ise oma ideaalidele, seega peab esmalt töötama enda kallal. Selleks et 

tekitada nn noosfäärilise eliidi tuumik, tuleb alustada üldhariduskoolide 

reformi. Lastes tuleb kujundada keskkonnahoidlik suhtumine loodusesse 

ja sellelt platvormilt saab vormida kõrgkultuuriliselt eetilised isiksused, 
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kes suudavad päästa hukule suunduva maailma. Selle eesmärgi saavuta-

miseks tuleb võtta kogu koolihariduse aluseks iidne arusaam kõige oleva 

hingestatusest. Seda arusaama peab kinnistama kõrgtasemel õpe loodus-, 

täppis- ja humanitaarteaduste valdkondades. Niimoodi õnnestub tasapisi 

kogu inimkond soome-ugri usku pöörata.

Pärast seda, kui soome-ugri saladused on maailmale kättesaadavad, 

tuleb sisse viia muudatused kõikide riikide konstitutsioonidesse. Igale 

poole tuleb lisada säte, et inimene on osa elusast planeedist ja kosmosest. 

Seejärel tuleb vastavalt korrigeerida ka jooksva seadusandluse hoiakuid. Nii 

õnnestub meil salamisi, ent juriidiliselt korrektselt juurutada soome-ugri 

usund kõikjal. Mari animismist saab tuleviku kultuur.

Zenkin kinnitab, et planetaarse mõtlemise ja noosfääriliste isiksuste 

kujundamise vajaduse üle on arutanud paljud teadlased. Soome-ugri sala-

duste levitamisel peab ta taktikalistel kaalutlustel mõttekaks kasutada 

teadusliku ökoloogia kattevarju. Kogu Zenkini jutt on teaduslikkusest läbi 

imbunud, „noosfäär” on näiteks Vladimir Vernadski (tsaariaegse Moskva 

ülikooli mineraloogiaprofessori ja hiljem Ukraina teaduste akadeemia 

esimese presidendina tegutsenud teadlase) esitatud mõiste, millega ta 

tähistas hoopis inimmõistuse loodud sfääri* meie planeedi ümber. Juri 

Lotman on tunnistanud noosfääri funktsionaalset sarnasust semiosfääriga, 

pidades viimase eripäraks abstraktset laadi. Lisaks viitab Zenkin oma 

käsitlustes veel paljudele teistele uurijatele ja fi losoofi dele. Seega tuleb 

öelda, et Zenkini arutlustel on soliidne tunnetuslik alus ning see põimub 

teaduse saavutustega igal sammul.

Soome-ugri usku võib muidugi põhjendada ja levitada Zenkini paku-

tud viisil. Mulle tundub siiski, et soome-ugri maailmataju saladuslik-

kus on teistsugune. Soome-ugri paramaailm pole iseenesest peidetud. 

* Tänapäeval kasutataksegi mõistet „noosfäär” enamasti Vernadski tõlgenduses ehk tähen-

duses „inimmõistuse poolt kujundatud ja keemiliselt ümberkorraldatud sfäär planeet 

Maa ümber”. Laiemalt mõeldakse noosfääri all ka tehnikaseadmeid, rajatisi ja inimtege-

vusest hõlmatud looduse osa. (Toim.)
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Saladuslikkuse aura tekib sellest, et soomeugrilased ei räägi oma usust 

kuigi palju.

Animistlik kõhklus

Soomeugrilased ei arva, et kõike tuleb rääkida otse ja tõde täpselt sõnas-

tada. Soome-ugri tarkus on hämar ja selle ühiskondlik avaldumisviis 

ähmane. Ent me ei pea oma teadmisi ka salapärasteks. Meie tunded on 

liiga lihtsad, et neid erilisuse auraga ümbritseda ja varjudesse peita. See-

tõttu paljud soome-ugri mõtteebemeid ei märkagi.

Üks komi jahimees küsis, kui mööda rada metsaonni poole vantsi-

sime: „Kas tead, et puud annavad jõudu?” See mõte tundus imelik, see ei 

sobinud kokku mu senise muljega komi animismist. Tavaliselt ei lõpeta 

komid pikalt kestnud vaikust jutuga puude salaväest. Pärast mõningast 

Komi jahionn, kus kütid varjavad oma saladusi. Foto: Art Leete 1996, ERM Fk 2546:24.
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kaalumist vastasin, et ei tea (tegelikult on sellist asja kuulnud ju igaüks). 

Selle peale teatas kergelt segadusse sattunud kütt: „Mina ka ei tea, aga 

lehes kirjutati.”

Puud ei oma mu sõbra jaoks mingit nõiduslikku hingust. Tema suhe 

metsaga on pragmaatiline ja oportunistlik. Kui puudel ongi energeetiline 

nimbus, siis see ei sega kedagi. Ja kui soome-ugri esoteerika motiveerib 

linnainimesi loodust armastama ja planeeti päästma, siis on ju kõik hästi.

Mari ohvritseremoonia Olor Jali lähedal salus. Foto: Tiia Peedumäe 1991, ERM Fk 2434:71.
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Kul ja Torem*

— Handi müüt

Allilma valitseja Kul tuli taevajumal Toremi juurde ja 

kõneles: „Anna mulle see, mida ma sinult palun.”

Torem: „Aga kas mul on see asi olemas?”

Kul: „On.”

Torem: „No olgu, annan.”

Kul küsis: „Anna mulle päike ja kuu.”

Torem andis Kulile päikese ja kuu, ning kogu ilm läks 

pimedaks. Kul hakkas pimeduses inimesi sööma. Nii on 

hõlpsam tumedat mõrtsukatööd teha. 

Toremi poeg Kon-iki-pahh tuli isa juurde ja kurtis: „Ilmaaegu 

andsid päikese ja kuu ära. Mine ja võta tagasi.”

Torem ütles: „Kui ma juba andsin, oleks kuidagi ebaviisakas 

tagasi võtta.”

*  Jutustanud J. Vandõmova 1973. aastal Lääne-Siberis Pimi jõel. Tõlgitud väljaandest 

„Мифы, предания, сказки хантов и манси”, 1990, lk 64.



Kon-iki-pahh: „Kui te olete nüüd sõbrad, siis kuidas see 

ebaviisakas on?”

Torem: „Aga kuidas ma võtan?”

Kon-iki-pahh: „Varem elas Kul ilma kuu ja päikeseta. Ta ei 

tea, mis on vari. Küsi Kuli vari endale. Kui ta seda sulle 

ei anna, siis võta päike ja kuu endale.”

Torem läks Kuli juurde ja rääkis: „Anna mulle see, mida ma 

sinult palun.”

Kul: „Aga kas mul on see asi olemas?”

„On,” kinnitas Torem.

Istusid maha. Torem osutas varju peale ja küsis: „Anna mulle 

see.”

Kul ei suutnud varju kinni püüda. Seepeale võttis Torem 

päikese ja kuu tagasi ning ilm muutus taas valgeks.


