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Sissejuhatus
Ma olen kusagilt maailma lõpust. Väikese linna väikesest majast, kuhu telefoniliinid kunagi ei jõudnudki ja kus talvehommikutel ei jaksanud köögipliit
iialgi nii palju vett soojendada, et kõik oleksid duši all saanud käia. Kus lapsed
jooksid iga ilmaga õues ringi, mitte alati selle pärast, et see neile nii pööraselt
meeldinud oleks, aga kus toad olid lihtsalt nii väikesed, et mugavam oli nad
päevaks välja sundida. Kus välismaalane oli nii haruldane, et jõudsin mitu
aastat koolis käia, enne kui esimest nägin, ning kus nende toodud kommid
olid veel haruldasemad, nii et need peideti laste eest riidekapi kõige kõrgemale riiulile, kust neid ühe kaupa alla toodi – ja seda ka mitte iga päev.
Mitte keegi ei arvanud, et me sealt kunagi kuhugi ära läheks, igatahes mitte
rohkemaks kui natukeseks kuhugi mujale kooli, mõnda teise üsna samasugusesse linna maailma lõpus, lihtsalt natuke suuremasse.
Ega me ei teadnudki suurt midagi sellest, mis oli kusagil veel kaugemal.
Televiisor ühel hetkel küll saabus, ent kui me, lapsed, Mehhiko seebiooperi
„Orjatar Isaura” ajal nii kõvasti itsitasime, et see vaatamisele keskendunud
täiskasvanuid segas, tõsteti meid kööki ja pandi uks kõvasti kinni. Võib-olla
oleks meie maailmapilt veel kummalisem olnud, kui oleksime seda näinud.
Me ise muidugi ei mõelnud kunagi, et elame maailma lõpus. Me olime
maailma naba. Kõik võõrad, kes nägid natuke teistmoodi välja, panid itsitama, ning kõik nende mõtted ja sõnad, mille tähenduseni me lihtsalt ei
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küündinud, tehti maha. Mujal ei tundunud olevat midagi hästi. Me ei seisnud
isegi Balti ketis, sest see oli välja mõeldud kusagil mujal. See kõik ei saanud
meid ju kuidagi puudutada, ega?
Paljudele muidugi oli see koht maailma lõpus, peaaegu et kättesaamatus
kauguses, ilus unistus. Mõned neist teadsid, millise rongiga sinna kohale
saab – kui neil oli õnn või õnnetus elada samal pool raudset eesriiet – ja kuidas jälle ära. Nad ootasid seda pikka teekonda iga suve alguses ja võib-olla
isegi mängisid mõttega päriseks jäämisest – targu mitte kunagi küll jäädes ja
niimoodi mitte rikkudes ära oma unistust. Tagasi kodus, rääkisid nad kadestavatele tuttavatele lugusid oma imelisest seiklusest, näitasid fotosid ja veel
kord näpuga pisikest punkti kaardil, kusagil kaugel mere ääres, mille kõrvale
oli kirjutatud „Pärnu”.
Aga lõpuks me ikkagi läksime ära, paljud meist, ja hakkasime pidama
ameteid, mille olemasolust meil veel mõni aasta varem aimugi polnud. Üks
mu tuttav, kellest sai loodusfotograaf, nägi elus esimest korda kõrbe oma
kolmekümnenda sünnipäeva paiku. Ta armus sellesse silmapilkselt, veetis kuid ja aastaid erinevates kõrbetes rännates ja neist suurepäraseid pilte
tehes. Aga midagi jäi alati puudu, vähemalt tema enda meelest. Sa võid kõrbe
armastada, aga kui sa ei ole sinna sündinud, ei leia sa iialgi neid kohti, kus
kõrb oma saladused lõpuni avab, mitte kunagi ei näe ma sellist kõrbe nagu
need, kes on ise kõrbesse sündinud, tõdes ta.
Ma olen alati armastanud linnu. Pilvelõhkuja kõrgeimalt korruselt avanevat vaadet, teatrietendusi, millele isegi seisupileti ostmiseks peab järjekorras
seisma; näitusi, mille nimel on inimesed valmis teiselt kontinendilt kohale
lendama; linnade tempot ja kaost. Kaon sellesse märkamata, et kogu aeg
midagi tehes ei saa ma lõpuks ikka midagi tehtud. Olen alati pealtvaataja,
külaline.
Jõudnud pärast päevi kestnud teekonda Solovetsi saarele keset Valget
merd, Eestist vaadates poolel teel põhjapoolusele olevasse pisikesse Barents
burgi, tšinide küladesse Myanmaris või tundidepikkuse sõidu järel läbi La
Guajira poolsaare kõrbe Cabo de la Velasse, tean ma, miks ma seal olen. Harva
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armun ma nendesse paikadesse esimesest silmapilgust, mulle ei pruugi meeldida kaugeltki mitte kõik inimesed seal ega see, kuidas nad maailma näevad.
Aga ma tean esimesest sammust mööda tolmust tänavat, kuidas küla elab ja
hingab ning mida ma seal teha saan. Ma leian öömaja, ärkan varahommikul,
võtan oma kaamera ja asjad hakkavad juhtuma.
Võib-olla on maailma lõppudega sama lugu nagu kõrbetega. Pead olema
ühest neist, et neid mõista.

Q Bosnia ja Hertsegoviinat peetakse praegu maailmas üheks parimaks seiklusturismi
sihtkohaks. Selle mitmekesine maastik on täis paiku, mis on vahel mitmeks kuuks muust
maailmast ära lõigatud. Ka maailma lõpu tunde saab sinna reisides kätte üsna kiirelt ja
soodsalt, ei pea ju kohalejõudmiseks isegi mitte Euroopast lahkuma.
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Matusepidu
Koolidirektor Pakambanan suri juba möödunud aasta oktoobris, aga keegi
ei hakanud matuste korraldamiseks ettevalmistusi tegema enne maid, ja kui
inimesed lõpuks ärasaatmisele kogunesid, oli käes 30. juuli.
Mina jõudsin Indoneesiassse Sulawesi saare lõunaosas asuvasse Tana
Torajasse kohale veel päev hiljem. Sellises hilinemises polnud midagi ebaviisakat. Kuivõrd mind polnud tegelikult kutsutud, ei saanud ju keegi ka eeldada, et oleksin teadnud tseremoonia algusaega.
Tana Toraja ehk toradžade maa suurim pidu on matus, mis on pikem ja
kingitusterohkem kui jõulud – ja neid tähistatakse seal ka – ning neli päeva
kestvale matusepeole saabuski suurem osa külalisi ja kontvõõraid just teisel
päeval, kõik edevalt riides ja priskete ruigavate kinkide all lookas.
Matusehooaeg on aasta kõige kuivematel kuudel juulis ja augustis, mil
kõik teed on lihtsalt läbitavad, et külalistel oleks võimalik oma kingid mugavalt kätte saada ja kohale tuua.
Kingitusi oli ka minul. Mototakso juht Yohanis, kelle abiga ma matusetseremoonia paiga üles leidsin, juhendas juba regiooni keskuse rolli täitvas Rantepaos, mida kaasa võtma peaks. Kui naabrid ja sugulased viivad kingiks sea
või pühvli, kehvemal juhul riisi või suhkrut, siis kaugemad tuttavad ja turistid
võivad minna väiksema kingiga, näiteks ploki suitsudega. Mitte igasuguste
lahjade lääne suitsudega, minna võib sinises pakendis Nikkiga.
Mõnikümmend pakki suitsu kaenlas, pärast lendu Bangkokist Makassarisse ja öist bussisõitu Rantepaosse, ma Yohanise mootorrattal kohale jõudsingi.
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Q Vähesega läbi ajama õppinud inimestena ei lase toradžad loomast raisku minna ühtegi
osa, ega unusta kedagi, kes kadunukesele on tulnud austust avaldama – söömiseks
kõlbmatutest osadest, näiteks kapjadest, valmivad kiiresti populaarsed mänguasjad.

Nagu hiljem kuulsin, oli Pakambanan surnud sügisel, pärast mida perekond ta kõigi tavade kohaselt formaliini täis süstis ja palsameerituna magamistuppa matuseid ootama jättis, asudes ise vääriliseks ärasaatmiseks raha
kokku ajama. (Tal läks isegi kiiresti, mõni päev hiljem sattusin vanaproua
matustele, kes oli surnud kolm aastat varem.)
Maikuus alanud ehituse tulemusena oli koduküla külje all tseremooniapaik – varjualused külalistele ümber üsna avara väljaku, köök nende taga ja
tornina kõrguv ehitis kirstu jaoks – just valmis saanud, paarkümmend pühvlit ostetud, uhke kirst nikerdatud.
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Matuste esimesel päeval pannakse surnu lõpuks kirstu ja kantakse tseremooniapaigale tema jaoks ehitatud torni. Teisel päeval saabuvad leinajad,
täites platsi värvide, muusika ja lauluga.
Tumedad ülikonnad, kahvatud näod – mitte midagi sellist Tana Torajas
matustel ei kohta, nende suhe surma on fundamentaalselt teine kui läänemaailma kristlastel.
Yohanis pidas vajalikuks selgitada, enne kui mul minna lasi, mis mind
järgmistel päevadel ees ootab.
„Täna tulevad kõik külalised kinkidega, lauldakse ja süüakse. Võid kööki
vaadata, see on seal taga.” Ta viipas ühe künka poole.
Edasi võisin ma jälgida pühvlivõitlust ja siis, päev hiljem, matusetseremoonia (kuri)kuulsaimat osa – loomade ohverdamist. Igatahes omandas
matusemeeleolu mõiste juba enne selle tralli algust minule täiesti uue tähenduse.
„Ja laupäeval peaksid sa kindlasti Bolusse jõudma!” rõhutas ta.
Kui ma just parasjagu juurdlesin selle üle, kas Bolu on meeleseisund või
mõni järjekordne vähestele kaartidele märgitud küla, lisas Yohanis, et tegemist on suurima loomaturuga ümbruskonnas.
Kui üliväga mugav, mõtlesin, pärast kõiki neid ohverdusi ja barokseid
sööminguid on kohe naaberkülas võimalik jälle varusid täiendada.
Loomade ohverdamised pole tänapäeva Aasias paraku üldse mitte midagi
nii haruldast, kui Bangkoki või Singapuri katusebaaris kokteili Sex on the
Moon ja džässikvarteti seltsis tunduda võib.
Kirjutasin kohe esimesel õhtul tol ajal Katmandus elanud tuttavale soomlasest reisiajakirjanikule Anttile, kes on viimase aastad veetnud UNICEFis
töötava naise pärast erinevates Aasia riikides ja lihtsalt jumaldab Kagu-Aasia
eriskummalisi tavasid.
Sulawesi mainimine äratas temas ootuspäraselt kadeduse. Arvasin ennast
õli tulle valavat arvukaid ohverdusi mainides.
„Aah, ohverdused, need on meil siin nii igapäevased,” kaotas ta aga kohe
Tana Toraja vastu huvi.
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Q Tapetud loomadel nülitakse nahk ja nad tükeldatakse sealsamas, lõõmava Indoneesia päikese all.
Tunde kestev raske lihunikutöö ei jäta aega isegi suitsupausiks.

Q Esmakohtumisel on küll raske uskuda, et toradžad on kristlased ning et kirik on selliste matmis
kommetega igati päri.

Q Matuste viimasel päeval, enne kui kirst viiakse matusetseremoonia paigast hauakambrisse,
näeb matuseliste vahel askeldamas ka nunnasid.

Ligi kahe miljoni elanikuga Nepali pealinnas tehakse seda muidugi ainult
pühadel, aga neid tundub seal olevat alailma.
Antti kirjeldas oma lemmikpüha, ühte uuema aja kommet, kus ohvreid
tuuakse autodele – selleks tuleb auto juures veristada kits ja mootorisse
valada natuke kitseverd. Kuna nende autojuht on Nepalis midagi üliharuldast – taimetoitlane –, siis saab Antti pere sel päeval mootorisse toppida vaid
banaane ja valada kookospiima. Mootorid ise on valmistatud Indias turu eripära arvestades ja elavad selle kõik probleemideta üle.
Tana Toraja matustel ei piirduta küll ühe kitsega. Kui matuseliste saabumine mõjub poolsalajase rituaalina, pildina mõnest kadunud maailmast,
mida juhivad kaeblikke kriiskeid kuuldavale toovad „nutumehed”, siis
midagi erinevamat kui järgmine päev oma irratsionaalse praktilisusega loomade ohverdamisel ja õgimisel olla ei saakski. Verd on Tana Toraja matustel
tõepoolest ohtralt ning selle käigus valatakse ka üksjagu higi – ent pisaraid
pole näha.
Enne hollandi misjonäride saabumist elasid toradžad animistidena muidu
islami usku saarel, elasid pühvleid ja riisi kasvatades rahulikult muust saarest
küllaltki isoleeritud külades, identifitseerides ennast oma küla, mitte rahvuse
järgi.
Hollandlased pidasid vajalikuks asju lihtsustada ja üldistada ning andsid
rahvale nime „toraja”, mida saare teised elanikud, näiteks rannikul elavad
bugid ja makassarid olid kõrgemal sisemaal elava rahva kohta kasutanud
juba ammu. („To” tähendab rahvast ja „riaja” kõrgustikku.) Ilmselt saabusid toradžad kunagi kusagilt Indo-Hiinast, ehkki nad ise usuvad, et jumal
saatis nad mööda vikerkaart maa peale. Samas räägitakse paadikujuliste
majakatuste selgituseks, et kauged esivanemad, kes tulid vett mööda hoopis
Lõuna-Hiinast, võtsid kuivale maale jõudes laevad selga ja kandsid mäe otsa,
kus end siis sisse seadsid. Aga eks see vikerkaar olegi ju üsna kitsas, mõned
pidid ilmselgelt teise tee leidma.
Toradžade iidsete tõekspidamiste järgi on vaja surnu saatmiseks Puyasse –
see on midagi paradiisile vastavat – ohverdada hulk pühvleid. Mida rohkem
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Q Matused pole üks suur nutt ja hala, need on mitmepäevased suured peod, kuhu tulevad
kohale kõik, kes on kunagi lahkunut kohanud.

ohverdada, seda kiiremini kadunuke Puyasse jõuab ja nii lõigatakse rikaste
inimeste matustel vahel isegi rohkem kui saja pühvli kõri läbi. Külakooli
direktori matus oli mõistagi tagasihoidlikum, kuid paarkümmend pühvlit
vedeles vereloikudes ühel hetkel siiski.
Muinasjutuline algus kirevate kostüümidega võttis minu silme all kiiresti
süngemad värvid (aga nii tundus loomulikult ainult mulle). Ohverdamine
on nii sürreaalne vaatepilt Indoneesia keskpäevases prožektorina lõõskavas
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Q Foto lk 109: Viimasel päeval kantakse kirst tseremooniapaigast hauakambrisse. See käib
rõõmsa huilgamise saatel, ja tagatipuks loobitakse kadunukest kogu aeg õhku, nagu oleks tal
sünnipäev, vähemalt kolmesajas. Hauaks on sageli tavaline kaljukoobas, olgu siis uuristatud
või looduslik. Kirstu võib riputada ka lihtsalt kalju külge või siis panna selleks spetsiaalselt
ehitatud hauakambrisse.

päikeses, et võika tapatöö asemel tundub see katkena mõnest maagilise realismi meistriteosest. Aga ma ei pea ennast näpistama, et veenduda selles, et
kõik toimub päriselt. Hais, mis hakkab kiiresti levima kuuma päikese käes
vedelevatest korjusest ja verest, kinnitab veenvalt, et see kõik juhtub päriselt.
Ent samas istub päikesevannis naerda rõkkav publik, elavnedes märkimisväärselt, kui viimasena saabub tapalavale majesteetlikult astudes eriti
uhke pühvel, kes liigikaaslaste laipade vahel tüünelt tiiru teeb. Ja siis algab
minu üllatuseks oksjon.
Seda kõige kaunimat looma ei saadeta kadunukest teise ilma aitama,
ta müüakse maha. Matuseliste pakkumised on helded ja kokku tuleb muljet avaldav summa. Raha ei lähe perekonnale selle üüratult kalli matusepeo
kulude katteks. Raha läheb kirikule. Ehkki esmapilgul on raske uskuda, et
tegemist on kristlase matustega, kinnitab seda tseremoonia lõpuosaks päikese käes kiiskavas džiibis kohale sõitnud kirikuõpetaja.
Üsna pea pärast Sulawesile jõudmist hakkasin märkama, et kui keegi sõitis silmatorkavalt kalli autoga või kui üks maja luitunud tänaval eriti kirkalt
säras, siis polnud see kohaliku narkoparuni oma, nagu see oli igal pool mujal
Kagu-Aasia külades. Tana Torajas kuulus see kirikuõpetajale.
(Kindlasti ütleb see midagi katoliku kiriku kohta, ent kas mitte alles üsna
hiljuti ei figureerinud uudistes Tai budistlik munk, kes sõitis eralennukiga ja
maa peal olles lehvis ringi Louis Vuittoni käekotiga?)
Päris ilmaasjata raha kirikule ei annetata. Tseremoonia viimasel päeval,
kui tornist tuuakse alla kadunukese kirst, näeb ringi sekeldamas nunnasid,
ning siis ronib künkale tõstetud mikrofoniga puldi taha ka kirikuõpetaja ise
ning peab jutluse.
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Toradžade traditsioonilised laeva meenutava katusega majad, tongkona
nid, on laialt levinud tänaseni ning küladega samas stiilis rajatakse ka matuse
tseremoonia paiga varjualused külalistele, kirikuõpetaja ristiga pult matuse
platsil mõjub aga kui teisest maailmast.
Seejärel tõstavad mitukümmend meest kirstu üles ning kihutavad sellega
hauakambri poole, samal ajal huilates ja kilgates. Kirst liigub mööda kitsaid
radu tõepoolest sellise hooga, et matuserongkäigu teele jäädes on ainus võimalus sellel eest ära joosta.
Hauakamber võib Tana Torajas olla kaljukoobas, nii looduslik kui uuristatud, või siis spetsiaalselt selleks ehitatud kamber.
Kirstu saadab hauani kogu matuseliste seltskond ning kui kirstu läbi väikse
ava kambrisse lükkama hakatakse, tekib isegi väike rüselus parema vaatega
koha saamise nimel. Viimasena lükatakse hauakambrisse veel ka kadunukese
puust nikerdatud kuju, mis kõik need päevad on tseremooniakohas austusavalduste keskmeks olnud.
Kuid ka pärast seda ei vaibu elevus veel pikka aega ning inimesed ei kiirusta haudade vahelt lahkuma.
Surnuaedades käib väga vilgas elu ka muul ajal kui matustel. Eriti ühel
augustiööl Tana Toraja põhjapoolsetes külades, kui toimub rituaal Ma’Nene.
Sel ööl võetakse kadunukesed hauakambritest välja, pestakse ja kammitakse
ning riietatakse uutesse rõivastesse. Seejärel pole üldse ebatavaline, et surnud
sugulasega küla peal väike jalutuskäik tehakse.
Paraku pole neid külasid jäänud palju ning Ma’Nene toimumisaeg on
igas külas erinev ja kalendrisse kandmata. Aga selleks ajaks, kui kätte jõuab
pühapäev, on kõik surnud sugulased kenasti hauakambritesse tagasi pandud,
matustel ohverdustega ametis olnud mehed varbad verest puhtaks pesnud
ning suunduvad kirikusse.
Ma ei tea, mida Hollandi misjonärid 1900. aasta paiku Tana Torajasse
jõudnuna kristlusest rääkisid, aga midagi läks ilmselgelt tõlkes kaduma.
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