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JelenaProkofievateeb ka ise ajakirjanikutiiiid- ta toimetabkaks korda kuus eestija vono
keeles ilmuvat ajalehte Krimmi Eestlased.
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Vildestja eestlastest,
kes ikkaveel oskavadtillatada
T6nisT6nisson

pdevalillepdldudel suurte
Iillede sahistamist pniidtahistaSeosesEduardVilde 140.sUnniaastapaeva
mas, et vaigistada igatsust
misegategi Eestissevisiidi Krimmi etnograafiamuu- kodumetsade kohina jdrele.
seumi eesti.sektorijuhataja Jelena Prokotieva.
Ka seekordsestvisiidist oli
TartuKirjanduseMajaspeetudmabstuskonverentsil tal kaasa viia meeldivaid
"lgihauasVilde"esitasta koos kolleegJuri Laptevi- mdlestusi. Teiste hulgas
nditeks Mahtra muuseuga ettekande"Krimm EduardVilde reisikirjadesja
mist,
millest Vilde loominreisikirjadetahendus Krimmi ajaloo uurijatele".
gut hesti tundev kiilaline
m u u s e u m i a s u t a m i s e s t rriiikis iilivdrdes. Ja muidugi
Lisaks konverentsile oli Jepeale \':iga tihedas lioostdijs Eclu k6rtsist, kus on selgelt
lcna Prokofievaktilas ?allinkodueestlastega. Aastatega
nas Eduard Vilde majarn;rutajutav enam kui sajanditaon lisandunud nii palju uut
gune miljdii, milles teadja
seumis, Eesti Majas ja
p a l j u d e s t e i s t e s V i l d e g a materjali, et praegu on kavas inimene oskab ennast amviiljapanekut oluliselt laienseonduvateskohtades. Paar
mustesseaegadessetagasi
pdeva veetis ta ka Rapla- dada, kusjuures iiks piiLsi- mdelda.
nurk tahetakse piihendada
maal, olles Inglistel Krimmi
Uhest ootamatust kohtuVildele.
eestlastega tihedaid konmisest tahtis Jelena Protakte pidavate Hindremdede
kofjeva veel rii?ikida. Tema
juures. Loomulikult kdidi ka
Vaimustatud eestlastest
l e m m i k a n s am b l i t e h u l k a
Sektori juhataja ei viisi
Mahtras ammuse talupoekuulub Ultima Thule. Jelegade s6ja maadel ja sinna i m e t l e m a s t e e s t l a s i , .k e s nal on kodus plaat ansambli
juurde kuuluvas muuseumis.
suutsid
suhteliselt isoleed- ja laulja Siiri Sisaski iihis'elades
tult
siiilitada nii piNapi pool tundi niipistas Jeloomingust, mis siindis mdni
kaks ajaks oma keele ja kullena Prokofieva ka Nddalise
aasta tagasi "Mahtra sdja"
lugejatejaoks, et jagada oma tuuri. Jelena Prokofj eva
etenduse kiiigus- Nnnd
abikaasa on ka eesti juurteEesti-visiidi muljeid.
Tallinnas olles viis Vilde
ga. Tema vanaema kuulus
majamuuseumi direktor LiiSimferoopoli eestlaste hulEduard Vilde merkmed on
via Viito Jelena Prokofjeva
ka.
asendamatu ajalooallikas
iihel dhtul Eesti Majas koklu
Prokofieva oli Eestis teist
JelenaProkofieva kinnitab,
Ultima Thule liikme Riho
et ajakirjaniku sulega sada korda ja on siinnrihtust fa
Sibulaga. Siit s6itis Prokogetust) endiselt vaimusaastat tagasi kirja pandud
kofjeva koju Sibula autotatud.
reisimdrkmed on tdnuva6rne
gamrni ja lubadusegaKrimOn asju, millele me ise ei
uurimismaterjal mitte airni esinemaminna, kuipeaks
oska tdhelepanu ptiiirata. tulema vastav kutse. Arvata
nult Eestis,vaid ka Krimmis,
sestlisaks sealseteeestlaste Nditeks on kiilalist k5ige vdib, et varem v6i hiljem see
enam vapustanud eestlaste kutse ka esitatakse.
elu-olu kirjeldamisele tegi
siimbioos loodusega.Tal on
kirjanik iilestiihendusi ka
Ehk mitte kiill piiris Vilde
meelfi vaid mdlestusil-6una- eeskujul, rohkem olude sunteiste lahvaste kohta. Sama
Eesti taluperedest, kes ela- nil, teebJelenaProkofievaka
vA€irtuslikukspeab ta ka rovad praktiliselt metsasja on
maani "Prohvet Maltsvet".
ise ajakirjanikuttjitd - ta
2004. aasta septembris, samas ometi vAga tihedalt
toimetab kaks korda kuus
seotud ka tsiviliseeritud
kui mtiiidus 100 aastat Vileesti ja vene keeles ilmuvat
'I(ui inimene on
de olulisestreisist, piihenda- maailmaga.
ajalehte Krimmi Eestlased,
metsaga sellises kontaktis,
ti sellele Krimmi etnograafiamis on piihendunud Krimmi
ja Eesti kultuurisidemete
m u u s e u m i s a j a l o o k o n v e - nagu kogesin liuna-Eestis,
rents ja avati eesti asundu- siis ei saa ta ju loodusele valgustamisele ning selle
ses, mis praegu kannab Be- halba teha," jagab kiilaline
paljurahvusliku elupaiga
6hinal oma muljeid. Etregovoje nime (Vilde ajal veel
p6neva ja rikka ajaloo
nograafina on ta mdrganud,
tatariparane Zamruk),
avamisele.
et eestlaste perekonnanimdlestuskivi.
Otse loomulikult ei saanud
medes on palju puude niJelena Prokofeva rriiigib, et
lSkraadisest Simferoopolist
mesid ja seob sedagi meie siia tulnud naine jetta iilis11 aastat tagasi asutatud
loodusldhedusega.Krimmi
etnograafiamuuseum talletamata meie imeilusat
e t n o g r a a f i a m u u s e u m i q s pziikesepaistelist talveilma.
tab Krimmis elanud rahtalletatakse miilestusi selvaste ajalugu. Uldse on kokEks me naudi ju isegi seda.
ku pandud 15 ekspositsioo- lest, kuidas oma uue elu steppi rajanud eestlased kdisid
ni. Eesti sektor on tiiittanud

